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Sammanfattning 

Detta projekt baserades på ett önskemål från anställda på Umeå Energi där de bad om en lösning för att fjärrstyra TV-

apparater på kontoret. Idén bygger på att få en webbaserad lösning där de anställda kan öppna en webbsida för att 

komma åt grundläggande funktioner på de fyra TV-apparaterna som sitter på ett kontor. Syftet var att skapa en 

generell lösning med hjälp av OpenSource-programvara och enkel hårdvara som kan appliceras och styra en 

godtycklig monitor. Projektet har utförts med hjälp av en äldre PC som fungerat som mellanhand mellan TV-

apparaterna och användarna. På denna kördes en webbserver som styr funktioner på TV-apparaterna via ett skript. 

Servern var kopplad till TV-apparaterna via seriellt interface (RS-232). All mjukvara som använts är fri och öppen, och 

den grundläggande hårdvaran hade Umeå Energi redan på plats, därför har kostnaderna hållits låga. Den slutgiltiga 

lösningen var en Linux-baserad server med Ubuntu och Apache, och skripten använder Bash-kod. För att ansluta TV-

apparaterna till servern användes en USB-hubb och fyra USB-till-seriell-adaptrar. Alla grundläggande funktioner 

fungerade i huvudsak som de skulle, ibland måste dock kommandon köras två gånger genom att klicka på knappen 

uppdatera i webbläsaren. Detta antogs bero på dålig strömförsörjning till USB-hubben. 

 

Abstract 

This project is based on a wish from the employees at Umeå Energi to have a solution for remote control of TV 

monitors in the office. The idea is a web-based solution to make it possible for the employees to open a web page 

and access basic functions on the four monitors in the office. The project has been done with the help of an old PC 

that works as an intermediary between the monitors and the users. The PC was running a webserver that could 

control functions on the monitors using scripts. The server was connected to the monitors through a serial interface 

(RS-232). All software being used was free and open, and most of the hardware Umeå Energi already had on site, thus 

costs have remained low. The final solution was a Linux-based server with Ubuntu and Apache, and the scripts used 

Bash code. A USB hub and four USB-to-serial adapters were used to connect the monitors to the server. All basic 

functions worked as intended, except that commands sometimes had to be applied twice by pressing the refresh 

button in the web browser. This is believed to have been caused by weak power supply to the USB hub. 
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Bakgrund 

I allmänna lokaler som kontor, fikarum, övervakningsrum etc. sitter ofta flera TV-skärmar och monitorer samlade. Om 

dessa är av samma modell kan problem uppstå när de ska fjärrstyras, då en fjärrkontroll styr samtliga apparater. En 

lösning på detta är att gå fram till apparaterna och styra dem manuellt med knapparna. Dock finns två problem med 

detta. Det är inte en särskilt praktisk lösning om apparaterna sitter på ett långt avstånd och kanske även på hög höjd. 

Dessutom har de flesta moderna apparater inte de knappar som behövs för att göra alla justeringar och inställningar. 

Därför behövs en annan lösning för styrning av apparaterna. Många TV-apparater kommer utrustade med seriella 

portar som kan användas för fjärrstyrning. En del har även nätverkskontakter (RJ45) som kan användas för samma 

ändamål. Frågan som ställs i denna rapport är om det går att skapa en generell lösning med hjälp av OpenSource-

programvara, och enkel hårdvara för att hålla kostnaderna låga för kunden? Kan lösningen appliceras på godtycklig 

monitor/monitorer? 

 

Syfte 

Syftet med detta projekt var att skapa en lösning för kontorslokaler och andra platser där flera identiska monitorer 

används och IR-fjärrkontroller då ställer till problem. Många monitorer är förberedda för detta genom seriella 

interface eller nätverksanslutning. Lösningen fick inte bidra med höga kostnader och befintlig utrustning skulle 

användas i högsta utsträckning. På ett kontor i Umeå Energis lokaler satt fyra likadana TV-apparater på väggen som 

de anställda använde för att visa viktig information. De anställa som använde TV-apparaterna behövde ett smidigt 

sätt att styra dem i stället för att använda fjärrkontrollen som orsakar problemen. Lösningen skulle vara enkel och 

baseras på befintlig utrustning tillgänglig hos Umeå Energi. 

 

Utförande och resultat 

Projektets mål var att skapa en webbaserad lösning för styrning av TV-apparaterna på ett kontor, fig 1. En äldre PC 

användes som mellanhand för styrning av apparaterna, genom att köra mjukvara för styrning och webbserver. De 

seriella portarna på TV-apparaterna användes som interface till servern. Webbsidan för styrning skulle fungera i både 

datorer och mobila enheter. Mjukvaran som användes skulle vara kostnadsfri, därför användes Linux som grund för 

systemet. 
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Figure 1. Grundläggande beskrivning av lösningen med en PC som länk mellan TV-monitorer och webgränssnitt. 

 

Installation av Operativsystem 

Valet av OS blev Ubuntu 14.04. Denna version har så kallad ”long term support” vilket borgar för att den kommer 

vara aktuell under en lång tid. Valet av Ubuntu grundar sig på att det är användarvänligt och enkelt att jobba med, 

dessutom finns mycket hjälp att finna på Internet till just denna distribution. Det finns även många andra moduler 

integrerade för att enkelt få igång ett fungerade system. En ISO-fil laddades ned från Sunets FTP-server, därefter 

användes programmet Rufus för att skriva ISO-filen till ett startbart USB-minne. Datorn som användes är en stationär 

Lenovo med Core 2 Duo-processor, 2.5 GB RAM-minne och 2 TB hårddisk. Datornamn valdes till ”tvcontrol” och 

användarnamn sattes till ”ueab” (Umeå Energi AB). Efter installationen aktualiserades Ubuntu med senaste 

uppdateringarna. 

 

Installation av mjukvara 

Testfasen inleddes med installation av mjukvara. Operativsystem, följt av webbläsaren Google Chrome, CodeBlocks 

(för programmering), sshd (för fjärråtkomst) samt Apache (webbserver). Som programmeringsspråk valdes Python 

som är gratis och har öppen källkod. Detta kompletterades med ett paket vid namn ”libLGTV_serial” [1], som 
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möjliggör kommunikation med LGs TV-apparater, fig 2. Python ligger redan installerat och integrerat i Ubuntu och har 

goda möjligheter för seriell kommunikation [2]. I konfigurationsfilen för paketet behövdes modellnamnet för TV-

apparaten som skulle användas (i detta fall LG 47LY330C). 

 

 

Figure 2. En scriptfil i paketet libLGTV_serial. 

 

Detta mjukvarupaket visade sig inte kompatibelt med den TV-modell som användes i detta arbete. Efter frenetiskt 

sökande på nätet hittades manualen till TV-apparaterna [3]. Via manualen erhölls tillgång till en lista med koder som 

kunde användas för kommunikation med TV-apparaterna. Där gavs också exempel på hur koderna ska formateras och 

användas. 
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Testning 1 

Datorn kopplades upp mot TV nummer tre. Efter testande med olika kommandon och skript konstaterades att 

kommunikationen inte fungerade mellan TV och dator. Även när inställningarna ändrades för den seriella porten 

uppstod ingen förbindelse. Efter testande med olika kablar och adaptrar konstaterades att den seriella porten på 

datorn inte fungerade, implementation av en extern USB-adapter löste problemen så alla kommandon fungerade 

som de skulle. Linux döper dessa ingångar till ttyUSB följt av en siffra som börjar på 0. [4] Skriptet som testades visade 

sig vara helt onödigt då enkla konsolkommandon räcker. Så här ser formatet för kommandon ut: 

[Kommando1][Kommando2][][ID][][Data] 

Kommando 1 och kommando 2 är bokstavskombinationer, t.ex. K A är ström av och på. ID bestämmer vilket nummer 

TV-apparaten har (detta ställs in i menyn på apparaten). Data är siffran som bestämmer värdet. För att t.ex. skicka 

kommandot ”stäng av TV nummer 3” blir kommandot så här: 

’ka 03 00’ 

För att skicka detta kommando till den första serieporten blir det fulla kommandot: 

echo ’ka 03 00’ > /dev/ttyUSB0 

Dessa kommandon användes sedan för att skapa skripten som körs via websidan. 

För att ha rätt att skicka dessa kommandon till den seriella porten behövs också behörighet i Linux, om användaren 

inte är root. För att enkelt lösa sådana problem sattes behörighet 777, vilket innebär att alla användare kan skicka 

kommandon till porten. För att sätta detta skrivs: 

chmod 777 /dev/ttyUSB0 

För att undvika ytterligare problem med detta skapades en schemaläggning i systemet som kör detta kommando en 

gång i timmen. Det gjordes med hjälp av programmet ”gnome-schedule”, fig 3. Om programmet startas som root 

finns möjlighet att schemalägga aktiviteter som initieras som root. Kommandot måste initieras för varje USB-adapter. 

Efter ett önskemål från Umeå Energi lades även en schemaläggning för avstängning av TV-apparaterna varje dag 

18.00. 
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Figure 3. Programmet gnome-schedule. 

 

Konfiguration av webbsida 

Som grund för webbsidan utvecklades kod baserad på en beprövad design som använts i tidigare projekt. 

Komponenterna som används är HTML5 och CSS. En undersökning gav slutsatsen att ett sätt att utföra kommandon 

är att använda ”cgi-bin”. Det är ett undersystem till Apache som möjliggör skriptkörning. För att aktivera detta 

öppnades konfigurationsfilen ”/etc/apache/sites-available” och följande kod lades till: 

 

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ 

<Directory "/usr/lib/cgi-bin"> - Visar Apache var mapparna för cgi-bin ligger. 

 

AllowOverride None – Inga andra konfigurationsfiler får ändra det som står här. 

 

Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch – Flaggor för start av cgi-bin. 

 

Order allow,deny – Tillåt I första hand. 

 

Allow from all 



Löpnummer (EL1538) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

 

</Directory> 

 

Därefter startades Apache om med kommandot ”sudo service apache2 restart”. 

I skript-filerna finns möjligheten att använda vilket programmeringsspråk som helst, men i detta fall valdes bash-

skript för enklast möjliga kod. Så här ser det färdiga skriptet ut för att starta TV 1: 

 

#!/bin/bash 

echo "Content-type: text/html" 

echo "" 

echo "<html><head><title>tvcontrol" – HTML-kod, skriver “tvcontrol” som titel på sidan. 

echo "</title></head><body>" 

echo "<h1>Power on TV 1</h1>" – Text som beskriver kommandot som skickas. 

echo 'ka 01 01' > /dev/ttyUSB0 – Kommandot som skickas till apparaten. 

echo "</body></html>" 

 

Det som visas i webbläsaren när denna sida öppnas är “Power on TV 1” med stor text. Kommandot skickas till 

ttyUSB0, d.v.s. den första identifierade USB-adaptern. När kommandot utförts måste användaren klicka på bakåt-

knappen i webbläsaren, men fördelen med denna lösning är att man kan göra upprepade kommandon genom att 

klicka på uppdatera-knappen, t.ex. för att höja eller sänka volymen flera steg. 

För HTML-redigering användes program ”BlueFish editor”, ett gratisprogram tillgängligt för Linux, fig 4. Det är 

betydligt enklare än t.ex. Adobe Dreamweaver som kan upplevas som komplicerat för en nybörjare. Programmet 

visar koden på ett överskådligt sätt och ger förslag på taggar när man skriver. 
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Figure 4. BlueFish editor. 

 

För att utveckla ett användargränssnitt till websidan användes fotoredigeringsprogrammet ”Pinta Image Editor” (även 

det ett gratisprogram). Fokus lades på att göra stora tydliga knappar, det estetiska kom i andra hand. På huvudsidan 

(index.html) syns endast två stora knappar med texten ”ALL ON” respektive ”ALL OFF”, för att snabbt kunna stänga av 

eller starta alla apparater. Ovanför dessa placerades länkar till de fyra apparaterna, fig 5. 
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Figure 5. Undersidorna som styr varje TV-apparat. 

 

Dessa knappar täcker den grundläggande funktionalitet som Umeå Energi efterfrågade. Dessa funktioner var digital 

TV (DTV), analog TV (ATV), samt fyra HDMI-ingångar. LG-loggan i toppen och länken ”TV remote control” längst ned 

fungerade båda som genvägar till huvudsidan. 

 

Testning 2 

Vid detta testtillfälle kopplades samtliga TV-apparater in i datorn via en USB-hubb och fyra USB-till-seriell-adaptrar. 

Webbsidan besöktes av en dator i nätverket och alla funktioner testades. Under testet visade det sig att koderna för 

ingångskällor (DTV, ATV, HDMI) var felaktiga och fungerade inte för just den modell av TV-apparat som användes, 

detta korrigerades med andra koder. Källan ATV visade sig onödig då den inte behöver användes, denna knapp byttes 

ut mot ”mute”, alltså dämpning av volym. Det noterades också att kommandon ibland inte registreras på första 

försöket utan måste upprepas för att apparaterna ska reagera. Detta antas bero på dålig strömförsörjning till USB-

hubben. 
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Diskussion 

Syftet med projektet var att utveckla och utvärdera ett system för styrning av TV-apparater via ett webbgränssnitt. I 

rapporten beskrivs en lösning som med låg kostnad för mjukvara och hårdvara hanterar uppgiften. Datorn som först 

skulle användas visade sig vara trasig och Ubuntu kunde inte installeras på den. Umeå Energi hade dock flera likadana 

liggandes på lager så den byttes ut. Efter installationen av Ubuntu installerades program som jag hade personlig 

erfarenhet av. Webbläsaren Chrome (personlig preferens), CodeBlocks som jag trodde skulle behövas till 

programmering men visade sig vara onödigt, BlueFish editor för HTML-redigering, Pinta image editor för att skapa 

grafiska knappar, och PuTTY för att testa den seriella kommunikationen, alla var gratisprogramvaror. 

Två olika system utvärderades. Det första skriptet som testades visade sig inte fungera, vilket kändes som en stor 

motgång. Anledningen antas vara att skriptet är skrivet för äldre modeller än de som används i detta projekt. Den 

officiella manualen från LG där alla kommandon fanns tillgänglig återfanns via en webbsida från tredjepart [3]. När ett 

kommando skulle skickas till apparaterna fungerade det ändå inte. Vi testade med en annan dator och det visade sig 

fungera. Då drogs slutsatsen att den inbyggda seriella porten på datorn måste vara defekt, därför fick en USB-adapter 

användas under resten av projektet. Vissa av kommandona var IR-koder, det vill säga kommandon som motsvarar 

knapparna på fjärrkontrollen. Volym upp och ned var jag tvungen att använda från IR-koderna eftersom dessa inte 

fanns bland de andra. 

Dessa kommandon fungerar på många av LGs TV-apparater, eftersom de använder samma Linux-baserade 

grundsystem. I stort sett alla deras apparater har de seriella portarna för sådana möjligheter. Ska man göra en 

liknande lösning för andra märken måste den anpassas och blir troligtvis annorlunda. 

All programvara som använts är gratis och bygger på OpenSource, därför har lösningen inte kostat särskilt mycket. De 

enda utgifter som uppstått är för kablage och tillbehör, dessa har Umeå Energi bistått med. 

Användargränssnittet kan enkelt vidareutvecklas med ett obegränsat antal funktioner enligt kundens önskemål. För 

att förbättra användbarheten bör då användargränssnittets layout anpassas och utvecklas och blir ett arbete mot 

interaktionsdesign. 

 

Denna lösning fungerar även på andra platser, t.ex. butiker eller restauranger där många monitorer används. Med 

hjälp av USB-hubbar finns egentligen ingen gräns för hur många enheter som kan anslutas. 
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Bilagor 

Kravspecifikation – Webbaserad styrning av TV-apparater 

Beställare: Umeå Energi 

Utförare: Johan Lindström 

 

Bakgrund 

På ett kontor i Umeå Energis lokaler sitter fyra likadana TV-apparater på väggen som de anställda använder för att 

visa viktig information. Problem uppstår när fjärrkontrollen ska användas eftersom den styr alla fyra på en gång. 

Detta problem orsakas av IR-systemet som används i fjärrkontrollen, därför behövs en annan lösning för att styra 

apparaterna. 

 

Syfte 

De anställa som använder TV-apparaterna behöver ett smidigt sätt att styra dem i stället för att använda 

fjärrkontrollen som orsakar problemen. 

 

Mål 

Projektets mål är att göra en webbaserad lösning för att styra TV-apparaterna. Grundläggande funktioner som av och 

på, signalkälla, kanal och volym ska kunna kontrolleras från en enkel webbsida. 

 

Funktionella krav 

- Lösningen ska vara Linux-baserad och ska använda öppen källkod 

- Lösningen ska fungera med mobila enheter (smartphones) 

- Funktioner som kunna styras är på/av, kanal, signalkälla och volym 

 

 


