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Samenvatting 

 

Interactieve digitale televisie is één van de opkomende nieuwe technologiëen in Vlaande-

ren. Gecombineerd met een home gateway opent zich een waaier aan nieuwe mogelijk-

heden. In deze scriptie wordt een ontwerp gemaakt voor een applicatie die beweging de-

tecteert in bewakingscamera’s en de bewoner(s) daarvan op de hoogte brengt via het 

televisietoestel. 

In deel 1 wordt een algemene objectgeoriënteerde behoeftenanalyse gemaakt, waarop 

deel 2 voortbouwd in termen van een objectgeoriënteerd ontwerp. In deel 3 wordt de fina-

le implementatie beschreven. 
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Een general abstract (pdf) is ook terug te vinden op bijgevoegde CD-ROM 
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InleidingInleidingInleidingInleiding    

    

 

Interactieve digitale televisie raakt stilaan verspreid in Vlaanderen. Denk maar aan de con-

currentiestrijd die momenteel woedt tussen Belgacom en Telenet. Dit opent de weg voor 

een heel gamma aan toepassingen op het gebied van intelligente home services. Gecom-

bineerd met een home gateway zijn de mogelijkheden nog breder. Informatie van allerlei 

sensoren, videocamera’s, … kunnen naar de home gateway gestuurd worden. Deze ver-

werkt al deze inputs, interpreteert ze, en kan op basis van deze interpretatie een aantal 

acties ondernemen. Deze acties kunnen variëren van het sluiten van elektronische sloten 

tot het opzetten van streams naar een digitaal televisiesysteem. Kortom, de mogelijkheden 

zijn quasi onbeperkt. 

 

Het doel van deze scriptie is het ontwerpen van een systeem dat de link legt tussen de 

intelligente home gateway enerzijds, en de interactieve digitale televisie anderzijds, en het 

implementeren van een applicatie die gebruik maakt van deze koppeling. Hierbij zal ge-

bruik gemaakt worden van bestaande programmacode. 

 

Een interessante applicatie is home surveillance, waarbij de gebruiker op zijn digitale tele-

visie te zien krijgt wie er voor de deur staat wanneer er wordt aangebeld (en of het dus al 

dan niet de moeite is om uit zijn luie zetel te komen). Ook andere toepassingen zijn moge-

lijk op dat gebied. Een variant op bovenstaand voorbeeld is bewaking via videocamera’s. 

De bewoner stelt enkele bewakingscamera’s in verbinding met de gatewaymachine, en 

wordt via zijn tv-scherm op de hoogte gebracht wanneer één van de camera’s beweging 

opmerkt. Dit zal ook het onderwerp van deze scriptie vormen. 

 

Figuur 1 schetst een mogelijke implementatie. Een bewoner laat een aantal camera’s in-

stalleren op strategische plaatsen, en laat die aansluiten op zijn/haar lokale thuisnetwerk. 

De home gateway van de bewoner kan via dezelfde weg contact leggen met de camera’s, 

ze controleren en de beelden verwerken. In onze applicatie zal niet gewerkt worden met 

IP-camera’s, maar met USB-versies. 
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Wanneer de home gateway beweging detecteert bij 1 van de camera’s zal die de set-top 

box van de gebruiker daarvan op de hoogte stellen, waarna een waarschuwingsbericht op 

het tv-scherm van de bewoner zal getoond worden. Op dat moment zal die volop gebruik 

kunnen maken van de interactieve mogelijkheden van zijn iDTV-systeem: hij/zij kan kiezen 

uit een aantal mogelijkheden als reactie op de beweging. In de figuur wordt de optie ge-

opperd om de beelden rechtstreeks te streamen naar het tv-toestel, in onze applicatie zal 

dit echter worden beperkt tot de mogelijkheid om een camerastill te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: illustratie van één van de mogelijkheden m.b.t. camera’s en iDTV 
 



Deel 1: Behoeften- en objectgeoriënteerde analyse 

3 

    

Deel 1Deel 1Deel 1Deel 1    

BBBBehoeftenehoeftenehoeftenehoeften---- en objectgeoriënteerde analyse en objectgeoriënteerde analyse en objectgeoriënteerde analyse en objectgeoriënteerde analyse    

    

    

    

1.1 Probleemstelling en behoeftenanalyse 

 

1.1.1 Omschrijving project 

 

Concreet is het de bedoeling een applicatie te ontwerpen die in staat is beweging op één 

of meerdere aangesloten camera’s waar te nemen en de set-top box hiervan op de hoog-

te te stellen, zodat de digitale tv-kijkende gebruiker door middel van een op het tv-scherm 

getoonde boodschap kan gewaarschuwd worden, zoals geïllustreerd wordt in figuur 1. 

 

De notie ‘beweging’ dient ruim geïnterpreteerd te worden: voor dit project ligt de klem-

toon op de interactiviteit van de verschillende systemen met de intelligente home gate-

way, en niet op het onderzoek naar specifieke algoritmen die te maken hebben met be-

wegingsdetectie en/of patroonherkenning in videobeelden. Hier is geopteerd voor de in-

tegratie van een bestaand bewegingsdetectiealgoritme in Java – hierover later meer. 

 

Het ganse project zal uiteindelijk uit drie grote delen bestaan: een eerste applicatie op de 

home gateway die instaat voor de verwerking en analyse van de door de webcams gere-

gistreerde beelden, een tweede applicatie die zich op de set top box bevindt (de myriocli-

ent) en een derde component die de communicatie tussen twee bovenstaande systemen 

verzorgt. De myrioclient is een software-emulator van een zogenaamde set-top box, de 

gateway tussen de inkomende digitale tv-signalen en het televisietoestel van de gebruiker.  

De precieze werking en opzet worden later uitvoeriger uiteengezet. 
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1.1.2 Objectscenario’s 

 

Een scenario bestaat uit een reeks opeenvolgende handelingen uitgevoerd door een per-

soon of applicatie, gecombineerd met mogelijke externe gebeurtenissen (triggers). Het 

schematiseren van een project met behulp van scenario’s kan de globale werking en func-

tionaliteit van de applicatie goed documenteren. 

 

In principe is er slechts één lang uitgesponnen scenario dat steeds herhaald wordt, 

slechts in het begin en helemaal op het einde van de rit krijgt de gebruiker mogelijkheid tot 

interactie - respectievelijk bij de initialisatie van de camera’s en bij het verschijnen van het 

menu op tv bij eventuele reactie op gedetecteerde beweging. Van de applicatie wordt 

enkel verwacht dat ze beweging detecteert, en daar melding van maakt. Hoe de gebruiker 

daarmee omgaat is van geen belang voor de bewegingsdetectietoepassing, wel voor de 

myrioclient. Het globale scenario noemen we motion detection. 

 

 

Scenario motion detection 

 

De gebruiker start de applicatie via de command line. Standaard wordt elke camera hele-

maal geïnitialiseerd tot op het punt dat de applicatie klaar is om beelden te streamen en te 

verwerken. De gebruiker kan elke camera starten en stoppen. Ook het bewegingsdetec-

tiealgoritme kan hij/zij activeren hetzij uitschakelen. De camerastreams kunnen uiteraard 

gevisualiseerd worden: per camera zal een venstertje verschijnen waarin de beelden ge-

toond worden. 

 

De threshold (waarde waarop het bewegingsdetectiealgoritme zich baseert om te bepa-

len of er al dan niet beweging is) kan eveneens worden aangepast; dit is nodig omdat het 

algoritme bijvoorbeeld geen rekening houdt met wisselende omgevings- en/of weersom-

standigheden, zoals invallende duisternis.  

 

Wanneer beweging wordt gedetecteerd zal de home gateway de myrioclient (set-top box) 

waarschuwen, waardoor de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van de gedetecteer-

de beweging. De set-top box zorgt er immers voor dat er een menu op het tv-scherm ge-

toond wordt: boodschap negeren of beslissen om het gecapteerde videoframe te bekij-

ken. 
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1.2 Objectgeoriënteerde analyse 

 

1.2.1 Use-case modellering 

 

Uit voorgaand scenario kunnen we een overzichtelijker grafisch use case-model extrahe-

ren dat de voorgestelde functionaliteit van het te ontwerpen systeem beschrijft. Een use 

case representeert een discrete eenheid van interactie tussen een gebruiker (user) en het 

systeem, en beschrijft een alleenstaande opeenvolging van betekenisvolle handelingen, 

bijvoorbeeld inloggen op een server. Op die manier schetst een use case de te implemen-

teren functionaliteit. Figuur 2 is een grafische UML-voorstelling van de use cases. Alle 

gevallen worden hieronder kort besproken; ze werden geëxtraheerd uit bovenbeschreven 

scenario. 

 

 

Initialisatie en bediening camera’sInitialisatie en bediening camera’sInitialisatie en bediening camera’sInitialisatie en bediening camera’s    

 

Alle acties die te maken hebben met de initiële en latere bediening groeperen we in een 

use case beheer camera’s en zorgt ervoor dat elke gebruikersinput goed wordt afgehan-

deld. Onder meer de initialisatie en het beheer van elke camera (start/stop, …) valt onder 

deze use case. 

 

Wanneer de gebruiker beslist om voor een bepaalde camera de bewegingsdetectie in te 

schakelen zal de use case beheer camera continu beroep gaan doen op de diensten van 

het detectiealgoritme. Deze functionaliteit kunnen we gerust opsplitsen in een aparte use 

case detecteer beweging. Gemodelleerd in het UML-schema zal er dus vanuit deze UC 

een stippellijn-pijl vertrekken richting beheer camera. 

 

In principe kunnen we ‘detecteer beweging’ in zekere zin ook veralgemenen tot een ab-

stractere use case, laten we zeggen beeldprocessing. Het is immers perfect mogelijk om 

zowel een ander detectiealgoritme te implementeren als een algoritme dat naar iets totaal 

anders dan beweging op zoek gaat, bijvoorbeeld de gebruiker waarschuwen als de duis-

ternis invalt. De use case beeldprocessing kan beschouwd worden als een abstracte UC.  
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Figuur 2: use casediagram van de globale applicatie    
 

 

Waarschuw Waarschuw Waarschuw Waarschuw gebruikergebruikergebruikergebruiker    

 

Telkens het algoritme beweging detecteert dient de gebruiker via de myrioclient hiervan 

op de hoogte gebracht te worden. Deze use case zal dus de communicatie verzorgen 

tussen de systemen en de gebruiker; de initiële trigger zal afkomstig zijn vanuit het detec-

tiealgoritme. Bovendien zal elke keer dat beweging detecteerd wordt een camerastill wor-

den opgeslagen van de desbetreffende camera. Op die manier kunnen we een tweede 

use case extraheren waarvan UC ‘beheer camera’ veelvuldig gebruik zal maken: capteer 

camerastill. 

 

Omwille van een technische beperking aan de myrioclientapplicatie (wordt later uitgelegd) 

kan deze niet rechtstreeks door de home gateway worden gewaarschuwd. Om dit euvel 

te verhelpen zal de use case ten allen tijde gebruik maken van een hulpcommunicatiesys-

teem, wiens functionaliteit we kunnen afsplitsen in een nieuwe, aparte use case waar-

schuw myrioclient. Om de gebruiker effectief op de hoogte te brengen zal een menu wor-

den gepresenteerd op diens tv-scherm (UC toon menu). Op dat moment kan de gebruiker 

opnieuw interageren met het systeem. De use case kies uit menu handelt de gebruikersin-

put op dat gebied volledig af. 
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1.2.2 Statische klasse modellering 

 

De volgende stap in het analyseproces is de identificatie van individuele klassen op basis 

van het beschreven scenario en de use casemodellering in UML. Men spreekt van stati-

sche modellering omdat enkel de functionaliteit en onderlinge hiërarchie wordt besproken, 

en niet de activiteit in de tijd. We vormen een eerste beeld aan de hand van CRC-kaarten, 

daarna ontwikkelen we op basis daarvan de relevante klassediagrammen. 

 

 

CRC CRC CRC CRC ----kaartenkaartenkaartenkaarten    

 

CRC staat voor Class-Responsibility-Collaboration. Dergelijke kaarten worden gebruikt 

om de verantwoordelijkheden van de klassen en hun onderlinge hiërarchische relaties te 

modelleren. De CRC-kaarten zijn een wat informele maar leerrijke stap in het OO-

analyseproces. Voor elke potentiële klasse wordt een kaart gemaakt waarop de naam, de 

verantwoordelijkheden, hiërarchische relaties en de collaborerende klassen terug te vin-

den zijn. Hieronder maken we de oefening voor enkele essentiële klassen. 

 

Klassenaam: ControlCamera 

verantwoordelijkheden samenwerken met 

zorg dat er een GUI is Gui 

regel cameramanagement CameraManager 

luister naar gebruikersinput Gui 

 

Klassenaam: CameraManager 

verantwoordelijkheden samenwerken met 

start/stop camera JMF API1 

start/stop detectie JMF API, MotDetCodec2 

set threshold MotDetCodec 

zorg dat camerbeelden getoond worden JMF API 

initialiseer camera JMF API 

capteer een cameraframe JMF API, imaging klassen 

 
                                                 
1
 http://java.sun.com/products/java-media/jmf/  

2
 klasse die het bewegingsdetectiealgoritme implementeert 
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Klassenaam: TriggerMyrioListener 

verantwoordelijkheden samenwerken met 

stuur bericht over netwerk, met of zonder 

camerastill 

MyrioCommunication 

 

 

Klassenaam: MyrioListener 

verantwoordelijkheden samenwerken met 

luister naar inkomende berichten MyrioCommunication 

waarschuw myrioclient UDPSender 

zorg dat camerastill beschikbaar is  

 

 

KlassediagrammenKlassediagrammenKlassediagrammenKlassediagrammen    

 

Figuur 3 verduidelijkt de globale opbouw van de ganse applicatie. Het hoofdprogramma 

doet niets anders dan een instantie van de klasse ControlRoom creëren en deze de argu-

menten doorgeven waarmee de gebruiker de applicatie opstartte. De gebruiker moet mi-

nimum 1 en mag maximum vier argumenten opgeven3. ControlRoom genereert 1 tot 4 in-

stanties van de klasse CameraManager - één per camera – en houdt elke instantie bij in 

een lijst. ControlRoom creëert ook een instantie van de klasse die zal instaan voor de GUI. 

 

Superviseert ControlRoom het hele gebeuren op applicatieniveau, dan is de klasse Came-

raManager – zoals de naam al doet vermoeden – het controlecentrum per camera. Telkens 

de gebruiker een camera bedient zal ControlRoom ervoor zorgen dat de juiste Camera-

Manager wordt aangesproken. Zelf doet die heel erg vaak beroep op diverse andere klas-

sen. Een groot gedeelte daarvan komt uit de Java Media Framework API (zie ook Figuur 

5), andere betreffen het detectiealgoritme en enkele hulpklassen. Tussen de instantie van 

CameraManager en al deze klassen bestaat op de één of andere manier steeds een ‘heeft 

een’-relatie. Zo heeft elke instantie van CameraMananger beschikking over een beeldde-

tectiealgoritme.  

                                                 
3
 De applicatie is zo geprogrammeerd dat er in principe meer dan 4 camera’s kunnen worden aangesloten. In dat 

geval dient enkel het controlemechanisme uit het hoofdprogramma (dat meer dan 4 parameters weigert) verwij-

derd te worden. De werkelijke beperking is afhankelijk van de processorkracht van de home gateway. 
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Deze relatie heeft een composiet karakter: wanneer het CameraManager-object vernie-

tigd wordt, zal dat ook automatisch het lot zijn van de instantie van de klasse die het algo-

ritme implementeert. Hetzelfde is van toepassing op de relaties met de JMF API. 

 

 

 

 

Figuur 3: UML-schema van de bewegingsdetectieapplicatie    
 

 

In ons use-case model hebben we het detectiealgoritme een abstract karakter gegeven, 

aangezien we in principe het algoritme vlot kunnen (en moeten kunnen) vervangen door 

een ander, eventueel beter model. De klasse MotDetCodec implementeert de interface 

Effect4, die een niet gering aantal verplichte methodes vereist die echter niet altijd gebruikt 

worden. Een adapterklasse biedt hier soelaas aangezien we alle verplichte maar niet le-

vensnoodzakelijke methodes daar implementeren in dummy-vorm. De subklassen die het 

algoritme implementeren dienen enkel de methodes te overschrijven die echt worden ge-

bruikt. De adapterklasse krijgt de naam BeeldProcAlgoritme. Figuur 4 illustreert de UML-

modellering van de adapterklasse en subtypes die andere detectiealgoritmes omvatten. 

De andere optie was BeeldProcAlgoritme als een abstracte klasse te modelleren, maar 

dan zou elke methode in elk subtype verplicht opnieuw moeten geïmplementeerd worden, 

wat voor onnodige code-overhead zou zorgen. In het volgende deel zal trouwens blijken 

dat het detectiealgoritme deel zal uitmaken van het observer ontwerppatroon. Alle nodige 

stappen om dit te implementeren zullen reeds afgehandeld zijn door de adapterklasse, 

zodat de klasse die het algoritme implementeert zich niets hoeft aan te trekken van deze 

architectuur. 

                                                 
4
 http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/apidocs/javax/media/Effect.html  
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Figuur 4: drie klassen als subtype van de adapterklasse BeeldProcAlgoritme    
 

 

 

 

 

Figuur 5: relaties tussen CameraManager en bestaande bibliotheken    
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Tussen de klassen die zich onder de hoede bevinden van CameraManager spelen zich 

uiteraard ook onderlinge relaties af. Zonder hierop diep in te gaan (dit zou ons te ver lei-

den; zie ook de JMF API specificatie voor verdere details) moet opgemerkt worden dat 

elke geëngageerde klasse-instantie exclusief gebonden is aan een bepaalde Processor, 

algoritme en dus CameraManager. Het is belangrijk om deze opzet ook in UML te sche-

matiseren. De klassen die aanwezig zijn in elke instantie van CameraManager worden ook 

effectief ‘als deel van’ weergegeven, zoals in Figuur 6. 

 

 

Figuur 6: UML-voorstelling van de situatie in de klasse CameraManager 

 

 

Om het communicatieaspect tussen de bewakingsapplicatie enerzijds en de myrioclient 

anderzijds te modelleren, creëren we drie nieuwe klassen: TriggerMyrioListener, MyrioLis-

tener en MyrioCommunication. De eerste klasse zal zich engageren om de myrioclientma-

chine te verwittigen telkens wanneer beweging is gedetecteerd door één van de came-

ra’s. Deze klasse heeft geenszins te doen met één welbepaalde camera, integendeel is het 

haar onafhankelijke taak om enkel op basis van een (anonieme) trigger te reageren. We 

zullen deze klasse opvatten als een statische ‘utility’-klasse. Haar specifieke opdracht zal 

erin bestaan een socket te openen naar onze hulpapplicatie op de set-top box (de appli-

catieklasse MyrioListener), deze te verwittigen én een camerastill te bezorgen. Om dit te 

realiseren zal gebruik gemaakt worden van objectserialisatie. Concreet kunnen we hier-

voor een klasse MyrioCommunication modelleren die als taak heeft een opgeslagen ca-

merastill te verpakken in een serialiseerbaar object. 

 



Deel 1: Behoeften- en objectgeoriënteerde analyse 

12 

Een instantie van MyrioCommunication wordt dan over het netwerk gestuurd; de taak van 

de MyrioListener bestaat er daarna in het object ‘uit te pakken’ en de camerastill daaruit 

te extraheren tot een bruikbaar en leesbaar beeldbestand. Figuur 7 geeft de UML-

modellering van dergelijk systeem. 

 

 

 

 

 

Figuur 7: het subsysteem dat de communicatie tussen set-top box en home gateway regelt.    
 

 

De myrioclient zelf is een java-applicatie/framework dat de software emuleert die normaal 

gezien op een set-top box draait. Zo is het programma bijvoorbeeld in staat om pop-

upscreens op het tv-scherm (hier op het PC scherm) te laten verschijnen met tekst en af-

beeldingen. Er kan een menu aangeboden worden waarmee de gebruiker kan interageren 

met behulp van zijn/haar afstandsbediening. De myrioclient biedt een Java-framework 

waarin men de vrijheid krijgt om een eigen ‘applicatie’ te ontwerpen. Hiervoor dient men 

een aantal klassen en interfaces te verzamelen in een .jar-bestand en in een specifieke 

directory te plaatsen. 

 

De klasse GraphicClient staat in voor de vormgeving van het scherm. Zelf dient men een 

klasse te ontwerpen die daarvan een subtype is: MyrioCamGraphicClient. We creëren 

ook een klasse MyrioCamMessageHandler die – zoals de naamgeving al doet vermoeden 

– de interactieve impulsen van de gebruiker managet. 
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Tenslotte modelleren we ook een klasse MyrioCamWindowManager als subtype van de 

bestaande klasse TabWindowManager. Komen de klassen MyrioCamGraphicClient en 

MyrioCamMessageHandler overeen met de respectievelijke view en controller van de ap-

plicatie, dan is MyrioCamWindowManager te beschouwen als het model. 

 

 

 

 

 

Figuur 8: UML-schema van de door ons gecreëerde klassen.    
 

 

Aangezien de myrioclientapplicatie niet meer dient gemodelleerd te worden, maar er 

slechts een drietal klassen moeten worden ontworpen, en dan nog op basis van bestaan-

de sjablonen, gaan we hier niet verder meer op in. 

 

Figuur 9 tenslotte geeft een overzicht van alle belangrijkste klassen. Merk op dat zowel 

TriggerMyrioListener als MyrioCommunication ook gebruikt worden door het MyrioListe-

nerprogramma en de myrioclient. BeeldProcAlgoritme is hier niet weergegeven, de geïm-

plementeerde methodes komen pas in volgend deel aan bod. 
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Figuur 9: overzicht van alle belangrijkste klassen    



Deel 1: Behoeften- en objectgeoriënteerde analyse 

15 

1.2.3 Dynamische klassemodellering 

 

In dit hoofdstuk zal vooral onderzocht en getoond worden hoe de verschillende klassen 

en objecten zich verhouden ten opzichte van elkaar in functie van de tijd. In UML worden 

dergelijke gedragingen weergegeven door middel van sequentiediagrammen. 

 

Figuur 10 geeft een sequentiediagram voor het opstarten van de bewegingsdetectieap-

plicatie tot er beweging wordt gedetecteerd. De gebruiker start het programma op via de 

command line, en geeft de URL van elke camera mee als argument. Eerst volgt een con-

trole van het aantal argumenten, waarna één enkele instantie van de klasse ControlRoom 

wordt aangemaakt. Deze klasse is letterlijk ook de controlekamer van de toepassing. De 

GUI wordt aangemaakt (wordt in het sequentiediagram niet getoond) en per camera 

wordt een instantie van de klasse CameraManager gecreëerd. Automatisch wordt elke 

camera geïnitialiseerd; dit proces houdt ook in dat elke CameraManager een instantie van 

de klasse die het beelddetectiealgoritme implementeert aanmaakt (MotDetCodec). De 

gebruiker kan de camera’s hierna starten, evenals het detectiealgoritme activeren en even-

tueel de visuele componenten oproepen. Dit zijn allemaal asynchrone calls, aangezien het 

tijdstip van het aanroepen van de methodes afhankelijk is van de gebruiker. 

 

De gebruiker kan alles ook terug stoppen; omwille van de duidelijkheid zijn deze methodes 

echter weggelaten uit de figuur. Nu is het wachten tot één van de camera’s beweging 

detecteert. Wanneer dit gebeurt, zal de desbetreffende instantie van MotDetCodec het 

nodige doen om ControlRoom op de hoogte te brengen.De gebruiker dient om over een 

werkend systeem te beschikken naast de bewakingsapplicatie ook het MyrioListenerpro-

gramma op de myriohost én de myrioclient zélf op te starten – uiteindelijk zullen drie af-

zonderlijke toepassingen met elkaar moeten samenwerken. 

 

Eens beweging is gedetecteerd, zal de klasse ControlRoom de nodige stappen onderne-

men om de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Hiervoor wordt de methode 

‘trigger’ van de enige instantie van de klasse TriggerMyrioListener aangeroepen. Hierdoor 

wordt een object van het type MyrioCommunication aangemaakt en doorgestuurd naar 

het MyrioListenerprogramma op de set-top box. Eens het object is aangekomen, zal Myri-

oListener de meegestuurde camerastill opslaan, en de myrioclientapplicatie op de hoogte 

brengen door een UDP-pakketje te versturen.  
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Figuur 10: sequentiediagram tot het moment dat er beweging wordt gedetecteerd    
 

 

 

 



Deel 1: Behoeften- en objectgeoriënteerde analyse 

17 

Deze zal uiteindelijk de gebruiker op de hoogte stellen door een boodschap op diens TV-

scherm te laten verschijnen. De persoon in kwestie kan de boodschap negeren, of eerst 

een afbeelding van de camerastill bekijken om te zien wat er aan de hand is. Tenslotte 

moet worden opgemerkt dat er een onderliggend mechanisme wordt ingebouwd dat er-

voor zorgt dat er niet om de haverklap camerastills over het netwerk worden verzonden, 

terwijl de gebruiker de eerste detectie nog niet heeft verwerkt. Figuur 11 illustreert deze 

opzet. 

 

 

 

Figuur 11: sequentiediagram van de myrioclient    
 

 

In dit eerste deel hebben we op basis van een scenario en een use casemodel de 

belangrijkste klassen geïdentificeerd en hun structuur verder uitgewerkt. Met be-

hulp van UML hebben we de meest relevante klassen statisch gemodelleerd, en 

ook hun verloop in functie van de tijd nader bekeken. In het volgende deel zullen 

we hierop verder bouwen, en geïmplementeerde gedragspatronen van uitleg voor-

zien.
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Deel 2Deel 2Deel 2Deel 2    

OOOObjectgbjectgbjectgbjectgeoriënteerdeoriënteerdeoriënteerdeoriënteerd design design design design    

    

    

    

2.1 Inleiding 

 

 

De volgende stap in het ontwikkelingsproces, na de objectgeoriënteerde analyse, is de 

Object Oriented Design fase (OOD). Typisch vertrekt men in de OOD fase van de requi-

rements analysis en de daaruit gedestilleerde use cases die opgebouwd werden in de 

analysefase. Die  houdt zich in eerste instantie bezig met het onderzoeken van een be-

paalde probleemstelling. De daaropvolgende OO design fase vertrekt vanuit die require-

ments en probeert in de eerste plaats een conceptuele oplossing voor de situatie uit te 

dokteren5. Deze oplossing zal uiteindelijk resulteren in concrete code. We zullen op dit 

moment hoofdzakelijk aandacht besteden aan de geïmplementeerde ontwerppatronen. 

 

 

2.2 Design patterns 

 

 

2.2.1 Inleiding 

 

In software engineering worden design patterns aangewend om vaak voorkomende ont-

werpproblemen op te lossen. Zo’n pattern mag echter niet verward worden met een kant-

en-klaar, gemakkelijk in te voegen stuk code. Integendeel, een design pattern biedt enkel 

een structurele oplossing voor een ontwerpprobleem. Stel dat men bijvoorbeeld een 

voorwerp wil laten vliegen, en dat op een min of meer stabiele manier, dan kan men ge-

bruik maken van ‘het’ vleugelontwerp. De precieze implementatie en eigenschappen die-

nen echter zelf ontwikkeld te worden. 
                                                 
5
 http://www.phptr.com/articles/article.asp?p=360440&seqNum=3&rl=1  
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Design patterns focussen vooral op de onderlinge relaties tussen klassen – algoritmes zijn 

daarom geen voorbeelden van design patterns. Design patterns kunnen volgens het soort 

probleem dat ze behandelen opgedeeld worden in vier categorieën: creatiepatronen, ge-

dragspatronen, structurele patronen en systeempatronen.6 

 

 

Façade patternFaçade patternFaçade patternFaçade pattern    

 

In BigBrother7 stelde zich het probleem om de onderlinge relaties tussen de verschillende 

klassen (JMF API, andere hulpklassen) toch enigszins overzichtelijk te houden. Een struc-

tureel patroon dat hiervoor een oplossing kon bieden is het façade pattern. Dit patroon is 

in feite een klasse en/of object dat voorziet in een eenvoudige façade (of laag) om een 

achterliggend ingewikkeld kluwen van code te verbergen, en er terzelfder tijd vlot toegang 

tot te geven. 

 

Om op een vlotte manier een camera (A/V) te kunnen implementeren in een applicatie  

heeft SUN8 naast de standaard Java JDK het Java Media Framework ter beschikking ge-

steld. Deze API stelt programmeurs (onder meer) in staat om op een relatief eenvoudige 

manier directe toegang tot USB-camera’s te geven. De API zelf is echter een kluwen van 

allerlei klassen en interfaces; het volstaat uiteraard niet om bijvoorbeeld een instantie te 

creëren van een klasse Camera en een methode start() aan te roepen om een aangesloten 

USB-camera beelden te laten streamen. Daarenboven wordt in de applicatie ook gebruik 

gemaakt van Java-bibliotheken van derde partijen (de klasse die het mogelijk maakt tekst 

op de camerabeelden te projecteren). 

 

In het ergste geval zou bij elke interactieve input van de gebruiker (starten van een came-

ra, stoppen van detectiealgoritme) een heleboel code moeten worden geïmplementeerd 

om de camera de juiste instructie te laten uitvoeren. Daarom is het opportuun om hiervoor 

gebruik te maken van een façadeklasse die de onderliggende code mooi groepeert in 

eenvoudige methodes (startCamera(), stopCamera(), …) zodat deze overzichtelijk te vol-

gen is in een aparte klasse en het op die manier de algehele duidelijkheid en leesbaarheid 

ten goede komt. 

 

                                                 
6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)  

7
 De naam van de bewegingsdetectieapplicatie, bij uitbreiding het ganse systeem 

8
 http://www.sun.com  
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De bedoeling is om tussen de controlekamer en de JMF API en hulpklassen een klasse te 

plaatsen die fungeert als façade voor ControlRoom, en in die hoedanigheid alle noodza-

kelijke code verbergt. Het duidelijkste voorbeeld van de voordelen van dit pattern stelt 

zich in het initaliseren van de camera’s. Wanneer de gebruiker het programma opstart, zal 

door de ControlRoom voor elke camera een object van het type CameraManager worden 

gecreëerd. Alle code die ervoor zorgt dat een camera wordt geïnitialiseerd zit netjes in 

CameraManager. De klasse vormt op die manier een façade rond de ingewikkelde JMF 

API. 

 

Observer patternObserver patternObserver patternObserver pattern    

 

Het observerpatroon wordt in software engineering gebruikt om de staat van een object in 

de gaten te houden. In de praktijk komt dit ontwerppatroon vaak overeen met een imple-

mentatie van het event listening/handling principe. De essentie van het observer pattern 

vormen één of meerdere objecten (de observers of listeners) die geregistreerd zijn bij een 

ander object. Zij worden gewaarschuwd wanneer zich een bepaald event voordoet bij het 

object waar de observer geregistreerd is. Het geobserveerde object noemen we het sub-

ject. In het geval zich een bepaalde gebeurtenis voordoet – in ons geval het opmerken van 

beweging – wordt een methode opgeroepen die alle geregistreerde observerobjecten op 

de hoogte brengt. De analogie met event listeners zoals die voorkomen in de Java Swing 

API is duidelijk: er wordt een listener aan een bepaald object gekoppeld, die een ander 

object op de hoogte brengt van eventuele gebeurtenissen. 

 

In Java is standaard een implementatie voorzien van het observer pattern in de vorm van 

een klasse Observable en een interface Observer. De interface vereist de implementatie 

van de methode update() die, telkens zich een event voordoet, aangeroepen wordt door 

het subject. Het subject zelf dient een subtype te zijn van de klasse Observable. In onze 

applicatie is het de bedoeling dat er gereageerd wordt bij detectie van beweging in de 

camerabeelden. De detectie gebeurt door het algoritme geïmplementeerd in de klasse 

MotDetCodec, dus deze klasse moet een ander object op de hoogte brengen van de 

beweging. Alle instanties van MotDetCodec zullen dus een Observer moeten registreren – 

deze objecten zijn dus subjecten – hetgeen betekent dat de klasse MotDetCodec een 

subtype zal moeten zijn van Observable. In de praktijk zal de klasse MotDetCodec een 

subtype zijn van een adapterklasse die op zijn beurt een subtype is van de klasse Obser-

vable: BeeldProcAlgoritme. 



Deel 2: Objectgeoriënteerd design 

21 

De klasse(n) die uiteindelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de beweging zijn 

diegene die zullen instaan voor de communicatie met de set-top box. We zullen echter 

opteren om niet de klasse TriggerMyriolistener, maar de klassen ControlRoom en Came-

raManager als observerobject te laten fungeren. De registratie gebeurt door de objecten 

zelf. Bij beweging zal de gewaarschuwde CameraManager als tussenpersoon optreden en 

zelf het initiatief nemen om TriggerMyriolistener op de hoogte te brengen. De reden voor 

deze opzet is eenvoudig: als een instantie van CameraManager wordt gewaarschuwd 

weten we ineens ook door welke camera de beweging is gedetecteerd. Pro forma wordt 

ook ControlRoom ingelicht, eventueel om nog een bijkomend logsysteem te implemente-

ren. In Figuur 12 is in UML de opzet weergegeven. 

 

 

 

 

Figuur 12: implementatie van het observerpatroon in de applicatie 
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Model Model Model Model –––– View  View  View  View ---- Controller Controller Controller Controller    

 

Het MVC-principe is een veelgebruikt design pattern in software engineering. De grond-

slag achter MVC is de eis om in complexere systemen de gebruikersinterface (view) af te 

schermen van de data (model). Dit zorgt ervoor dat veranderingen in de GUI het datamo-

del niet beïnvloeden, en omgekeerd dat veranderingen in de datalaag (of businesslogica) 

geen enkel effect hebben op de gebruikersinterface. Om dit te kunnen garanderen werd 

de controller als intermediaire pool ingevoerd.  

 

 

 

Figuur 13: grafische voorstelling van het MVC-principe 

 

 

In de applicatie zal de view-component worden vertegenwoordigd door een instantie van 

de klasse Gui, die instaat voor de opbouw van een grafische gebuikersinterface. Het mo-

del komt in deze overeen met alle klassen die verband houden met het besturen en con-

troleren van de camera’s. De instanties van de klasse CameraManager zijn daarbij de fa-

çade voor het ganse model. De controller zullen we implementeren in de hoedanigheid 

van een klasse ControlRoom. 

 

Alle gebruikersinput (start/stop camera, …) zal afgehandeld worden door de klasse Con-

trolRoom, wat betekent dat die als listener zal geregistreerd worden voor alle GUI-

elementen. Bovendien zullen we ControlRoom ook verantwoordelijk stellen voor de creatie 

van de instanties van de klassen Gui en CameraManager. Alle controle wordt overgelaten 

aan ControlRoom. De GUI zelf beschikt maar over een drietal knoppen; de gebruiker dient 

via een keuzelijst aan te duiden voor welke camera zijn eventuele druk op een knop geldig 

zal zijn. 
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Alle informatie betreffende de keuzes worden bijgehouden door de controllerklasse: de 

GUI heeft geen enkel benul van de huidige toestand, net zomin als ons model. Stel dat de 

gebruiker camera 2 selecteert, zal ControlRoom deze toestand onthouden. Wanneer die-

zelfde gebruiker even later de startknop indrukt, zal ControlRoom weten op welke camera 

de actie betrekking heeft, en de nodige methode(s) oproepen van de juiste instantie van 

de klasse CameraManager. 

 

Client Client Client Client ----    serverserverserverserver    

 

Aangezien de myrioclient en de bewegingsdetectieapplicatie zich op twee fysiek verschil-

lende machines bevinden, moet er een manier worden gevonden om de communicatie 

tussen de twee applicaties te regelen. In principe is het de bedoeling dat de communica-

tie verloopt via UDP-pakketjes. Bij de eerste testen bleek echter dat de myrioclient UDP-

datagrammen die niet afkomstig waren van localhost, onherroepelijk weigerde. Om deze 

beperking te omzeilen zullen we gebruik maken van een eenvoudige client-

servertoepassing. Op de machine waar de myrioclienttoepassing draait zal eveneens een 

serverapplicatie worden gestart. Die wacht gewoon op een trigger om de myrioapplicatie 

te verwittigen door middel van een UDP-pakket. De trigger zelf komt van de home gate-

way (client), en bestaat uit een geserialiseerd object dat een tekstbericht en een cameras-

till omvat. Om het netwerkverkeer niet overmatig te belasten (we moeten vermijden dat bij 

snel opeenvolgende triggers telkens opnieuw een camerastill over het netwerk wordt ver-

stuurd terwijl de gebruiker zelfs het eerste frame nog niet heeft bekeken) bouwen we een 

extra buffer in. 

 

Wanneer de MyrioListener een boodschap ontvangt die melding maakt van gedetecteer-

de beweging, wordt van dan af gecontroleerd vanwaar elke volgende inkomende connec-

tie afomstig is. Indien de socket niet geïnitieerd werd door localhost (op basis van het 

inkomende ip-adres) wordt niet verder ingegaan op de een poging tot handshake - 

m.a.w.: de netwerkverbinding wordt afgesloten. Slechts indien de gebruiker expliciet toe-

stemming geeft om de detectie verder te zetten, zal vanuit de myrioclient een bericht wor-

den gezonden naar de server. Vanaf dat moment zal die terug openstaan voor inkomende 

connecties afkomstig van BigBrother9. 

 

 

                                                 
9
 de naam van het bewegingsdetectieprogramma 
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2.3 Objectontwerp 

 

 

2.32.32.32.3.1 Package .1 Package .1 Package .1 Package BigBrother.BigBrother.BigBrother.BigBrother.bewegingsdbewegingsdbewegingsdbewegingsdetectieetectieetectieetectie    

 

concrete klasse: ControlRoomControlRoomControlRoomControlRoom 

 

private variabelen 

instantievariabelen commentaar 

int cam  variabele die bijhoudt welke camera door de gebrui-

ker is geselecteerd, mogelijke waarden 1 tot 4 

int [] sliderWaarde waarde aangeduid door de slider, is gelijk aan de 

threshold; deze van camera 1 wordt bewaard in sli-

derWaarde[0], enz… 

boolean [] controlsStatus array die per camera bijhoudt in welke toestand hij 

zich bevindt (gestart, detectie gestopt, …) 

final CameraManager [] cm alle geïnstantieerde CameraManagers worden bijge-

houden in een array 

final Gui g de gebruikersinterface 

final int AANTALCAMS totaal aantal camera’s (1-4), variabele die vaak in 

loops wordt gebruikt 

 

publieke methoden 

constructor commentaar 

ControlRoom (String [] cameras) creëert een (unieke) klasse ControlRoom, command 

line-argumenten van hoofdapplicatie worden door-

gegeven 

interfacemethoden  

void actionPerformed(ActionEvent e) methode die de juiste actie onderneemt in het geval 

de gebruiker op één van de knoppen klikt, hetzij een 

camera in de keuzelijst selecteert 

void stateChanged (ChangeEvent e) methode wordt opgeroepen als gebruiker de slider-

waarde aanpast 

void update (Observable obs, Object o) interfacemethode van het observerpatroon (zie ver-

der) 
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concrete klasse: CameraManagerCameraManagerCameraManagerCameraManager 

 

private variabelen 

instantievariabelen commentaar 

final String URL referentie naar bepaalde camera (meegegeven door 

gebruiker bij opstarten applicatie, b.v. v4l://0) 

final Processor pr klasse uit de JMF API die ervoor zorgt dat de came-

rabeelden kunnen getoond worden. Heeft ook 

beeldverwerkingscapaciteiten. 

final MotDetCodec mdCodec 
 

instantie van klasse die beelddetectiealgoritme im-

plementeert 

 

publieke methoden 

constructoren commentaar 

CameraManager(String ref) creëert een instantie van CameraManager, geeft 

referentie door naar  camera 

accessoren  

Component getVisualComponent() geeft de visuele component van de camera 

PlugIn getPlugIn() geeft de instantie van MotDetCodec 

Processor getProcessor() geeft de Processor 

hulpmethoden  

void start() start de camera (is reeds geïnitialiseerd) 

void stop() stopt camera 

void dump() dealloceert de camera 

void startDetectie() start het detectiealgoritme 

void stopDetectie() stopt het algoritme 

void setThreshold(int i) verandert thresholdwaarde waarop het detectiealgo-

ritme zich baseert om iets als beweging te beschou-

wen 

void captureFrame() er wordt een frame uit de videostream gehaald en 

opgeslagen als een jpeg-bestand. 

void update(Observable o, Object arg) interfacemethode van het observerpatroon (zie ver-

der) 

void registreerObserver(Observer o) registreert een observerobject 
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adapterklasse: BeeldProcAlgoritmeBeeldProcAlgoritmeBeeldProcAlgoritmeBeeldProcAlgoritme 

 

methodes 

dummy adaptermethodes verplicht te implementeren door … 

Format [] getSupportedOutputFormats(Format input) javax.media.Codec 

Format [] getSupportedInputFormats() javax.media.Codec 

int process(Buffer inBuffer, Buffer outBuffer) javax.media.Codec 

Format setInputFormat(javax.media.Format format) javax.media.Codec 

Format setOutputFormat(Format output) javax.media.Codec 

String getName() javax.media.PlugIn 

void open() javax.media.PlugIn 

void close() javax.media.PlugIn 

void reset() javax.media.PlugIn 

Object getControl(String str) javax.media.Controls 

Object[] getControls() javax.media.Controls 

 

 

2.32.32.32.3....2222 Package BigBrother. Package BigBrother. Package BigBrother. Package BigBrother.ccccommunicatieommunicatieommunicatieommunicatie    

 

MyrioCommunication: concrete klasse 

 

private variabelen 

instantievariabelen commentaar 

String boodschap tekstboodschap die naar de server wordt gestuurd 

int width  breedte van het formaat van de eventueel meegele-

verde camerastill 

int height hoogte van het formaat van de eventueel meegele-

verde camerastill 

int [] pixelArray de camerastill (oorspronkelijk in jpeg-formaat) wordt 

in de vorm van een array van integers over het net-

werk verzonden. 

 

publieke methoden 

CONSTRUCTOREN  

MyrioCommunication (String boodschap, Image 

camerastill) 

creëert een MC-object met tekstboodschap en ca-

merastill 

MyrioCommunication (String boodschap) creëert een MC-object zonder camerastill 
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ACCESSOREN  

getString() geeft tekstboodschap 

getWidth() geeft breedte 

getHeight() geeft hoogte 

getPixelArray() geeft array van integers (omgezet Image-object) 

 

HULPMETHODEN  

convertImage (Image Img) converteert een Image-object naar een array van 

integers 

 

 

TriggerMyrioListener: concrete klasse 

 

statische methode 

  

trigger(int port, String host) creëert een socket naar de server en waarschuwt deze dat 

er beweging is gedetecteerd. Argumenten van deze metho-

de zijn de poort en het ip-adres van de server. 

 

 

2.32.32.32.3.3 Package .3 Package .3 Package .3 Package BigBrother.myrioBigBrother.myrioBigBrother.myrioBigBrother.myrio    

    

MyrioListener: concrete applicatieklasse 

 

klassemethoden 

methodes uitleg 

 de opdracht van de servertoepassing is het waarschuwen van 

de myrioapplicatie. Als er beweging wordt gedetecteerd is het 

echter de bedoeling om alle inkomend netwerkverkeer tijdelijk 

tegen te houden, d.w.z. niet in te gaan op inkomende verzoeken 

totdat de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om 

door te gaan. 

Listen(int poort) 1. Er wordt een serversocket geopend op een door de gebruiker 

ingestelde poort, applicatie wacht tot een client een handshake 

wil initiëren. 

2. indien dit het geval is wordt gecontroleerd of de initiërende 

socket afkomstig is van localhost of niet. 

a) indien wel, dan wordt al het nodige gedaan om de myrioclient 
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te waarschuwen en wordt tijdelijk niet meer gereageerd op 

inkomende niet-localhost berichten. 

b) een inkomende TCP-sessie van localhost wijst er op dat de 

server terug mag luisteren op inkomende signalen van niet-

localhostberichten. 

zendUDPBericht() er wordt via UDP een tekstboodschap “showWarning” ge-

stuurd naar de myrioclientapplicatie, als teken dat er beweging 

werd gedetecteerd. 

saveImage(MyrioCommunication mc) De client levert een geserialiseerd MyrioCommunication-object 

over het netwerk; na ontvangst distilleert deze methode uit het 

object een Image, dat wordt opgeslagen in de vorm van een 

jpeg-bestand, klaar om eventueel door de gebruiker opge-

vraagd te worden. 

 

 

2.32.32.32.3....4444 Package  Package  Package  Package org.mcdp.client.myriocamorg.mcdp.client.myriocamorg.mcdp.client.myriocamorg.mcdp.client.myriocam    

 

MyrioCamGraphicClient: concrete klasse 

 

beschrijving 

AANGEPASTE METHODEN  

void drawAtStart (Graphics g) afhankelijk van het tekstbericht dat binnenkomt via 

UDP (vrij te bepalen, alle mogelijke berichten dienen 

wel geconfigureerd te worden in een apart bestand 

MessageHandlerConfig.xml). Mogelijke berichten: 

 
- showWarning: er wordt een menu getoond 

- continuMotionDetection 

- showCapturedFrame 

 

 

MyrioCamMessageHandler: concrete klasse 

 

beschrijving 

AANGEPASTE METHODEN  

void handleMessage (String message) deze methode kijkt welk tekstbericht werd ontvangen 

via UDP. Afhankelijk van het bericht worden de juiste 

acties ondernomen, d.w.z. het oproepen van de 

gepaste MyrioCamWindowManager-methoden. 
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MyrioCamWindowManager: concrete klasse 

 

beschrijving 

AANGEPASTE METHODEN  

void showWarning() Er wordt opdracht gegeven om het menu te presen-

teren. 

void showCapturedFrame() Er wordt opdracht gegeven om het scherm weer te 
geven met de camerastill. 

 

 

In deel 2 hebben we op basis van de eerste objectontwerpen de OOD-fase in de 

modellering aangevat. In de eerste plaats zijn de te implementeren gedragspatro-

nen aan bod gekomen, daarnaast is aandacht besteed aan het geavanceerdere 

objectontwerp. In deel 3 zullen we de precieze implementatie bestuderen van en-

kele oplossingen, of gewoon dieper ingaan op enkele illustrerende codefragmen-

ten. 
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Deel 3Deel 3Deel 3Deel 3    

ImplementatieImplementatieImplementatieImplementatie    

    

    

    

3.1 Inleiding 

 

Het is in dit derde deel de bedoeling om de werkelijke implementatie van een aantal klas-

sen van dichtbij te bekijken. Zo zal de opbouw van enkele methodes op detailniveau wor-

den geanalyseerd, en zullen de oplossingen voor ontwerpproblemen door middel van co-

de-uittreksels worden belicht. Het is echter geenszins de bedoeling om elke methode van 

elke klasse te behandelen, dit zou ons te ver leiden. Eerst zullen de gebruikte bibliotheken 

aan bod komen, voor een goed begrip van het JMF, daarna zal de opbouw van de ganse 

applicatie verder worden geanalyseerd. 

 

 

3.2 Externe bibliotheken: JMF, klasse MotDetCodec en klasse Font 

 

CameraManagerCameraManagerCameraManagerCameraManager    

    

In onze applicatie zijn twee klassen die veelvuldig gebruik maken van het JMF: de façade-

klasse CameraManager en het beelddetectiealgoritme MotDetCodec. Bij CameraMana-

ger zijn 2 concepten van het grootste belang: de camera en de player. De camera wordt 

vertegenwoordigd door een klasse MediaLocator, die de locatie van mediacontent aan-

geeft en sterke verwantschappen vertoont met URL. De precieze URL van een camera kan 

achterhaald worden met behulp van het met het JMF meegeleverde JMFRegistry pro-

grammaatje10. Typisch heeft een medialocator de vorm “v4l://0” – althans voor verwijzin-

gen naar USB camera’s. 

 

                                                 
10

 http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/jmfregistry/jmfregistry.html  
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initialiseer() 

Op basis van dergelijke verwijzing wordt een Processor geïnitialiseerd, d.i. een Player (cfr. 

een VHS-speler) met beeldverwerkingscapaciteiten. Dit brengt ons meteen bij het begin 

van onze CameraManager-methode initialiseer(): 

 

MediaLocator videoMediaLocator = new MediaLocator("v4l://0"); 

try { Processor pr = Manager.createProcessor(videoMediaLocator);} 

 catch (Exception e) { System.out.println(e); } 

 

Een Processor bevindt zich steeds in een bepaalde toestand. Net na de creatie bevindt 

die zich in de Unrealized toestand, en dienen we de overgang te maken naar de Configu-

red-fase. Dat zorgt ervoor dat de Processor contact kan leggen met de DataSource. Tel-

kens een Player of Processor in een andere toestand terechtkomt, wordt daarvoor een 

sein gegeven. Door een listener aan de Processor te koppelen kunnen we deze van dicht-

bij volgen. setContentDescriptor zorgt ervoor dat de Processor als een Player kan worden 

gebruikt. 

 

pr.addControllerListener(this); 

pr.configure(); 

pr.setContentDescriptor(null); 

 

Het JMF maakt een onderscheid tussen video- en audiosporen. In ons geval hebben we 

geen geluid nodig, dus wordt enkel de videostream geïsoleerd: 

 

TrackControl tc[] = pr.getTrackControls(); 

TrackControl videoTrack = null; 

for (int i = 0; i < tc.length; i++) { 

 if (tc[i].getFormat() instanceof VideoFormat) { 

  videoTrack = tc[i]; 

 } 

} 

 

Daarna wordt een instantie van de klasse MotDetCodec als plug-in bij de videostream 

van de Processor geregistreerd. Dit is immers pas mogelijk wanneer de Processor Confi-

gured is, maar nog niet Realized. Merk op dat meer dan één Codec hetzij Effect kan gere-

gistreerd worden: de methode setCodecChain neemt een array van het type Codec aan. 
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try { 

 Codec[] codec = {mdCodec}; 

 videoTrack.setCodecChain( codec ); 

} catch(Exception e){ } 

 

Nu zijn ook de codecmethodes toegankelijk: 

 

mdCodec.setDetection(detectieVlag); 

 

Om de Processor nu eenvoudigweg te kunnen starten dienen we deze eerst in de Reali-

zed- en daarna in de Prefetched - toestand te brengen: 

 

pr.realize(); 

pr.prefetch(); 

pr.start(); 

 

Wat wel dient vermeld te worden, is het feit dat voor bovenstaande method calls een be-

paalde wachttermijn moet ingebouwd worden om de Processor ook effectief de tijd te 

geven in die bepaalde toestand of fase te komen. Hiervoor is een soort monitor gebruikt 

die van zodra een bepaald commando is gegeven de processor in de gaten houdt en de 

draad van het programma stilhoudt tot deze een teken van leven geeft (dit kan ook een 

foutmelding zijn). Onderstaande code geeft de gebruikte code weer: 

 

pr.start(); 

if (!waitForState(pr.Started)) {System.out.println("Niet gestart!");} 

stateTransitionOK = true; 

boolean waitForState(int state) { 

 

 // waits for a state confirmation for the player 

 synchronized (waitSync) { 

  try { 

   while (pr.getState() != state && stateTransitionOK) 

    waitSync.wait(); 

  } 

  catch (Exception e) {} 

  } 

 return stateTransitionOK; 

} 
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captureFrame() 

Deze methode capteert een frame uit de videostream (een camerastill11), converteert dit 

frame naar een AWT Image-object12 en slaat het op als een JPEG-bestand. 

 

Eerste stap is het opvragen van het FrameGrabbingControl object, dat een methode heeft 

om een frame te capteren. Het frame wordt teruggegeven in raw decoded formaat en 

opgeslagen in een buffer. 

 

FrameGrabbingControl frameGrabber = (FrameGrabbingCon-

trol)pr.getControl("javax.media.control.FrameGrabbingControl"); 

Buffer buf = frameGrabber.grabFrame(); 

 

Door middel van de utilityklasse BufferToImage kunnen we de buffer omzetten naar een 

AWT Image. Met behulp van de BufferedImage - en Graphics2D klasse kunnen we het 

Image-object renderen. De code die het formaat achterhaalt, wordt hier niet getoond. 

 

BufferedImage bi = new BufferedImage ( currentFormat.getSize().width, 

                                                   currentFormat.getSize().height, 

                                                   BufferedImage.TYPE_INT_RGB ); 

Image image = btoi.createImage ( buf ); 

Graphics2D g2 = bi.createGraphics(); 

g2.drawImage ( image, null, null ); 

 

Tenslotte wordt het Image-object effectief naar een jpegbestand weggeschreven: 

 

try { 

 out = new FileOutputStream ( "camerastill.jpg" ); 

 JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.createJPEGEncoder ( out ); 

 JPEGEncodeParam param = encoder.getDefaultJPEGEncodeParam ( bi ); 

 param.setQuality ( 1.0f, false ); 

 encoder.setJPEGEncodeParam ( param ); 

 encoder.encode ( bi ); 

 out.close(); 

} catch ( Exception ex ) {}; 

    

    

                                                 
11

 http://en.wikipedia.org/wiki/Film_frame  
12

 http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/Image.html  
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MotMotMotMotDetCodec en FontDetCodec en FontDetCodec en FontDetCodec en Font    

 

De klasse MotDetCodec implementeert de interface Effect, zelf een subtype van Codec 

en uiteindelijk ook van PlugIn. In het JMF is een dergelijke PlugIn een media processing 

unit die data in een bepaald formaat aanvaardt, verwerkt en teruggeeft. Elk beeldverwer-

kingsalgoritme zit verwerkt in de interfacemethode process. Het algoritme dat geïmple-

menteerd werd vergelijkt steeds elk frame met een referentieframe (dat om de zoveel tijd 

wordt ververst). Dat gebeurt pixel per pixel, en wanneer het percentage verschillende 

pixels een bepaalde waarde overschrijdt (de threshold), wordt dit als beweging be-

schouwd. 

 

De klasse Font tenslotte maakt geen gebruik van het JMF; het is een pure nutsklasse die 

gebruikt wordt om tekstkarakters op de gestreamede beelden te projecteren (zie ook 

Figuur 14, de tekstlijn ‘Average movement’ onderaan het camerabeeld). Meer info over 

beide klassen kan men vinden via http://darnok.com/programming/motion-detection/ , 

daar kan eveneens de broncode worden gedownload (Font.java en MotionDetectionEf-

fect.java). Op dezelfde locatie is ook meer uitleg terug te vinden met betrekking tot het 

detectie- en andere algoritmen. 

 

 

3.3 Bewegingsdetectie applicatie 

 

Concentreren we ons nu op de klasse ControlRoom, dan kunnen we in detail bespreken 

wat er precies gebeurt. De klasse instantieert een Gui en 1 of meerdere CameraManager-

instanties. ControlRoom fungeert als pure controller tussen het Model en de View. Telkens 

de gebruiker een bepaalde camera selecteert en een knop indrukt, zal ControlRoom alle 

nodige variabelen aanpassen om de ‘staat’ van de camera aan te passen. 

 

Eerst de code indien de gebruiker een camera selecteert in de keuzelijst. Eerst en vooral 

wordt de cijferwaarde van de variabele cam aangepast, al naargelang welke camera werd 

geselecteerd. Daarna wordt in de tweedimensionale array controlsStatus nagegaan wat 

de laatst bewaarde toestand van de camera was. Op basis daarvan wordt de GUI geüp-

datet (ook de slider). Stel dat camera 2 reeds gestart was, zal controlsStatus[1][0] de 

booleaanse waarde true bevatten, een teken dat de tekst van de eerste knop ‘stopPlayer’ 

moet zijn. Op dezelfde manier worden de andere buttons én de sliderpositie aangepast. 
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if (e.getSource() instanceof JComboBox) { 

 

 cam = ((JComboBox)e.getSource()).getSelectedIndex(); 

  if (controlsStatus[cam][0]==false){g.setTekstButton1("startPlayer");} 

  else {g.setTekstButton1("stopPlayer");} 

  if (controlsStatus[cam][1]==false){g.setTekstButton2("startDet");} 

  else {g.setTekstButton2("stopDet");} 

  g.setSliderValue(sliderWaarde[cam]); 

 

} 

 

Onderstaande code is de implementatie van de methode ActionPerformed, opgeroepen 

als de gebruiker op één van de drie knoppen klikt. Zowel de knoplabels als de overeen-

komstige waarden van de variabele controlsStatus worden aangepast. 

 

if (((JButton)e.getSource()).getText().equals("startPlayer")) { 

 ((JButton)e.getSource()).setText("stopPlayer"); 

 controlsStatus[cam][0]=true; 

 cm[cam].start(); 

} 

 

De communicatie met de myrioclientmachine verloopt via de statische utilityklasse 

TriggerMyrioListener (implementatie van het observerpatroon wordt even verder ge-

toond). Die klasse bestaat slechts uit één methode: er wordt een socket geopend naar de 

MyrioListener. Om effectief te communiceren wordt gebruik gemaakt van objectserialisa-

tie van een instantie van de klasse MyrioCommunication, die als attribu(u)t(en) een tekst-

string en eventueel een Image object heeft. 

 

MyrioCommunication heeft een aantal accessoren, zodat men in staat is de ‘onderdelen’ 

van het ontvangen object te extraheren. Ook een methode convertImage werd geïmple-

menteerd, aangezien een Image-object niet serialiseerbaar is. Daarbij wordt gebruik ge-

maakt van de klasse java.awt.image.PixelGrabber - onderstaand codefragment verduide-

lijkt de procedure – om een Image te converteren naar een array van integers waarin de 

pixels worden opgeslagen. 
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public void convertImage(Image camerastill) { 

 

 while (camerastill.getWidth(this)==-1)  {} 

 this.width = camerastill.getWidth(this); 

 

 while (camerastill.getHeight(this)==-1)  {} 

 this.height = camerastill.getHeight(this); 

 

 PixelGrabber pg = new PixelGrabber(camerastill, 0, 0, width, height, true); 

 try {  

   pg.grabPixels();  

 } 

 catch(InterruptedException ie) {ie.printStackTrace();} 

 

 pixelArray = (int[])pg.getPixels();   

 

} 

 

De implementatie van het observerpatroon is erg eenvoudig: in de klasse MotDetCodec 

(extends Observable) worden op het einde van de processmethode per frame het aantal 

verschillende pixels vergeleken met een referentieframe, op basis waarvan een move-

ment_percent wordt berekend. Als die waarde boven de sliderwaarde zit, is er zogezegd 

beweging gedetecteerd. De code in het else-gedeelte waarschuwt alle geregistreerde 

Observers. 

 

if (movement_percent < signMov || !motdet ) { 

 System.arraycopy(inData, 0, outData, 0, inData.length); 

} 

else { 

 setChanged(); 

 notifyObservers(); 

} 

 

Het resultaat hiervan is dat één van de CameraManager-instanties op de hoogte wordt 

gebracht. Dit gebeurt door diens update() methode aan te roepen. Daar staat de code 

om een frame te capteren en gebruik te maken van TriggerMyriolistener om de server op 

de hoogte te brengen. 
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public void update (Observable o, Object arg) { 

 captureFrame(); 

 BigBrother.communicatie.TriggerMyrioListener.trigger(4444, "157.193.215.20"); 

} 

 

Op de set-top box draait ondertussen de MyrioListener. Zoals ook hoger al is aangege-

ven stelde zich een klein probleem bij de client-servercommunicatieoplossing: stel dat één 

van de camera’s gedurende één uur constant beweging zou detecteren zou dat resulteren 

in een onophoudelijke toevloed aan waarschuwingssignalen én camerastills over het net-

werk. Hoewel dit gegeven nu ook geen netwerkcrash zou veroorzaken drongen zich toch 

enkele extra ingrepen op om het geheel eleganter te maken. De code en de faciliteiten om 

systemen onderling te laten communiceren waren toch al voorhanden, dus leek het lo-

gisch om ook op de myrioclient gebruik te maken van het package BigBro-

ther.communicatie. Van zodra de myrioclientapplicatie gewaarschuwd is wordt door het 

MyrioListenerprogramma een vlag op false geplaatst. Hierna worden geen sockets meer 

aanvaard die niet afkomstig zijn van localhost. Hierdoor zullen wel nog steeds SYN-

pakketjes aankomen, maar de connectie als geheel zal rustig time-outen. De overhead 

voor het netwerk blijft zeer beperkt. Pas als de gebruiker expliciet toestemming geeft om 

de bewegingsdetectie te laten doorgaan, zal vanuit de myrioclient door middel van 

TriggerMyrioListener een tekstbericht worden gestuurd naar MyrioListener. Indien goed 

ontvangen worden opnieuw sockets aanvaard afkomstig van de bewegingsdetectie-

applicatie. 

 

boolean magTriggeren = true; 

if ((magTriggeren) || ((sock.getInetAddress()).getHostAddress()=="127.0.0.1"))  { 

 MyrioCommunication mc = null;   

 ObjectInputStream oi = new ObjectInputStream(sock.getInputStream()); 

 try { 

  mc = (MyrioCommunication)oi.readObject(); 

  if (mc.getString().equals("motion")) { 

   saveImage(mc); 

   zendUDPBericht(); 

   magTriggeren=false; 

  } 

  else if (mc.getString().equals("go")) 

   { magTriggeren=true; } else {} 

 catch (ClassNotFoundException e) {System.out.println(e);} 

} 
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3.4 MyrioClientapplicatie 

 

Om de set-top box emulatiesoftware te kunnen gebruiken dienen op zijn minst een drietal 

klassen te worden geschreven – zie hoger voor meer informatie wat betreft de interfaces 

en dergelijke meer die ze dienen te implementeren. Onderstaand zullen enkele korte code-

fragmenten getoond worden. 

 

Alle communicatie met betrekking tot de myrioclient dient te gebeuren door middel van 

een kort tekstberichtje, verzonden via UDP pakketjes. Daarvoor wordt standaard gebruik 

gemaakt van de met de myrioapplicatie meegeleverde klasse 

com.hilbertspace.common.util.UDPSender. Zo stuurt MyrioListener een UDP bericht 

showWarning naar de myrioclient. Bij elk inkomend berichtje treedt de klasse MyrioCam-

MessageHandler in actie. Daar wordt beslist welke acties worden ondernomen: dit stukje 

code houdt verdere inkomende showWarning berichtjes tegen en roept de juiste methode 

op van de MyrioCamWindowManager-klasse op (wm.showWarning). 

 

if ("showWarning".equals (message)) { 

 

 // als vlag nog op 1 staat, negeer 'showWarning'-messages 

 if (wm.getFlag()!=1) { 

  wm.showWarning(); 

  facade.showWindow(MyrioCamWindowManager.ID); 

  facade.scaleVideo(-1, 0, 0, 0); 

 } 

 else 

  System.out.println("UDP genegeerd"); 

 } 

} 

 

De methode showWarning van de windowmanager doet niets anders dan een bepaald 

scherm oproepen (in dit geval een scherm waarop een menu wordt getoond, als teken 

van waarschuwing naar de gebruiker dat er beweging werd gedetecteerd). 

 

public void showWarning() { 

 screenToShow = 1; 

 setFlag(1); 

} 
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Volgend codefragment is een uittreksel uit de klasse MyrioCamGraphicClient, die de ef-

fectieve code implementeert die de pop-upschermen definieert en tekent: 

 

public void drawAtStart (Graphics g) { 

  

if (g != null) { 

  int screenToShow = mcwManager.getScreenToShow(); 

  g.clearRect(0, 0, mcwManager.getScreenWidth (), mcwManager.getScreenHeight ()); 

 if( screenToShow == 1 ) { 

  // Toon waarschuwing: beweging gedetecteerd! 

  g.setColor(Color.LIGHT_GRAY); 

  g.fillRect(0, 0, mcwManager.getScreenWidth (), mcwManager.getScreenHeight ()); 

  g.setColor(Color.BLACK); 

  g.setColor(Color.RED); 

  g.drawString("Beweging gedetecteerd!", 150, 100); 

  g.setColor(Color.BLACK); 

  g.drawString("Wat wenst u te doen...", 150, 150); 

  g.setColor(Color.RED); 

  g.fillRect(100, 200, 10, 10); 

  g.setColor(Color.BLACK); 

  g.drawString("showCapturedWindow", 150, 210); 

  g.setColor(Color.GREEN); 

  g.fillRect(100, 250, 10, 10); 

  g.setColor(Color.BLACK); 

  g.drawString("laat mij gerust", 150, 260); 

 }  

 if( screenToShow == 2 ) { 

  Image img = Tool-

kit.getDefaultToolkit().getImage("/home/stud/wroose/workspace/myrioCamListener/out.jpg"); 

  g.drawImage(img, 0, 0,this);  

  g.setColor(Color.GREEN); 

  g.fillRect(100, 250, 10, 10); 

  g.setColor(Color.BLACK); 

  g.drawString("laat mij gerust", 150, 260); 

 } 

} 

 

De reactie van de gebruiker op het keuzemenu wordt eveneens doorgegeven via een UDP 

tekstbericht: stel dat de gebruiker eerst een camerstill wil zien, zal hij/zij de tweede optie 

kiezen en zal lokaal een showCapturedWindow UDP-pakket verstuurd worden. 
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Hierop zal de messagehandler net zoals daarnet reageren, maar zal de methode show-

Window() worden opgeroepen van de windowmanager. Die zal de variabele screento-

show op 2 zetten, waardoor even later het scherm met de camerastill zal getoond worden 

– de code hiervoor is eveneens zichtbaar in bovenstaande figuur. 

 

Uiteindelijk kan de gebruiker kiezen om terug ‘in neutraal’ te gaan en het systeem terug 

open te zetten voor detectie. Het is dan dat de messagehandler gebruik zal maken van 

TriggerMyrioListener om de serverapplicatie terug toestemming te geven om sockets van 

buitenaf te gaan aanvaarden. 

 

 

3.5 GUI-ontwerp 

 

 

Er is slechts één scherm ontworpen voor de bewegingsdetectieapplicatie, enigzins logisch 

gezien de opzet van het programma. Het hoofdpaneel bestaat uit een elementair menu, 

onderaan de controleknoppen, rechts een verticale slider en centraal een groot subpaneel 

dat de visuele componenten van de camera’s moet kunnen dragen. 

 

De bedoeling was om het aantal besturingselementen te beperken, aangezien het in prin-

cipe niet de bedoeling is om elk beheersbaar aspect van elke camera op ieder moment zo 

snel mogelijk te kunnen controleren. Daarom is gekozen voor een drietal knoppen en een 

keuzelijst. De eerste knop start of stopt een camera, de tweede start of stopt het bewe-

gingsdetectiealgoritme. De derde button laat alle visuele componenten verschijnen , hetzij 

verdwijnen. Welke camera gecontroleerd wordt is afhankelijk van de keuze in de keuzelijst. 

De settings van de eerste twee knoppen en de slider worden voor elke camera apart ont-

houden. 

 

Het grote subpaneel centraal op het hoofdpaneel wordt onderverdeeld in kleinere subpa-

nelen volgens een gridlayout; het aantal is afhankelijk van het aantal webcams. De effec-

tieve visuele component van de processoren van de camera’s wordt telkens intermediair 

opgevangen door een containercomponent, dat toegevoegd wordt aan de subpanels. 
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public void addVC(Component [] c) { 

  int i; 

  for (i=0;i<aantalCams;i++) { 

 

   vc_dragers[i] = c[i]; 

   vc_dragers[i].setPreferredSize(new Dimension(100,80)); 

   vc_array[i].add(vc_dragers[i]); 

 

  } 

  getContentPane().validate(); 

   

} 

 

 

 

Figuur 14: GUI van BigBrother, de bewegingsdetectieapplicatie    
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In dit laatste deel zijn we dieper ingegaan op een aantal codefragmenten, om geïmple-

menteerde gedragspatronen te illustreren, of de JMF-logica te verduidelijken. Deel 3 

vormt daarmee het sluitstuk van de ontwikkelingsfase. In bijlage kan de lezer nog extra 

informatie terugvinden over het JMF. Daarnaast wordt ook de installatieprocedure van het 

programma beschreven, en een overzicht gegeven van de machinespecificaties. Ook een 

kleine gebruikershandleiding is voorzien. 

 

Naast de tekstbijlagen is ook een CD-ROM bijgevoegd met de broncode, gecompileerde 

jarbestanden, en wat documentatie. Zie ook het LEESMIJ.TXT bestand op de CD. 
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BijlageBijlageBijlageBijlage1: specificaties1: specificaties1: specificaties1: specificaties    

    

    

home gatewayhome gatewayhome gatewayhome gateway    

 

hardware AMD Athlon(tm) XP 1,3 Ghz, 256 MB geheugen 

 ATI Radeon RV100 grafische kaart 

 Logitech, Inc. QuickCam Pro 4000 camera’s 

OS Ubuntu 5.10 linux (Breezy Badger Release) 

software Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05) 

java JDK versie 1.5.0_06 

 JMF versie 2.1.1e 

 

 

sesesesetttt----top box top box top box top box ((((emulatoremulatoremulatoremulator))))    

 

hardware AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+, 1 GB geheugen 

 nVidia Corporation NV 36 [GeForce 5700] grafische kaart 

  

OS Ubuntu 5.04 linux (Hoary Hedgehog Release) 

software myrioclient (door Siemens ontwikkelde set-top box emulator): 

myrioi-3.7.0-74.zip, geëxtraheerd onder home/stud/wroose/siemens/mclient_47 

 Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_03-b07) 

 

 



Bijlagen 

44 

    

Bijlage 2: Bijlage 2: Bijlage 2: Bijlage 2: installatieprocedureinstallatieprocedureinstallatieprocedureinstallatieprocedure    

    

    

IIIInstallatie BigBrother (bewegingsdetectieapplicatie) op home gatewnstallatie BigBrother (bewegingsdetectieapplicatie) op home gatewnstallatie BigBrother (bewegingsdetectieapplicatie) op home gatewnstallatie BigBrother (bewegingsdetectieapplicatie) op home gatewayayayay    

 

zonder JDK en JMF – installatie 

 

1. kopieer BigBrother.jar naar de gewenste locatie 

2. kopieer jmf.jar naar … 

a. onder linux en Windows: /jre/lib/ext 

b. Mac OS X: /Library/Java/Extensions 

c. Mac OS 9: /System Folder/Extensions/MRJ Libraries/MRJClasses 

3. start het programma met het commando 

java -jar BigBrother.jar <cameraURL> <cameraURL> (max. 4) 

 

 

met JDK en JMF geïnstalleerd: 

 

1. extraheer alle bestanden uit BigBrother.tar.gz 

2. open het tekstbestand mainClass.mf en pas indien nodig het CLASSPATH aan 

naar jmf.jar. 

3. zorg ervoor dat je je in de directory /BB bevindt 

4. via de command line: 

jar -cmf mainClass.mf BigBrother.jar BigBrother.class BigBrother/bewegingsdetectie/*.class Big-

Brother/communicatie/*.class 

5. start het programma met het commando 

java -jar BigBrother.jar <cameraURL> <cameraURL> (max. 4) 

 

 

Installatie communicatieserver op setInstallatie communicatieserver op setInstallatie communicatieserver op setInstallatie communicatieserver op set----top box emulatortop box emulatortop box emulatortop box emulator    

 

1. kopieer myriolistener.jar naar een zelf te kiezen map 
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Bijlage 3: gebruikershandleidingBijlage 3: gebruikershandleidingBijlage 3: gebruikershandleidingBijlage 3: gebruikershandleiding    

    

    

 

1. achterhalen van URL naar camera’s via JMFRegistry-tool 

� http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/jmfregistry/jmfregistry.html  

� http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/samples/samplecode.html  

2. start BigBrother op home gateway 

� java -jar BigBrother.jar <cameraURL> <cameraURL> (max. 4) 

3. configureer camera’s (zie GUI - Figuur 14) 

� selecteer een camera uit de keuzelijst rechts 

� start de camera (uiterst linkse knop) 

� druk op de knop “addVC” indien de camerabeelden moeten getoond worden 

� start het detectiealgoritme (tweede knop van links) 

� fine-tune de thresholdwaarde met de slider 

4. start myrioclient13 op ares (set-top box) 

� cd /home/stud/wroose/siemens/mclient_47 

� ./start14 

5. start communicatieserver (MyrioListener) op ares (set-top box) 

� ga naar directory waar myriolistener.jar zich bevindt 

� start programma: java -jar myriolistener.jar <poort> 

 

6. Vanaf nu zal in geval van bewegingsdetectie door de myrioclient een menu worden gepre-

senteerd. Aangezien geen afstandsbediening ondersteund wordt, dient men gebruik te ma-

ken van UDP-berichtjes. Hiervoor gebruikt men het scriptje udpsender.sh onder 

/home/stud/wroose/siemens/mclient_47. Er zijn twee mogelijkheden: 

� ./udpsender.sh 15000 continuMotionDetection (om het menu te doen verdwijnen) 

� ./udpsender.sh 15000 showCapturedFrame (toont de camerastill) 

 

                                                 
13

 in deze handleiding wordt uitgegaan van het feit dat de myrioclient geïnstalleerd is op ares. De software mag 

immers niet zomaar vrij worden verspreid. 
14

 indien de myrioclient toch op een andere machine/locatie wordt geïnstalleerd, kan het start-script worden 

overgenomen, mits aanpassing van de padnamen. 
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Bijlage 4: JMFBijlage 4: JMFBijlage 4: JMFBijlage 4: JMF    

    

    

Het Java Media Framework is een java bibliotheek die toelaat om audio, video en andere 

tijdgebaseerde media te integreren in een java applicatie en/of applet. Op die manier kan 

men diverse mediastromen en -formaten opnemen, afspelen, bewerken of coderen. Het 

JMF vormt een extensie op het standaard Java platform. De initiële API werd ontwikkeld 

door Sun, Silicon Graphics, en Intel. De laatste grote versie, JMF 2.0, kwam tot stand 

door de samenwerking tussen Sun en IBM en zag het levenslicht in 1999. De installatie is 

erg simpel, het volstaat om het pakket te downloaden, het CLASSPATH e.d. aan te pas-

sen en klaar is kees. Het framework levert ook een viertal programmaatjes mee, ten be-

hoeve van de initialisatie van JMF. 

 

 

 
 

Figuur 15: illustratie van de manier waarop het JMF de A/V-realiteit heeft gemodelleerd    
 

 

Het JMF representeert vrij accuraat de A/V-realiteit: het framework is capabel om tijd-

gebaseerde media te benaderen, verwerken en opnieuw af te leveren. Dit komt overeen 

met de basisprincipes van A/V: een input, verwerkingseenheid en een output. 
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In het JMF wordt de referentie naar een input vertegenwoordigd door een MediaLocator, 

een stringreferentie naar een bepaalde A/V bron, hetzij een camera, hetzij een bepaald 

bestand,... Dergelijke A/V bron heet een DataSource: deze omvat de effectieve media-

stroom, te vergelijken met een VHS cassette. Een Player (cfr. VHS-speler) rendert de me-

diastroom en is in staat om die af te spelen, of te stoppen. Een Processor (extends Player) 

kan daarenboven ook de mediastroom verwerken en eventueel veranderen (coderen bij-

voorbeeld). Een object dat de DataSink interface implementeert neemt een bepaalde in-

put aan van een Processor, verwerkt die en schrijft alles naar een bepaalde output, vol-

gens een opgegeven MediaLocator. Een voorbeeld van een DataSink is een file-writer 

object dat een geluidsstroom wegschrijft naar een .mp3-bestand. Zoals eerder vermeld in 

het vorige gedeelte, bevindt een Player zich steeds in een bepaalde toestand. Figuur 16 

geeft hiervan een duidelijk overzicht. 

 

 

 

 

Figuur 16: JMF Player statusdiagram    
 

 

JMF regelt de onderlinge relaties tussen al deze klassen via het intermediair object Mana-

ger, en zorgt er bijvoorbeeld voor dat men - gegeven een DataSource - een Processor kan 

creëren. Een Manager fungeert dus als interface of glijmiddel tussen de verschillende A/V 

klassemodellen. Er bestaan vier soorten Managers. 
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Een mediastroom kan opgebouwd zijn uit verschillende types tracks, (cfr. audio-en video-

sporen), wiens formaat (MPEG-3, PCM) definieert op welke manier de gegevens in een 

track zijn gestructureerd. Een groot voordeel van de JMF API is het feit dat de program-

meur geen kennis hoeft te hebben van alle verschillende types codecs en formaten - de 

achterliggende initialisatie gebeurt integraal door het framework. Het JMF ondersteunt 

ook het live streamen van mediacontent, bijvoorbeeld via het RTSP-protocol. Zo wordt 

bijvoorbeeld standaard Darwin Streaming Server ondersteund. 

 

Naast deze high-level architectuur biedt het JMF verder ook een low-level API aan, op- 

bouwd volgens het plug-inprincipe: op een mediastroom kunnen verschillende beeldver-

werkingsalgoritmes losgelaten worden (encoding, effecten, …) via een uitgekiende inter-

facestructuur. Op die manier kan het JMF onbeperkt uitgebreid worden met allerlei co-

decs, effecten, multiplexers e.d.m. 

 

Momenteel is het niet echt duidelijk wat de toekomst zal brengen voor het JMF: de laatste 

‘What’s new’ op de JMF site dateert reeds van 2004 (ondersteuning voor MP3), en de 

geruchten gaan dan ook de ronde dat Sun niet van plan is om ooit nog een nieuwe versie 

van het framework uit te brengen. Een andere tekortkoming is het gebrek aan ondersteu-

ning voor een aantal populaire mediaformaten. Het spreekt vanzelf dat dit een ernstige 

aderlating vormt voor het ganse framework. 

 

 

Meer informatie over JMF: 

 

 

 officiële website: http://java.sun.com/products/java-media/jmf/ 

 JMF wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/JMF 

 Java Media Framework Basics (jmf_tutorial.pdf op CD-ROM) 
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