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Sammanfattning 

I takt med att utvecklingen i fordon går framåt i rasande fart finns risken att man med ökad 
utvecklingshastighet börjar glömma viktiga delar i användbarhet och kanske till och med missar 
det ursprungliga målet. Detta kan bli ett problem när man ska utveckla ett grafiskt 
användargränssnitt för fordon och missar viktiga tester för att undersöka människors kognitiva 
förmåga för nya system. 

Genom att göra användartester i ett tidigt stadium kan man mycket tidigt få veta om man har 
tagit fram rätt produkt för målen. 

Problem med att göra tester i ett tidigt stadium är att mycket kapital måste sättas in för att skaffa 
dyra programvaror som öppnar för möjligheten att göra tillräckligt trovärdiga tester för 
testpersonerna. Det är alltid fördelaktigt att utföra tester som liknar den färdiga produkten så nära 
som möjligt för att kunna ge ett optimalt resultat. 

Detta projekt löste stora delar av problemet genom att med ett praktiskt verktyg som utvecklades 
kunna, med mycket låga kostnader simulera avancerade, skräddarsydda, grafiska 
användargränssnitt. Dessa gränssnitt ska sedan vara helt kompatibla med de fordon och hårdvara 
som spelar roll i den färdiga produkten. Verktyget har utvecklats med mycket fokus på 
användbarhet där man vid användning endast behöver lägga ner väldigt lite tid på att förbereda 
verktyget. Verktyget ska fungera i bakgrunden medan man utför forskning, tester och 
simulationer. 
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Abstract 

While technology in vehicles are developing in increasing rates, there are also increasing risks of 
forgetting substantial parts in usability and even missing the original project goals. This can be a 
problem when developing graphical user interfaces for vehicles when there is a lack of important 
tests and simulation to examine human cognitive abilities for new systems. 

By doing a number of user tests in a very early state, you are much more likely to develop in the 
right direction and reach your intended goals. 

One of the many problems when doing tests in an early state is that the costs increases with 
expensive software while trying to make more credible and realistic tests for the test subjects. 
You will only get the most reliable tests when testing systems that are as close to reality as 
possible, simulating the sensation of the finished product. 

This project solved important parts of this problem through the development of a practical tool, 
which is able to with very low costs simulate advanced, custom made, graphical user interfaces. 
These interfaces will be completely compatible with vehicles and hardware significant to the 
intended product. The tool has been developed with a great consideration in usability where only 
small portions of time will be needed to be put into preparing the tool. The tool will be silently 
working in the background while research, tests and simulations are being made. 
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1. Bakgrund 

1.1. Introduktion 

Tunga fordon utvecklas snabbt och blir allt mer funktionella och tekniskt avancerade. 
Fjärrstyrning, kameror, avancerade påbyggnader, GPS och navigering är bara några exempel 
på den utrustning som går att installera i ett tungt fordon idag.  

Med fler funktioner blir det också svårare att presentera dessa visuellt på instrumentklustret 
och låta användaren – i detta fall chauffören – interagera med dem utan att riskera 
trafiksäkerheten. Detta ställer högre och högre krav på nya modeller av instrumentkluster som 
är bättre på att hantera och presentera den ökade mängden information som blir tillgänglig för 
användaren. Detta resulterar i stora behov av att göra många användartester och simuleringar 
mot de nya modellerna i kontrollerad miljö för att hitta brister i förarsäkerheten. 

Idag utvecklas interaktiva och digitala instrumentkluster billigt och snabbt i populära 
multimedieprogram, men dessa kan främst användas inom simuleringar på skrivbordsmiljö. 
Möjligheten att skapa prototyper av instrumentkluster för mer avancerade tester mot riktig 
hårdvara och i riktiga fordon är både kostsam och långsam. För att utveckla visuella gränssnitt 
snabbt och kostnadseffektivt men samtidigt behålla möjligheten att koppla på riktig hårdvara 
och fordon samt få dessa att kommunicera behövs helt nya verktyg. 

1.2. KTH – Scania CV AB 

1.2.1. Högre kurs i Mekatronik 2009 

Våren 2009 startade en högre kurs på Institutionen för maskinkonstruktion på KTH med 
inriktningen Mekatronik. I kursen skulle grupper av studenter få ett uppdrag från olika 
företag, organisationer eller privatpersoner. Ett av uppdragen gavs från Chassi Control 
(REVC) på Scania, där uppdraget var att utveckla ett flexibelt gränssnitt som skulle förenkla 
ihopkopplingen mellan tunga fordon och påbyggnader1. En grupp på nio KTH-studenter tog 
detta uppdrag och byggde upp ett projekt som var uppdelad i fyra moduler. En av dessa 
moduler – som kom att kallas Scania Touch Communication – innebar att utveckla ett snyggt 
och flexibelt användargränssnitt där prototyper med varierande utseende kunde tas fram 
enkelt, snabbt och visuellt. 

Detta gränssnitt är byggt på ett välanvänt program som används inom webb och 
spelutveckling samt utvecklingen av många elektroniska läromedel. Detta program är allmänt 
känt som Flash2.  

För att kunna komma åt mer avancerade hårdvaror kopplades flash ihop med en applikation 
programmerat i Windows-utvecklingsmiljö –även känt som .NET Framework3 och en enkel 
arkitektur växte fram. Den enkla arkitekturen ser ut enligt Figur 1.1. 
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Figur 1.1 Enkel arkitektur över systemet 

1.2.2. Scania Vehicle Ergonomics 

Samtidigt med detta projekt mellan KTH och Scania jobbade Vehicle Ergonomics (RCDE) på 
Scania med ett helt oberoende projekt där ett gränssnitt har tagits fram med flash. Detta 
projekt nämns fortsättningsvis i rapporten efter namnet  i3N4.  

Flash är ett väldigt flexibelt program och öppnar för möjligheten till ”rapid prototyping” av 
visuella användargränssnitt. Däremot är flash i nuvarande läge väldigt begränsat till hårdvara 
som datorskärm, datormus, tangentbord och på sin höjd webbkameror. Det är på grund av 
detta som simulationer och tester måste hållas begränsat till skrivbordet. Det fanns nu ett 
intresse för att tillämpa lösningen som användes med REVC, men de krav som ställdes 
innebar att ett större projekt i form av ett examensarbete behövde inledas för detta uppdrag. 

1.3. Problemformulering 

1.3.1. Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla ett program som ska fungera som ett verktyg och ska bli 
direkt användbar på Scania. Detta verktyg ska kunna läsa all information som kan presenteras 
från en lastbil och skicka informationen vidare till flash för presentation. Då nästan all 
elektronik i en Scania-lastbil kommunicerar via CAN med protokollet J19395 är det också 
över CAN som verktyget måste kunna läsa information ur. 

Användargränssnitt i flash ska tas fram för att demonstrera användningsområdena med 
verktyget. 

Syftet är även att utveckla ett protokoll för den kommunikation som sker mellan flash och 
verktyget. Detta för att de metoder som används för kommunikationen ska kunna användas, 
utvecklas och byggas vidare på efter skriftliga instruktioner. Användaren ska utan svårigheter 
och utan assistans kunna skapa helt nya visuella gränssnitt i flash från grunden, lika fullt 
funktionella som prototyperna i projektet. 

Användarstudier ska göras för att undersöka om kommunikationsgränssnittet som har 
utvecklats är användarvänligt och intuitivt för användaren. Som stöd till dessa studier ska 
svenska och europeiska standarder för mjukvaruutveckling och användbarhet uppfyllas och då 
slutligen möjliggöra en intern lansering av verktyget i företaget. 

Hardware 

CPU 

Operating System 

.NET Framework 

Software 
Application 

Flash application 

Serial port 
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1.3.2. Krav 

• Sätta sig in i de föregående projekten och förstå deras syfte.

• Utföra en förundersökning om den hårdvara och mjukvara som behövs för att uppnå 
målen.

• Utveckla prototyper i flash för demonstrationssyfte av kommunikationsgränssnittet.

• Skriva lathundar och instruktioner för att bygga ett kompatibelt gränssnitt i flash från 
grunden.

• Uppfylla Prototypkraven under rubrik 1.3.3.

• Utföra utvärdering och användarstudie över arbetet kring projektet.

1.3.3. Prototypkrav 

• Ska vara användarvänligt enligt ISO standard6.

• Ska uppfylla ISO standard för dialogprinciper i Människa-Systeminteraktion7.

• Ska vara körbar på en PC med operativsystemet Microsoft Windows.

• Kunna ansluta applikationen till ett flashgränssnitt. 

• Kunna ansluta till en CAN-modul.

• Ska finnas ett protokoll för prototypens kommunikation.

• Ska kunna behandla 1000 meddelanden/s på en dator med en klockfrekvens på 2GHz.

• Ska kunna simulera inkommande CAN-meddelande.

• Utforma lathundar för tillämpning och installation av applikationen.

• Utforma hjälpfiler för användningen av programmet.

1.3.4. Önskemål 

• Skriva ner framtida möjligheter med prototypen och fortsatt arbete med konceptet. 

• Utveckla prototyper för framtidsscenarion inom HMI.

• Hålla interna kurser om CAN, programmering och tillämpning av applikationen.

1.3.5. Prototypönskemål 

• Utveckla flexibla simulationsmiljöer för att kunna skräddarsy simuleringar.

• Utveckla tidsinställd och användarstyrd händelseloggning för det visuella gränssnittet.

• Implementera hårdvarustöd från mikroprocessorer från bland annat Atmel.

• Upprätta kommunikation genom seriella portar.

• Upprätta kommunikation genom blåtand.

• Upprätta kommunikation med avancerade fjärrkontroller.

• Ge stöd för flera användare på samma system.
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1.4. Mål 

Målet för detta projekt är huvudsakligen att uppfylla kravspecifikationen under rubrik 1.3.2 
med projektets syfte i åtanke. Men det slutgiltiga målet är att släppa verktyget internt och göra 
den tillgänglig på Scania.  

Målet är även att begränsa mängden instruktioner till endast installation och felsökning av 
programmet. Programmet ska vara så pass intuitivt och användbart att de flesta ska kunna 
använda programmet utan instruktioner. För de undantag där programmet inte kommer att 
kännas intuitivt ska instruktioner för grundläggande användning finnas tillgänglig i 
programmets hjälpfil. 

1.5. Fördjupning 

Detta projekt har omfattat ett flertal olika programmeringsspråk, utvecklingsprogram och 
exekveringar på olika plattformar. Det har även omfattat design och testning av hårdvara på 
väldigt maskinnära nivåer och körning i både simulerade miljöer och ute på fält. Felsökningar 
och problem kan komma att uppstå på många fler håll i och med att antalet 
utvecklingselement ökar. När antalet faktorer – som mekanik, elektronik, data med mera – 
blir fler har det visat sig ute på marknaden att integrationsproblem blir en allt oftare 
förekommande händelse8.  

Detta examensprojekt grundar sig också på ett problem som till delar har lösts i tidigare 
projekt som ska nu tillämpas på nytt i en avdelning där man vanligtvis inte fördjupar sig inom 
tekniska detaljer kring programmering och kommunikation mellan komponenter. Då 
målsättningen med projektet är att släppa ett faktiskt verktyg i form av ett mjukvaruprogram 
på avdelningen, innebär det stora utmaningar att göra programmet mer användarvänligt för 
användare som inte förväntas ha kunskaper inom programmering och fordonskommunikation 
men samtidigt inte dölja någon teknisk information för vad som faktiskt händer.  

För att möjliggöra en sådan grad av användarvänlighet på ett komplext system av olika 
program och hårdvara behövs under projektets gång göras utbildningar och användartester 
internt. Delvis för att få en tydlig feedback från användaren om både verktyget och de 
instruktioner som behövs för att få systemet att fungera, men även för att evaluera prototypens 
komplexitet för personer med olika sorters kunskaper. Alla dessa tester ska sedan jämföras 
och evalueras med dokument från ISO Standard för att dra slutsatser om den användbarhet 
och användarvänlighet hela systemet har och kommer att kunna få. 

1.6. Terminologi 
Betaversion – Funktionell klar version färdig för tester efter fel. 
Betarelease – Släpp av en Betaversion för användare att använda, men även testa och ge 
feedback. 
CAN – Controller Area Network, det kommunikationsnätverk i fordon eller tyngre maskiner 
som oftast är dieseldrivna. 
Case sensitive – Om textinmatning för eventuella kommandon är känsligt för stora eller små 
bokstäver 
HMI – Human Machine Interaction, kan översättas till Människa och datainteraktion. 
ISO – International Organization for Standardization 
Iteration – En upprepning av en utförd uppgift eller en serie av uppgifter. 
Rapid prototyping – Snabbt ta fram en prototyp, testa den, göra ändringar och nya tester utan 
längre tidsavbrott. 
Streaming – direktöverföring av data som kan bearbetas under överföringens gång. 
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2. Genomförande 

Genomförandet av projektet har utförts med en relativt kort förundersökning – huvudsakligen 
för att stödja utveckling och implementering – då specifika kravställningarna hade öppnat för 
möjligheten att börja utvecklingsfasen och implementeringen i ett tidigt skede. Anledningen 
till detta beskrivs i slutsatser under rubrik 5.5.1.  

2.1. Förundersökning och förberedelser 

2.1.1. Operativsystem 

Endast en lättare analys av operativsystem har gjorts och fokus har legat på Microsoft 
Windows. Detta operativsystem är det system de flesta människor är vana vid. Inställningar är 
enkla att ändra på och de flesta program är gjorda för att fungera i Windows9. Nackdelen med 
Windows är tiden för att starta upp samt elförbrukning. Det är även allmänt känt att Windows 
är långt ifrån den mest stabila plattformen att arbeta på.  

Operativsystemet har dock ändå valts utan djupare undersökning kring de möjligheter som 
finns då kravspecifikationen under rubrik 1.3.2 pekar mot att implementering måste ske i 
Microsoft Windows systemmiljö och då de datorer som tillhandahålls även kör nämnda 
systemmiljö visade det sig naturligt att även all form av utveckling också utförs i 
operativsystemet Microsoft Windows. 

2.1.2. Utvecklingsmiljö 

Då operativsystemet som körs har valts till Microsoft Windows – se rubrik 2.1.1 – samt 
antalet exempelprogram med tillhörande källkod som finns tillgängliga, så valdes Microsofts 
utvecklingsmiljö i .NET Framework med programmeringsspråket C-Sharp10. Detta program 
finns även i ”expressversioner” som är en mer nedbantad version.  att hämta från Microsofts 
hemsida som är gratis sedan 2006 i både utbildningssyfte och kommersiellt syfte. 

2.1.3. Flashprojekt på Scania 

Innan någon programmering eller förändring utfördes, utvärderades det projekt som 
presenterades från RCDE som vi kallade i3N – enligt rubrik 1.2.2. 

Detta projekt var grafiskt utformat i flash och programmerat i Actionscript. All 
programmering var utförligt kommenterat och kommunikation med enheter som mus och 
tangentbord hade upprättats. All grafik hade importerats från ett annat bildredigeringsprogram 
med namnet Adobe Illustrator11.  

Den programmerade koden hade ett begränsat antal funktioner och många av funktionerna var 
begränsade till enskilda uppgifter. En omfattande modifiering hade även gjorts på grafiken för 
att uppnå en del kravställningar som uppkom vid en tidig implementering. 

2.1.4. Användbarhet och instruktioner 

Några punkter som behöver tänkas på är följande: 

• Tillräcklig med information ska presenteras för att användare ska kunna slutföra 
uppgiften.

• Information som inte behövs för att slutföra en uppgift ska helst undvikas.

• Onödiga steg som inte tillför någonting extra bör ske automatiskt.

• Omedelbar feedback ska presenteras efter att användaren har utfört en uppgift.
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Man bör inte skriva för mycket instruktioner som kan förvirra användaren men heller inte för 
lite instruktioner som begränsar den kunskap man får om programmet. Instruktionerna ska 
helst inte vara inriktade mot någon speciell målgrupp. 

Det slutliga målet är att begränsa mängden instruktioner och göra programmet i stort sett helt 
intuitivt. Programmet borde vara så pass användarvänligt att några få instruktioner för 
installation och felsökning räcker. 

2.2. Verktyg 

2.2.1. Hårdvara 

Den hårdvara som användes för utvecklingen av prototypen kan ses i Tabell 2.1 

Namn Företag Typ Version Info 

HP 8710w Hewlett-
Packard 

Bärbar dator 8710w 2.4GHz 

2048MB RAM 

CANcaseXL Vector CAN Kort Firmware 
1.6.10* 

USB Bluetooth Billonton Blåtandsmodul  Class 2. max 10 
meter räckvidd. 

* Firmware är den mjukvara som finns i hårdvaran. Kan uppgraderas från datorn. 

Tabell 2.1   Den hårdvara som användes i projektet.

Tabell 2.2   Den mjukvara som användes i projektet.

2.2.2. Mjukvara 

Den mjukvara som använts för utvecklingen av prototypen kan ses i Tabell 2.2 Visual Studio 
Express är sedan 19 april, 2006 gratis för all form av utveckling både kommersiellt och i 
utbildningssyfte 12 . Detta program är en plattform för utveckling av applikationer för 
Windows-baserade system. Visual studio ger möjligheten att välja mellan tre olika 
programmeringsspråk där funktionstillgängligheten inte utgör några större skillnader mellan 
dessa, Visual Basic, Visual C++ och Visual C# – även känt som Visual C-Sharp. Till 
Projektet installerades Visual Studio Professional med licenskostnader.  

Namn Företag Typ Version Info 

Visual Studio 
Professional 

Microsoft 
Corporations 

Systemutveckling 2008 .NET 
Framework 

C# 

Flash Adobe 
Systems. 

Multimediautveckling CS3  
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2.3. Utveckling och implementering 

2.3.1. Planering 

En snabb kravspecifikation på mjukvaran och väldigt tydliga mål för utvecklingen av 
verktyget öppnade för möjligheten att utveckla tidiga prototyper i både Flash och C-Sharp.  

Ett flödesschema för hur det planerade systemet ska se ut ritades upp enligt Figur 2.1 och all 
form av utveckling utfördes utifrån detta flödesschema. 

Figur 2.1   Flödesschema över hur det planerade systemet ska se ut. 

2.3.2. Protokoll 

Ett protokoll skrevs med en beskrivning av följande egenskaper. 

• Detektion och installation av de fysiska anslutningarna till Can-modulen.

• Start av CAN kommunikation.

• Ta emot och formatera ett Can-meddelande

• Tolka och använda ett Can-meddelande.

• Lista kända begränsningar, buggar och metoder att felsöka dessa.

• Starta, avsluta och terminera anslutningar i mjukvara och hårdvara.

Protokollet finns bifogat under 8.2. 

User 

Skärm 

Flash user

interface 

Software user
interface 

C#

Keyboard, Mouse 
CAN Hardware 

Bluetooth 

Serial port 

CAN-Network 

Input hardware 
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2.3.3. Flash 

Det gränssnitt i flash som presenterades från i3N behövdes byggas om från grunden vilket 
diskuteras under slutsatser i rubrik 5.5.1. All grafik behölls och en del av den ursprungliga 
programmeringskoden återanvändes. Nedan följer den process som utfördes för att göra ett 
grafiskt gränssnitt helt kompatibelt mot verktyget och tillräckligt flexibelt för återanvändning: 

1. All basgrafik kopierades från den ursprungliga flashfilen till i3N till en tom fil och 
bildade en grundstruktur identisk med sin föregångare. Rörliga objekt togs ur den 
statiska formen de hade varit i och motion tween införs i objekten13. (Revision 1.01) 

2. Grafik för en digital klocka ritades upp och kopplades mot datorns systemtid och som 
uppdateras varje minut för att visa den aktuella tiden. Händelsefunktioner för 
övervakning av insignaler från mus och tangentbord initierades. (Revision 1.02) 

3. Gjordes förbättringar på systemet för att underlätta tillagda grafiska element och få 
dem dynamiska. (Revision 1.03) 

4. Kommunikation mot externa applikationer upprättades för både mottagande och 
sändning av information. (Revision 1.04) 

5. Mottagning och tolkning av CAN Meddelanden. (Revision 1.08) 

Lathundar har skrivits för att underlätta och möjliggöra framtida projekt i flash som behöver 
samma funktioner som i3N fått i detta projekt. Dessa lathundar finns bifogade under 8.1. 

2.3.4. i3Mercury 

C-Sharp är det programmeringsspråk som användes för att skriva mjukvaran till verktyget. 
Mjukvaran har skrivits i programmet Visual Studio – som nämndes i rubrik 2.2.2 – och har 
döpts till i3Mercury, eller bara Mercury. Detta program ska sköta kommunikationen mellan 
ett Flashgränssnitt och all hårdvara som flashgränssnittet kan tänkas behöva hämta 
information ur. 

Nedan följer kortfattat den process som genomfördes för att få en bra grund att jobba vidare 
med. 

1. Ett nytt projekt skapades och ett projektnamn valdes med omsorg då detta namn följer 
med under hela projektets gång. En blank applikation initierades utifrån detta. 

2. Tomma kontroller såsom knappar, textrutor och bilder skapades och placerades. 
Kontrollerna placerades delvis efter ISO Standard för användbarhet men mest för att 
efterlikna vanliga program som de flesta har vant sig vid, med menysystem och 
välkända symboler för att spara och öppna. 

3. Ett inbäddat flashobjekt som öppnas i ett nytt fönster skapades och kommunikationen 
programmerades. 

4. Kommunikation med Can-modulen CanXL (se Tabell 2.1) programmerades in i 
applikationen. 

5. Simulationer av Can-meddelanden programmerades för att användaren ska kunna 
generera falska hårdvarusignaler. 

6. Simuleringsmöjligheter med listor och formulär programmerades. En simulationsmiljö 
designades och programmerades för att snabbt kunna komma åt utvalda 
simuleringslistor som sparats sedan tidigare. 
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2.4. Användarundersökning 

Användarstudien utfördes med ett antal testpersoner som under övervakning följde skriftliga 
instruktioner. Testpersonerna skulle efter dessa instruktioner installera, konfigurera och köra 
programmet – på sin personliga dator – med så få instruktioner som möjligt och helst utan 
handledning.  

Testunderlaget bestod av tre huvudsteg: 

1. Testpersonen ska undersöka om datorn är kompatibel med systemet och har det som 
krävs för att köra Mercury. 

2. Mercury med hårdvara ska installeras på datorn med de drivrutiner och filer som 
tillhandahålls. 

3. Testpersonen ska köra Mercury och använda dess funktionalitet. 

Efter testet fick testpersonerna fylla i en enkät där en del väsentlig kunskap kring hård- och 
mjukvara granskades och avslutades med en extra enkät för skriftlig feedback för både 
instruktionerna och Mercury. Muntliga dialoger hölls också efter varje test kring de punkter 
där instruktionen var svårast att förstå. 

Förutom att försöka installera all hårdvara, alla drivrutiner och köra programmet, testades 
användarna på om det gick att förstå instruktioner om vad som utmärkte en Can-signal, om 
bränslenivån i ett fordon och för om ett helljus är på eller inte, genom att titta på Can-signaler. 
När instruktionerna utfördes korrekt simulerades CAN till ett flashgränssnitt som kunde 
bekräfta en lyckad simulering. Se Figur 2.2. 

Figur 2.2 Ett flashgränssnitt som kan ta emot bränslenivå och helljusstatus från Mercury. 

Första studieunderlaget testades på sju personer där självklara fel och missförstånd på 
instruktionerna justerades.  

De två sista testpersonerna fick utföra testet med större förändringar och uppdateringar av 
både instruktionsunderlag och programmet Mercury. 
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2.5. Experimentell vidareutveckling 

2.5.1. i3Micro och hårdvara 

Även om PC datorn är ett kraftfullt verktyg för att testa och simulera med låga driftkostnader 
så finns det begränsningar som kräver skräddarsydda och dyra lösningar. 

Exempel på sådana begränsningar är de mängder hårdvara som inte är kompatibelt med PC-
datorn som man eventuellt vill testa på arbetsbordet innan man använder dessa ute på fält. 
Även de allra enklaste hårdvarorna som vridpotentiometer och knappar är svåra att testa på en 
pc. 

Figur 2.3 Logotyp till i3Micro 

Ett sidoprojekt på liten skala har gjorts och döpts till i3Micro (se Figur 2.3), där en 
mikroprocessor har programmerats för att hantera kommunikation mellan analog hårdvara 
såsom knappar, sensorer och andra styrenheter mot i3Mercury. Den hårdvara som har använts 
till i3Micro finns i Tabell 2.3. 

Namn Företag Typ Info 

STK500 ATMEL Utvecklingskort  

Atmega16PU ATMEL Mikroprocessor  

USB Bluetooth Billonton Blåtandsmodul Class 2. max 10 
meter räckvidd. 

Promi ESD 2.0 Initium Blåtandsmodul Class 2. max 10 
meter räckvidd.

IR-sensor Parallax IR, 

Avståndssensor 

Tabell 2.3 Tabell över hårdvara som användes för tester på i3Micro. 

I3Micro består huvudsakligen av tre delar 

1. IR-sensor  

2. Mikroprocessor Atmega16 

3. Bluetooth modul 

Bild på dessa delar finns i Figur 2.4. 
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Figur 2.4 De tre huvudkomponenter i3Micro är byggd på 

Alla i3Micros delar monterades och testades på ett utvecklingskort – av typ STK 500 som 
finns angivet i Tabell 2.3 – för att utesluta de elektroniska fel som kan uppstå med kretskort, 
strömkällor och småkomponenter. 

2.5.2. Spelkontroll 

Figur 2.5 Spelkontroll till spelkonsolen Nintendo Wii 

Likt den hårdvara som finns i i3Micro under rubrik 2.5.1, består en del spelkontroller till 
populära spelkonsoler av mikroprocessorer, sensorer och kommunikation som bluetooth. Ett 
exempel är spelkontrollen till Nintendos senaste spelkonsol med namnet Nintendo WII (se 
Figur 2.5). Denna spelkontroll kopplar upp sig till spelkonsolen via Bluetooth och kan koppla 
upp sig på samma sätt till en pc-dator. 

För att kunna tillämpa denna spelkontroll på i3Mercury på samma sätt som metoden med 
i3Micro behövdes lämpliga bibliotek där alla maskinkoder från spelkontrollen kan tolkas och 
förstås av programmeraren. Med dessa bibliotek skrevs programmeringskod till i3Mercury för 
att hantera kommunikation med spelkontrollen. 

Denna spelkontroll är en väldigt avancerad bit hårdvara Spelkontrollens accelerometer, IR-
kamera och alla andra sensorer och styrdon togs emot och används i i3Mercury för att 
exempelvis kunna bläddra i menyer och kontrollera datormusen. 

2.5.3. Fordonssimulator och XNA 

Det utvecklingsprogram som används i projektet för att skapa i3Mercury används också för 
att utveckla datorspel i både 2D och 3D miljöer med ett set verktyg vid namnet XNA. I 
dagens läge används dessa verktyg för hela Microsofts spelutveckling för PC och XBOX och 
all form av utveckling och användning för PC är kostnadsfria under Microsofts 
operativsystemlicenser. Spel kodade i denna miljö kan programmeras att fungera tillsammans 
med i3Mercury då dessa är byggda på samma plattform. 

För att kunna visa ett exempel för tillämpningen av detta skapades en enkel fordonssimulator 
genom en enkel stadsmiljö. Följande steg gjordes för att skapa denna miljö och alla dessa steg 
utfördes med endast programmeringskod. 

• Kuber ritades upp och textur från husväggar sattes upp på dessa kuber.

• Ett plan ritades upp och textur från asfalt klistrades på.
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• En stor kub med en invändig textur på himmel skapades.

• Rutiner för tangentbordssignaler programmerades för att gasa, backa och svänga och 
enkel fysik för friktion lades in.

Resultatet kan ses i Figur 2.6.

Denna enkla simulationsmiljö visar hur en enkel fordonssimulator kan programmeras på 
samma plattform som Mercury där nästa steg vore att integrera hårdvarusignaler och CAN 
mot detta. 

Figur 2.6 Fordonssimulator i XNA 

2.5.4. Visuellt gränssnitt 

Med samma verktyg som under rubrik 2.5.3 kan Microsofts spelmotor även utnyttjas för att 
kunna skapa och testa informationsdisplayer i 3D. 

För att demonstrera detta skapades en tom 3d miljö där en 3d-modell av en lastbil laddades in. 
Se Figur 2.7. Tangentbordssignaler programmerades sedan för att kunna rotera lastbilen. 

Genom att dra in flera grafiska element och text kan en informationsdisplay för exempelvis 
lastbilens säkerhetsstatus skapas och testas. 

Figur 2.7 Import av CAD-modell till XNA 
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3. Resultat 

3.1. Arkitektur 

Hela arkitekturen är konstruerad till en PC-dator. Där mjukvara och hårdvara arbetar nära 
varandra. Det grafiska gränssnittet presenteras i två olika fönster där huvudsakligen 
testpersonerna får använda sig av ett gränssnitt designat i flash för testets syfte, medan 
testledaren eller administratören kan övervaka testet med ett eget windowsfönster. Se Figur 
3.1 

Figur 3.1 Grundläggande arkitektur 

Figur 1.1 

Den fullständiga arkitekturen över Mercury, den plattform den är byggd på och den 
kommunikation som gjorts tillgänglig finns under Figur 3.2 

Figur 3.2 Detaljerad arkitektur över Mercury. 
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Hela arkitekturen är konstruerad för en Pc-dator och dess hårdvara. Systemet kör på Windows 
operativsystem och bygger på Microsofts ramverk, .NET Framework. Systemet – även känt 
som Mercury – Består huvudsakligen av tre större mjukvarudelar. Ett gränssnitt mot CAN, ett 
gränssnitt för simulationer och ett kommunikationsprotokoll som bearbetar all information 
enligt det protokoll som skapats i projektet. Det visuella gränssnittet för systemet finns i två 
delar. Det ena är dess egna gränssnitt och det andra är de rutiner och bibliotek som används 
för att bädda in ett gränssnitt i flash. 

Vid jämförelse med Mercurys föregångare från HK-Projektet som nämndes – under rubrik 
1.2.1 – har dessa nästan ingenting gemensamt längre. En jämförelse finns under Tabell 3.1. 

 Scania Touch Communication i3Mercury 

CAN-
kommunikation 

Seriell port eller blåtand till 
CANgine No.1 

USB till CANcaseXL eller 
CANcardXL 

Adobe Flash-
interoperation 

JA, men långsam bearbetning av 
CAN 

JA, optimerad bearbetning av CAN 

Egen protokoll NEJ JA 

Betatestad NEJ JA 

Simuleringar NEJ JA 

Skräddarsy 
simuleringsmiljö 

NEJ JA, enkel men väldigt begränsad 
flexibilitet på designen 

Statusgenerering NEJ JA 

Skräddarsy 
miljö för att 
skicka CAN 

JA, enkel men begränsad 
flexibilitet på design 

NEJ 

Skräddarsy 
miljö för att ta 
emot CAN 

JA, enkel men begränsad 
flexibilitet på designen 

JA, avancerad men nästan obegränsad 
flexibilitet på designen 

Användarantal 
på programmet 

1 2, testledare och testperson 

Fullskärm JA JA, med stöd för dubbla skärmar 

Plattform .NET Framework 2.0 .NET Framework 3.5 

Tabell 3.1 Jämförelse mellan Scania Touch och Mercury. 

Det enda dessa gränssnitt har gemensamt med varandra är de kommunikationsrutiner som 
finns mellan huvudprogram och ett flashgränssnitt och där har det gjorts stora förändringar för 
hur information och data bearbetas innan de vidarebefordras. 
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Med ett eget protokoll och betatester är programmet klart att släppas internt för att användas 
praktiskt. Men programmet släpps i betastatus för att kunna hitta behoven av ytterligare 
uppdateringar och ta bort eventuella buggar. 

3.1.1. Can-kommunikation 

Den kommunikation som sker med CAN-signaler från riktig hårdvara tas emot av CAN-
gränssnittet i Mercury och bearbetas genom Mercurys kommunikationsprotokoll innan den 
slutgiltiga versionen skickas ut mot aktuellt grafiskt användargränssnitt i Flash som visat i 
Figur 1.1. 

Fullständigt flödesschema över programmeringslogiken finns i 8.4. 

3.2. i3Mercury 

i3Mercury är namnet på hela mjukvaran programmerat över .NET Framework som sköter 
kommunikationen och gränssnitten mellan alla projektets delar. 

i3Mercury har  versionshanterats. Fullständig versionslogg finns även under 8.3. 

Mercury har skapats som en del av projektet i3 och behåller därför nämnda tecken i sin 
grafiska profil, se logotypen till projektet i Figur 3.3. 

Figur 3.3 Logotyp till i3Mercury 

Även två ikoner har skapats för de exekverbara filerna i projektet. Se Figur 3.4. 

  
Figur 3.4 Ikoner till i3Mercury 

3.2.1. Version 1.0 beta 

Den första versionen som programmerades skapades huvudsakligen med avseende på 
funktion och felsökning. Alla uppgifter som anslutning och uppkoppling sker manuellt med 
tryckknappar. Status presenteras i ett rullande textfönster för att snabbt få möjlighet till 
felsökning. Med undantag för en extrafunktion ser version 1.0 ut som version 1.1 enligt Figur 
3.5. 

Gränssnittet består huvudsakligen av ett menyalternativ ”Flash” där man kan öppna en ny 
flashfil som ska köras genom Mercury. Då detta oftast är det första man öppnar befinner sig 
denna meny naturligt längst upp till vänster. 

Nästa steg är att ansluta till Can-hårdvaran eller CAN-kortet och görs med knappen ”Anslut 
CAN”, Status för hårdvaran visas i textrutan till höger. 
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Om CAN inte ansluter ordentligt eller om hårdvaran är fel inställd finns en knapp längre ner 
”XL CAN Config” Detta är en genväg till hårdvarukonfigurationen på CAN-kortet. 

Om hårdvaran har anslutit sig korrekt, aktiveras nästa knapp ”Starta RX” som öppnar porten 
för inkommande CAN på hårdvaran. 

Med slidern som ligger rakt under ”Anslut CAN” och ”Starta RX” går det att ställa in hur 
mycket datorkraft CAN får använda på datorn. Dras slidern hela vägen till höger används all 
tillgänglig datorkraft till CAN och dras den till vänster kan programmet tvingas hoppa över en 
del Can-meddelanden för att hinna med. 

Utskrifter av Can-data i den högra textrutan kräver i storlek ungefär 100 gånger så mycket 
datorkraft som den faktiska bearbetningen och vidarebefordringen av CAN. Vid faktisk och 
praktisk användning av mottagen CAN rekommenderas att utskriften stängs av. Detta görs 
genom att sätta ”utskrift av inkommande CAN” till ”OFF”. 

Om ingen lastbil eller annan hårdvara som skickar CAN finns tillgänglig kan falska Can-
meddelanden simuleras som om de kom från riktig hårdvara. Detta kräver en del kunskaper i 
hur CAN J1939 är uppbyggd om det ska kunna resultera i ett riktigt meddelande. Mer 
information om hur CAN fungerar finns i 8.2. 

Figur 3.5 Mercury Version 1.1 Beta 

3.2.2. Version 1.1 beta 

Denna version är i stort sett identisk med version 1.0 Beta men innehåller uppdateringar för 
att minska misstag och förenkla felsökningar. Möjligheten att isolera och undersöka ett 
specifikt Can-meddelande har även lagts till. 

Om man vill titta närmre på ett specifikt Can-meddelande kan man skriva in dess ID i 
textrutan ”filter ID”. Utskrifterna filtrerar då bort alla utom just detta meddelande – om 
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meddelandet existerar. Placeras musen ovanför kan man även se aktuell data i meddelandet i 
tre olika format. Se Figur 3.6. 

Figur 3.6 Filtrera ett specifikt Can-meddelande 

Nya rutiner har programmerats som förhindrar att man skriver fel format. Exempelvis att ID 
till CAN rättas till versaler och mellanslag tas bort automatiskt. 

3.2.3. Version 1.2 beta 

I denna version gjordes inga väsentliga förändringar till CAN och dess kommunikation men 
en ny funktion programmerades för att hantera simulationer mer effektivt när hårdvara saknas. 
Detta är speciellt bra när det finns ett flertal återkommande CAN-meddelanden man vill 
simulera samtidigt och vid flera tillfällen. 

Det går att spara de CAN-meddelanden man har simulerat till en lista och lägga till ett nästan 
obegränsat antal ”falska” meddelanden  man vill testa. Dessa meddelanden kan tas bort eller 
redigeras direkt i Mercury, genom ett kalkylbladsprogram eller en valfri textredigerare, så 
länge formateringen följer protokollet med tabbseparerade rader i rätt kolumnordning. 

Den information man behöver skriva in för att kunna simulera ett korrekt meddelande står i 
CAN-summeringen för påbyggare. Utdrag från summeringen finns i 8.9. 

3.2.4. Version 1.3 beta 

Figur 3.7 Mercury 1.3 Beta 
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Version 1.3 är en utökning av förra versionen där man kan spara och öppna listor på de CAN 
man vill simulera. Nu kan man generera en simulationsmiljö – se Figur 3.8 – där man kan 
simulera olika värden med ett enkelt klick. 

Värdet på kommandot man vill simulera kan skrivas in manuellt i den vita textrutan och sen 
simuleras med den blåa knappen. Alternativt drar man i slidern för att få önskad värde och 
simulerar sen med den blåa knappen. Om man bockar för ”Skicka automatiskt” simuleras 
meddelandet automatiskt när man drar i slidern. 

Många kommandon i ett Can-meddelande är endast för ”av” och ”på” som är värdena 0 
respektive 1. I detta fall så kan man generera dessa värden automatiskt med två egna knappar, 
”OFF” och ”ON”. 

När det är många meddelanden att simulera finns risken att det blir så pass oorganiserat att det 
är svårt att hitta. Möjligheten finns att ändra färg på både text- och textens bakgrundsfärg 
genom att klicka på texten och välja färgen på en färgskala. Denna inställning är endast 
tillfällig och nollställs nästa gång simulationsmiljön genereras på samma lista. 

Figur 3.8 Simulationsmiljö till Mercury 1.3 Beta 
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3.2.5. Version 2.0 beta 

I version 2.0 och den slutgiltiga versionen för en betarelease har utseendet ändrats. De tre 
huvudsakligen uppgifterna – ”Öppna en Flashfil”, ”Anslut och ta emot CAN” och ”Simulera 
egna CAN-meddelanden” – har reducerats ner till tre knappar. Dessa knappar utför hela 
programkedjan och minskar därmed antalet steg till att utföra uppgifterna. Statuslampor till 
varje knapp ger omedelbar feedback över om uppgiften slutfördes. Se Figur 3.9. Möjligheten 
att se utskrifter och redigera simuleringslistor finns kvar om man växlar till avancerad vy. Se 
Figur 3.10. 

Figur 3.9 Mercury Version 2.0 Beta 

Figur 3.10. Avancerad vy för Mercury version 2.0 
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Simulationsmiljön som kan genereras utifrån en lista har även den förändrats och har blivit 
mycket mer förenklad. Till av och på knappar finns endast alternativen av och på. Till de 
andra knapparna finns endast en knapp att använda, som blir synlig när ett giltigt värde sätts. 
Se Figur 3.11. 

Figur 3.11 Simulationsmiljö genererad från version 2.0 Beta 

3.3. i3Micro 

IR-sensorn läser av avståndet till ett objekt inom synfältet som befinner sig i ett avstånd 
mellan 50 till 600 mm. Den skickar sedan en analog signal beroende på avståndet. 
Mikroprocessorn som sköter logiken och kommunikationen läser av dessa analoga signaler 
och konverterar dessa till en digital siffra. Denna siffra skalas om och skickas ut mot 
Bluetoothmodulen Promi ESD 2.0, Bluetoothmodulen vidarebefordrar meddelandet till det 
objekt den har trådlös koppling mot, i detta fall en dator med en USB bluetooth och 
mottagarprogrammet är i3Mercury. 

3.4. Användarstudie 

3.4.1. Första studien 

Till första användartestet i första användarstudien skapades ett underlag och en väldigt löst 
skriven instruktionslista där huvudsakligen själva användarstudien skulle studeras i sig. Till 
andra användartestet formulerades en del instruktioner om för att bli mer självklara men ändå 
lämna utrymme för problemlösning och logiskt tänkande. Detta underlag finns under 8.5. Till 
de första fyra testerna användes Merury version 1.0 beta. Nedan följer resultatet från de första 
fem testpersonerna. 

• Första testpersonen visade att man helst inte kopplar med ickestandardiserade 
elektriska komponenter till hårdvara utan goda förkunskaper. Instruktioner måste vara 
mer exakta annars kan inte uppgifterna slutföras.

• Andra testpersonen visade att det kan vara svårt att tolka korta instruktioner trots 
datorvana samt att viktiga komponenter måste vara mer synliga. Inmatad data måste 
också hanteras eller förklaras för hur den ska formateras för att fungera, det vill säga 
om mellanslag tillåts eller om det är Case-sensitive.

• Tredje testpersonen visade tydligt att viktiga nyckelord i en instruktion måste 
utmärkas på något sätt för att instruktionen ska kunna utföras korrekt. Alla 
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instruktioner måste även vara så konsekventa som möjligt för att instruktionen ska 
kunna följas utan problem eller avbrott.

• Fjärde testpersonen visade att man ibland vill veta vad som faktiskt händer, vad 
exakt man gör och varför. Detta kan vara minst lika viktigt som att faktiskt slutföra 
uppgiften. Det visar sig även att en del personer vågar testa att klicka på allting och 
mata in allt man gissar på utan hänsyn till om det faktiskt är tillåtet.

3.4.2. Andra studien 

Till andra studien gjordes både instruktioner och programmet med hänsyn till de första fyra 
testpersonerna,  detta underlag finns under 8.6. det program som skulle testas till andra 
studien var Mercury version 1.1 beta. 

• Femte testpersonen som nu fick det nya underlaget utförde alla instruktioner helt 
utan problem. Undantaget att denna person redan hade liknande hårdvara inkopplat 
vilket gjorde programmet förvirrat när det fanns två hårdvaror tillgängliga. 
Testpersonen i fråga hade en väldigt tekniskt bakgrund vilket bidrog mycket till att an 
kunde slutföra uppgifterna utan frågor.

• Sjätte testpersonen klarade nästan alla uppgifterna utan problem men visade att om 
viktiga funktioner endast kan aktiveras med för små knappar finns risken att man 
missar dem.

3.4.3.  Lathunden 

En tredje studie gjordes men detta handlade mest om att testa och utbilda personal till att 
skriva egna grafiska gränssnitt i flash som är kompatibla med Mercury. 

Lathunden finns i 8.1 under Lathund 1 och skrevs anpassat för att användas på Mercury 
version 1.3 Beta. 

3.5. Instruktioner 

3.5.1. Installation av hårdvara 

Den enda hårdvara som behöver installeras är Can-kortet som kopplas till datorn via USB. 
Drivrutinerna finns att hitta på tillverkarens hemsida och dessa saknar oftast installationsfil så 
drivrutinerna får installeras från enhetshanteraren. 

CAN-kortet kopplas till hårdvara genom seriella portar och ibland räcker det med en seriell 
kabel. Men i många fall finns bara två kablar som sänder CAN från hårdvaran – oftast 
färgkodade i grön och vit – och då måste man kunna koppla dessa två kablar med CAN-kortet 
med en hemmagjord kabel. Skapar man en egen kabel behöver man hålla reda på vilka två 
pinnar på den seriella kabeln man ska använda sig av för rätt signaler. Se Figur 3.12. 
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Figur 3.12 Seriell kabel till CAN 

3.5.2. Installation av mjukvara 

Mercury kräver ingen installation utan den exekverbara filen Mercury.exe kan köras direkt 
från Usb-minnet, på skrivbordet eller vilken mapp på datorn som helst. Däremot måste 
programmet köras från mappen tillsammans med de fem Dll-filerna den kom med och vill 
man ha hjälpfunktionerna tillgängliga måste mappen ”help” finnas med. 

3.5.3. Användning 

Hur man använder programmet finns i programmets hjälpfil. Hjälpfilen finns även bifogad 
under 8.8. 

3.5.4. Kända buggar 

Problem Lösning 

Två Can-kort ger oförutsägbara resultat Ha bara ett Can-kort inkopplat 

Förstagångsinstallerade Can-kort läses inte 
av Mercury 

Koppla bort Can-kortet och koppla på den 
igen. 

HÖG CAN (GRÖN) 

LÅG CAN (VIT) 

Hane Hona 
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4. Fördjupning användbarhet 

Inför projektet gjordes inga speciella fördjupningar då de kravställningar och de funktioner 
som behövts hade definierats tydligt enligt kravspecifikationen under rubrik 1.3.2. Istället 
utfördes endast en lättare förundersökning som finns beskrivet under rubrik 2.1. Prototypen 
och implementeringen kunde därför utföras kort efter den inledande undersökningen. 

Med ett funktionellt nästan färdig prototyp fanns nu ett omfattande efterarbete. Då målet är att 
släppa programmet internt på företaget och användas som ett verktyg i kommande projekt 
måste programmet hålla en hög standard vad gäller användbarhet och interaktionsdesign. För 
att projektets mål – som finns beskrivet under rubrik 1.4 – ska kunna efterlevas krävdes en 
litteraturstudie på internationella standarder för användbarhet och olika expertutlåtande inom 
området. 

Litteraturstudien ska stå som grund för att verktyget ska bli användbart och har inte använts 
till någon form av användbarhet för fordon. För användbarhet och ergonomi i ett fordon krävs 
andra lagkrav och standarder med exempelvis större fokus på säkerhet. Det fanns inga krav 
eller önskemål på att tillämpa studien på för projekt inom fordonsergonomi, även om 
verktyget senare kan komma att användas till dessa. Dessa standarder finns därför inte som 
underlag i studien. 

4.1. ISO Standard 

Det finns många internationella standarder för användbarhet där de flesta är skrivna innan 
millennieskiftet. Det de har gemensamt med varandra är att skapa en fast grund med tydliga 
riktlinjer för hur ett system ska skapas inte bara för att bli mer användbart för användaren men 
även för underhållaren och vidareutvecklaren. 

4.1.1. Ergonomiska krav 

För ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar finns det tydliga riktlinjer för 
användbarheten i ISO 9241-11:1998. Denna standard förklarar nyttan med att mäta 
användbarhet i form av användarprestation och tillfredställelse. Det förklaras även att man 
endast kan uppnå önskad grad av användbarhet om man tar hänsyn till de omständigheter som 
produkten används. I användningssammanhanget kan det finnas olika sorters användare med 
olika bakgrund och kunskap, olika sorters uppgifter, utrustning som maskin eller programvara 
samt fysiska och sociala omgivningar. Alla dessa kan vara bidragande faktorer till 
användbarheten. 

Att kunna uppnå en grad av användbarhet måste det även finnas ett mått på användbarheten. 
Det är då i regel nödvändigt att ange minst ett mått för vardera ändamålsenligheten, 
effektivitet och tillfredställelse. Ändamålsenlighet står för användarens mål och delmål i 
förhållande till den noggrannhet vilka målen kan fullständigt uppnås. Effektivitet anger 
resursåtgången i förhållande till att målen uppnås. Resurserna kan inkludera tidsåtgång, 
materialåtgång, kostnader eller fysiska och mentala ansträngningar. Den sistnämna kan även 
spela roll i det tredje måttet på användbarhet gällande tillfredsställelse där detta mått utgörs av 
den grad av frihet från obehag och användarens attityd till användningen av produkten. Då 
måtten på effektivitet är svårbedömbar och även påverkas av graden av ändamålsenlighet och 
effektivitet kan detta mätas genom subjektiv bedömning enligt ISO 9241-11. Bedömningen 
kan mätas på skalor för obehag, tillfredställelse, arbetsbelastning och/eller lättlärdhet men kan 
även bedömas efter observation. 
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Ergonomiska krav och användbarhet går idag under namnet användarcentrerad 
designprocesser för interaktiva system eller med andra ord människa och datorinteraktion. 
ISO 13407:1999 ger råd om användarcentrerade designaktiviteter genom hela det 
datorbaserade interaktiva systemets livscykel. Denna internationella standard omfattar både 
hårdvara och mjukvara i mindre datorbaserade interaktiva system. Även om denna standard 
går att tillämpa på nästan alla interaktiva system kan dessa variera mycket i storlek och 
komplexitet att det alltid kan komma att finnas undantag. De exemplen som finns innefattar 
huvudsakligen kontorssystem, processtyrningssystem, bankomatsystem och liknande system. 
ISO 13407 ger en bra översikt över användarcentrerade designaktiviteter men ger ingen 
detaljerad information av de metoder och tekniker som behövs för användarcentrerad design. 
Det nämns även att standarden inte behandlar hälso- och säkerhetsaspekter i detalj, men då 
standarden behandlar  högre nivåer av ergonomifrågor och designfrågor i sin helhet så är ISO 
13407 lämplig för ledningspersonal och de huvudsakliga användarna är därför också 
projektledare. 

4.1.2. Visuella krav 

ISO 9241-12:1998 tar upp mer visuella omständigheter med standarder för presentation av 
information. Vid design av visuell information krävs det att man tar hänsyn till mänsklig 
fysiologi, psykologi och ergonomi och kombinerar dessa med typografi och grafisk 
formgivning. Beroende på hur väl informationen presenteras kan uppgifter lösas snabbare och 
mer effektivt.  

4.1.3. Användarstöd 

Att kunna aktivt hjälpa en användare genom en oväntad situation vid användning av 
produkten är av stor vikt enligt ISO 9241-13:1998. Vid de tillfällen det kan uppstå fel måste 
användaren kunna få information om vad felet kommer ifrån vad det kan  bero på och 
lämpliga åtgärder för att lösa problemet snabbt och effektivt. Det huvudsakliga ändamålet för 
användarhjälp är att hjälpa användarens interaktion med systemet genom att 

• Undvika mental överbelastning. 

• Ge stöd åt användare för att kunna felhantera problem. 

• Ge stöd och hjälp åt användare med olika kompetensnivåer. 

ISO 9241-13 har av praktiska skäl en speciell struktur för de rekommendationer som en 
utvecklare bör följa för att produkten de utvecklar ska uppnå de krav som finns för 
användarstöd. Bortsett från generella rekommendationer läggs fokus på följande punkter 

• Varningsmeddelanden. 

• Direkt feedback från programmet vid interaktion. 

• Statusinformation 

• Felhantering 

• Onlinehjälp 

Trots krav och rekommendationer nämns det i ISO 9241-13 även att speciella undantag ibland 
kan behöva göras där rekommendationerna inte alltid ger önskat resultat. 
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4.1.4. Dialoger 

Rekommendationer för menydialoger finns utförligt beskrivna under ISO 9241-14:1999. 
Dessa rekommendationer är menade att ge stöd för att kunna lösa typiska uppgifter genom 
standarddialoger i de program man utvecklar. Dessa rekommendationer inriktar sig 
huvudsakligen på de dialoger som är vanliga idag för mjukvarugränssnitt såsom fönster, 
paneler, knappar, textfält osv. ISO 9241-14 påminner om att detta är en internationell standard 
för latinbaserat språk och som en del av rekommendationerna då inte stödjer eller bör 
tillämpas. Tydliga exempel är språk som skrivs från höger till vänster eller har en annan 
alfabetisk ordning på sin skrift. 

Vid interaktion med ett visuellt användargränssnitt måste gränssnittet kunna manipuleras både 
vid direkt användning och efter personliga önskemål. ISO 9241-16:1999 förklarar att 
manipulation av dialoger är nödvändigt för att produkten en dynamik som krävs för att 
användaren ska kunna förstå och använda produkten korrekt. Manipulation av en dialog 
handlar om att användaren agerar på objekten som presenteras, till exempel genom att peka på 
dem, dra i dem eller ändra på deras fysiska kännetecken genom inmatningsenheter som 
tangentbord och mus. Dessa objekt som kan manipuleras faller in i två kategorier. 

a) Uppgiftsobjekt – de objekt som används som metaforiska representationer av verkliga 
objekt som ska visas som stöd för att lösa uppgifter som kan likna verkliga 
vardagsuppgifter som att anteckna och sortera, med hjälp av pappersdokument och 
mappar. 

b) Interaktionsobjekt – objekt som användaren kan interagera med direkt för att utföra 
uppgifter. Dessa objekt har till skillnad från uppgiftsobjekten ingen metaforisk betydelse 
för själva uppgiften men är oftast ändå utformade för att likna verkliga objekt som 
knappar, spakar, skärmar och meddelanden. 

Enligt ISO 9241-16 är Manipulation av dialoger utbytbar med uttrycket Design av grafiskt 
användargränssnitt (GUI). Dock är designen av ett grafiskt användargränssnitt mer 
omfattande och innebär även indirekta samt högre nivåer av manipulation. 

I nästan alla program idag måste information matas in i programmet. Detta kan vara allt ifrån 
information för själva uppgifterna till inställningar till programmet. ISO 9241-17:1998 ger en 
fullständig dokumentation kring de rekommendationerna för design av dialoger vid ifyllnad 
av formulär. 

Trots att ett system eller ett program har designats med tillämpning av internationella 
standarder för dialoger kan det uppstå oväntade användbarhetsproblem såsom 

• Minimera onödiga steg som egentligen inte behövs för att utföra uppgiften. 

• Missledande information. 

• Otillräcklig eller dålig information på användargränssnittet. 

• Oväntad respons och problem vid interaktion med systemet. 

• Begränsningar vid användning. 

• Otillräcklig felhantering och dålig återhämtning vid problem. 

ISO 9241-110:2006 är en nyare internationellt standard som tar hänsyn till dessa mer 
övergripande användbarhetsproblem som kan uppstå. Denna standard används mycket till 
analys och evaluering av färdiga system men kan lika gärna användas till stor grad under 
själva utvecklingen. ISO 9241-110 bygger huvudsakligen på följande punkter 
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a) Dialogprinciper 

b) Rekommendationer för dialogprinciperna 

c) En specifikation på de krav och rekommendationer för hur analyser, design och 
evalueringar ska utföras. 

4.1.5. Vägledning 

Den internationella standarden för användbarhet är till stor del skrivna innan år 2000 och 
mycket har förändrats på tio år för design och mjukvara för användning på jobbet, i hemmet, 
för utbildning och på publika platser. Teknikens utveckling har ställt nya krav på människors 
kognitiva förmåga och interagerar med människan på nya sätt. Vissa standarder blir därmed 
överflödiga och motsäger andra standarder. ISO 9241-171:2008 som tagits fram på senare år 
hänvisar mycket till tidigare internationella standarder och kompletterar dessa genom att ge 
användaren en bredare och mer modern vy på användbarhet. ISO 9241-171 ska kunna 
tillämpas på ett stort urval av program – allt ifrån kontorssystem till webbsidor – och talar för 
att systemen ska göras mer användbart för ett stort spektra av användare. 

4.2. Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign används idag mycket för att beskriva arkitekturen för produkten under 
användning med flödesscheman och en starkare fokus på den estetiska kvalitén och 
användarens upplevelser. En interaktionsdesign kan vara en specifikation som utvecklare kan 
använda för att bygga ett nytt användargränssnitt. 

Från grunden är interaktionsdesign den process där samspelet mellan användaren och 
produkten utformas, där användbarhet spelar en stor roll. Till skillnad från grafisk design och 
gränssnittsdesign där man utformar det som syns och är estetiskt tilltalande så är 
interaktionsdesign den design som inte syns utan körs i bakgrunden. När allting fungerar som 
användaren förväntar sig så är det tecken på en felfritt och fullkomligt interaktionsdesign. 
Rolf Molich var en dansk civilingenjör som jobbade Människa  och datorinteraktion. Han sa 
att: ”En användbar produkt är osynlig, men när användbarheten brister blir den mycket 
synlig”14. Idag är det så sällsynt med fullständigt användbara produkter att när det väl dyker 
upp ett sådant på marknaden så är den helt klar väldigt synlig. 

4.3. Användartester 

4.3.1. Definition 

Definitionen av ett användartest är att det är en kostnadseffektiv teknik att undersöka hur väl 
en produkt fungerar i en konkret användningssituation. Bedömningen görs oftast subjektivt 
där användaren själv får på en skala sätta betyg på upplevelsen. Kostnadseffektiviteten 
kommer med att de flesta användartester utförs av frivilliga personer som ställer upp på 
väldigt begränsade ersättningar.  

4.3.2. Antalet användartester 

Folk tror felaktigt att man behöver många användartester för att uppnå önskat resultat och 
därmed förlora mycket projekttid på det. Jakob Nielsen som var en forskare på Sun 
Microsystems säger att det räcker med fem användartester för att hitta de största 
användbarhetsproblemen kring ett problem och att redan ett användartest gör stor skillnad 15. 
Till stöd för Jakob Nielsens påstående hade han tillsammans med en forskare vid namn 
Thomas Landauer tagit fram en ekvation U=N(1-(1-L)

n
) som visar antalet 
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användbarhetsproblem N som finns i systemet, där n är antalet användartester och L är 
sannolikheten för att en användare ska hitta ett specifikt användbarhetsproblem. Svaret U blir 
då antalet användarproblem som hittades. Jakob Nielsen säger de fann detta värde till 31 % 
efter att ha studerat ett stort antal projekt. Han påstod helt enkelt att det är 31 % chans att en 
användare hittar ett specifikt fel i ett program vilket i sin tur betyder att en användare kommer 
hitta i snitt 31 % av alla fel som kan förekomma. En graf på denna ekvation skulle då bli 
enligt Figur 4.1. Denna graf visar att endast på första användartestet hittas nästan en tredjedel 
av alla användbarhetsproblem. För att hitta alla tänkbara problem med användbarhet krävs 15 
användare men grafen visar tydligt att redan vid fem användare så har man hittat över 80 % av 
alla användbarhetsproblem. 

Figur 4.1 Graf över Jakob Nielsens och Tom Landauers ekvation för hittade användbarhetsproblem. 

Många utvecklare påstår att de kör användartester kontinuerligt men missar faktumet att man 
endast hittar riktiga användbarhetsproblem när tester görs på användare i rätt målgrupp som 
inte är inblandade i utvecklingsprocessen.  

4.3.3. Iterativ design 

Figur 4.1 visar att man med stor sannolikhet hittar alla problem med 15 användartester, men 
detta behöver inte betyda att man utifrån detta kan få ett perfekt användbart system. I många 
fall har problemlösningen antingen gett upphov till nya användbarhetsproblem eller helt 
enkelt misslyckats med att lösa vissa användbarhetsproblem. Lösningen är att dela upp 
processen till en iterativ process på exempelvis tre iterationer där man kör fem tester i varje 
iteration och åtgärdar problemen efter varje iteration. I ett praktiskt fall skulle man under 
första iterationen med fem användare hitta de flesta användbarhetsproblemen, andra 
iterationen med fem användare skulle visa om försöken att lösa problemen har lyckats och om 
nya användbarhetsproblem har uppstått. Dessutom skulle de flesta av de problem som inte 
hittades av de första fem användarna hittas. Enligt matematiken skulle det till sist finnas två 
procent fel till som kräver en tredje iteration för att kunna hittas. 

I nästan alla fall så är det alltid bättre att köra en iterativ design med ett visst antal tillfällen 
för användartester och att man inte alls behöver så många användare för att hitta nästan alla 
användbarhetsproblem. Undantaget är när ett visst system kräver olika målgrupper som med 
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olika kunskapskrav, åldrar mm. Dessa fall kan komma att kräva minst tre användare från varje 
viktig målgrupp för att kunna täcka användbarhetsskillnaderna mellan dessa. 

4.4. Rapid Pre-prototyping 

Rubriknamnet är i definition en tidseffektiv teknik att fram realistiska prototyper av en 
produkt i inledningsfasen. Detta betyder att man tar fram en förprototyp som ska likna den 
färdiga produkten så nära som möjligt och att denna förprototyp då ska tas fram i ett väldig 
tidigt stadium i utvecklingsprocessen.  

I många utvecklingsprocesser så kan man inte utföra några användartester på produkten förrän 
efter designstadiet och först då kan användartester utföras samtidigt med validering på 
produkten. I vissa projekt har till och med steget med användartester missats helt i 
utvecklingsprocessen där problem hittas av riktiga användare på den färdiga produkten. 

Har man ett verktyg där man snabbt kan tillverka en prototyp som liknar den tänkta färdiga 
produkten så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen kan man också tidigt avgöra om det 
finns risk att för att de tänkta användarna – som oftast också är de slutliga kunderna – avvisar 
produkten. När möjligheten finns att testa produkter innan ett projekt överhuvudtaget behöver 
gå förbi inledningsfasen öppnar det för mer vågade och tidigare otänkbara produktidéer i och 
med att det kan bli så pass tid- och kostnadseffektivt att man inte förlorar någonting på att 
testa dessa idéer. 

4.5. Tillämpning i Mercury 

Under den tidiga utvecklingen av Mercury användes inga internationella standarder som 
referens och stöd för utvecklingsprocessen. Det visuella gränssnittet utformades att efterlikna 
populära mjukvaruprogram i form av knapplaceringar och menysystem. Först när Mercury 
var funktionellt klar och justeringar skulle utföras för visuell användbarhet behövdes väldigt 
få modifieringar enligt visuella krav i ISO 9241-12 och dialoger i ISO 9241-14, 16, 17. Även 
om de rekommendationer som ställdes i dessa är anpassade för program inom ”kontorsarbete” 
kunde de rekommendationer som ställs i dessa standarder är oftast självklara när det gäller 
placeringar från vänster till höger eller uppifrån och ner samt passande symboler för rätt 
ändamål.  

ISO 9241-13 som beskrev vikten av användarstöd kom att spela större roll för utvecklingen av 
Mercury där utvecklingsprocessen fick sitt genombrott i kombination med användartester och 
interaktionsdesign.  

Vid släpp av första betaversionen på Mercury utfördes användartester på de personer som 
programmet var ämnad för och redan vid första testpersonen hittades många problem i 
användbarhet och ännu fler problem i instruktionerna för att utföra användartesterna. Första 
iterationen användartester utfördes endast på en testperson där stora förändringar fick göras i 
både program och instruktionerna för själva testet. Andra iterationen användartester utfördes 
på tre personer där nästan alla användbarhetsproblem hittades. Tredje iterationen utfördes på 
två personer som testade programmet nästan helt utan anmärkningar. 

Med resultatet från användartesterna analyserades dessa tillsammans med rekommendationer 
inom interaktionsdesign samt de internationella standarderna för en mer övergripande syn 
över användbarhet på ett system. Detta ledde till att redan vid testversionen av Mercury kunde 
nästa generations Mercury utvecklas. Nu med färre steg att utföra stora uppgifter och med 
stort användarstöd under användning. 

Mercury utvecklades enligt den klassiska modell där användartester utfördes väldigt sent i 
utvecklingsprocessen. Men Mercury i sig är nu ett verktyg för att kunna ta fram snabba 
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förprototyper tidigt i ett utvecklingsstadium. Förprototyper som man kan testa på användare 
innan man ens behöver veta om teknologin finns tillgänglig och kan komma att spara pengar i 
många framtida projekt. 

5. Slutsatser 

Detta projekt har med de resurser som tillhandahållits endast kunnats utföras genom att 
använda ett stort antal olika moduler och applikationer, både mjukvara som hårdvara, för att 
lösa det aktuella problemet. 

Problemet med att använda många olika metoder för att lösa ett problem är att för varje ny 
modul man tillför i lösningen tillkommer ännu en faktor där fel kan uppstå. Risken finns att 
felsökningar kommer att bli ett ständigt problem, men detta går att förhindra i viss mån om 
man delar upp systemet i moduler enligt rubrik 5.5.4 alternativt tillämpar andra 
färdigutvecklade produkter som diskuteras i rubrik 5.6.3. 

5.1. Användbarhet 

5.1.1. Användartester 

Slutsatsen drogs – i fördjupningen för användbarhet under rubrik 4.3.3 – att användartesterna 
skulle utföras i iterationer om tre med fem användartester vid varje iteration. 

I detta projekt utfördes officiellt två iterationer med fyra användartester vid första iterationen 
och två användartester i andra iterationen. Däremot kan det bekräftas att första iterationen 
avslutades redan efter första användartestet där uppenbara fel i både verktyget och 
instruktionerna till verktyget visade sig så tydligt att nästa användare kunde med säkerhet 
förväntas hitta exakt samma fel. Det fanns ingen anledning till att utsätta nästa användare för 
samma självklara fel. Det kan därför med tolkning uppfattas att det utfördes tre iterationer 
med ett användartest i första iterationen, tre användartester i andra iterationen och två 
användartester i sista iterationen. Sammanfattningsvis utfördes totalt 6 användartester. 

Vid få tillfällen gav olika användare motsatta synpunkter på användbarheten, där exempelvis 
enkelhet önskades av några användare och fler funktioner med fler valmöjligheter önskades 
av andra användare. Bedömning kan då göras om vilken lösning som slutanvändaren mer 
troligt efterfrågar och prioritera en del önskemål framför andra. Om – som i detta fall – 
bedömningen gjordes att både de olika användarna med största sannolikhet stod för lika stor 
andel av slutanvändarna fanns en lösning. Lösningen är att låta användaren från början få 
välja vilket gränssnitt de väljer att arbeta med. Det enkla gränssnittet som är lätt att förstå och 
snabbt komma igång med, eller den avancerade med fler funktioner. Dessa valmöjligheter 
tillämpades i version 2.0 beta av Mercury.   

5.1.2.  Version 2.0 beta av Mercury 

Till version 2.0 av Mercury har hänsyn tagits till de tre stora uppgifterna som användaren kan 
vara intresserad av. Ansluta en flashfil som användaren själv har skapat, ansluta till hårdvara 
som skickar signaler till flash, eller simulera en miljö om exempelvis hårdvara inte finns 
tillgänglig.  

• Gränssnittet består av tre större knappar, en för varje uppgift och varje knapp utlöser 
hela kedjan så att användaren slipper klicka fler gånger än nödvändigt.

• Varje knapp har en stor bild som användaren känner igen snabbt vid upprepad 
användning
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• Varje knapp har tillhörande text som ger en bättre förståelse för knappens funktion. 
Detta är speciellt bra vid förstagångsanvändning.

• Förstår användaren ändå inte hur programmet ska användas finns en klickbar hjälp-
knapp för vidare assistans. 

• Behöver de mer avancerade funktionerna användas som visats i tidigare versioner har 
dessa inte tagits bort, med knappen avancerat så växlar programmet vy till det man 
känner igen från tidigare versioner. 

Syftet med detta är att användaren som för första gången öppnar programmet ska se i stort sett 
bara tre knappar och programmets namn och bör därmed förstå vilket program man har startat 
och att programmet kan utföra tre huvuduppgifter.  

5.2. Uppnått projektmål 

Enligt projektmålet som ställs under rubrik 1.4 ska kravspecifikationen under rubrik 1.3.2 
uppfyllas. Fjärde punkten som kräver att lathundar och instruktioner ska skrivas till verktyget 
har uppfyllts till ett godkännande, men för att möjliggöra en mer avancerad användning av 
verktyget och för att underlätta vidareutvecklingar behövs mer detaljerade instruktioner. 
Övriga punkter även med prototypkraven under rubrik 1.3.3 har med bedömning utförts enligt 
kravställningarna. 

Mängden instruktioner som programmet behöver för användning även den finns beskrivet 
med projektmålet. Inga instruktioner behövs för installation då verktyget kan köras i sitt 
levererade tillstånd och kan fritt förflyttas och kopieras mellan datorer. Instruktioner för 
felsökningar har bäddats in i programmet och är kopplat till de kända fel som kan uppstå. Det 
är även bekräftat efter användartester att programmet är tillräckligt intuitivt för att användas 
utan instruktioner och tillräckligt självförklarande att användaren kan testa sig fram. 

5.3. Implementering på Scania 

Mercury har i sin betaversion redan i skrivandes stund börjat testas på ett flertal avdelningar 
på Scania exempelvis avdelningen REP (Pre Development). På avdelningen för design och 
ergonomi (RCDE Vehicle Ergonomics) finns projekt planerade, där Mercury ska tillämpas. 
Den förväntas underlätta arbetet med att utföra användartester och simuleringar samt 
möjliggöra utvecklingen av extremt snabba prototyper internt i företaget.  

Förväntningar att spara både tid och pengar finns när prototyputvecklingen inte utförs av 
externa leverantörer eller konsulter samt att man med enkla verktyg som Adobe Flash kan fritt 
skapa prototyper av instrumentkluster utan begränsning. På lång sikt kan många visuella 
system testas på Mercury långt innan teknologin finns tillgänglig. 

5.4. Uppnått syfte 

Med utförda användarstudier, protokoll, exemplen och hjälpfiler är Mercury ett användbart 
verktyg som kan komma att spara pengar och tid till många framtida projekt på Scania. 
Mercury är och kommer att vara obegränsat uppgraderbart inom företaget och därmed är 
syftet med detta examensarbete uppnått. 
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5.5. Diskussion 

5.5.1. Tidig implementering 

Implementeringen av en prototyp kunde göras på ett redan tidigt stadium då möjligheten att 
börja utveckla programmet redan fanns från början. Kravställningarna var tydliga och många 
delar av prototypen fanns färdigskrivna både från egna medel och från applikationer som 
andra har skrivit och lämnat ut källkoden fritt för granskning. 

Under utvecklingen fick den flashfil som tillhandahållits i stort sett byggas om från nolläge. 
Den ursprungliga programmeringen som fanns i dessa filer var så pass hårdkodade till sitt 
sammanhang att för mycket arbete skulle behövas läggas ner för att ge tillräcklig flexibilitet 
för att användas till detta projekt. Att bygga om den från grunden och med tillräckliga 
anteckningar och förklaringar så bör framtida flashutvecklare kunna fortsätta där jag slutade. 

5.5.2. Installation 

Mercury körs på ett ramverk som i dagens läge är installerbar i alla datorer med 
operativsystemet windows och gör liten skillnad på Windows XP som på Windows 7. Detta 
gäller även för många Windows-datorer för inbyggda system såsom datorer i fordon och 
bärbara skärmar för produktinventeringar. 

Möjligheten finns att installera Mercury även på mobila enheter som handdatorer och 
mobiltelefoner men skulle då kräva en omkonstruering för att anpassas till dessa system. 
Windows mobile som de flesta handdatorer från Microsoft kör använder sig av en annan sorts 
plattform som ställer högre krav på bland annat skärm och inmatningsenheter. 

Med mobila enheter finns risken dock att Mercury inte kan köra det Can-kort som Mercury 
var designat för, men detta problem skulle kunna lösas genom att införa Bluetooth i 
kommunikationen för att sedan kommunicera över Bluetooth med CAN-hårdvara. 

5.5.3. Plattformen 

Operativsystemet Windows är kraftigt begränsad till hemanvändning – där tiden för att starta 
upp och elkonsumtion inte är ett problem. För att använda detta operativsystem för fordon så 
kan det däremot bli ett stort problem där uppstartstid, stabilitet och strömförsörjning är av stor 
vikt. Program skapat för Windows blir därför endast användbar för simuleringar och tester 
alternativt mindre säkerhetskritiska sekundära skärmar om användning i fordon tillämpas.  

Flexibiliteten och dess kraftfullhet gör den till ett bra verktyg när det gäller att tänka utanför 
lådan och testa nya lösningar. Nya lösningar som inte behöver begränsas på grund av 
kompabilitet med hårdvara och mjukvara. Windows har bra stöd till mycket som finns ute på 
marknaden idag så om det finns ett intresse i att vilja visa instrumentklustret på en högupplöst 
tv-skärm så kan man utan speciella hinder göra det.

Windows är extremt användbart för tester i ett väldigt tidigt stadium på grund av sin låga 
kostnad och flexibilitet. 

5.5.4. Modulindelning 

För att kunna underlätta felsökning och kunna förkasta delar av projektet skapades en 
moduluppdelning av projektets delar som endast påverkar varandra via en enkel 
kommunikationsrutin. På detta sätt kan delar av projektet alltid tas bort utan att resten 
påverkas. Det blir även enklare att felsöka problem då det oftast visar sig vilken modul som 
krånglar. 
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Exempelvis så upprättades kommunikation med mikroprocessorer och spelkontroller över 
seriella portar och Bluetooth, men dessa moduler togs bort inför releasen av en mer 
funktionsinriktad version. 

5.6. Fortsatt arbete 

5.6.1. i3Mercury 

Simuleringar som görs från simulationsmiljön sköts nu manuellt men skulle lika gärna kunna 
skötas helt automatiskt med ett tidsaktiverade funktioner. En lista med CAN som har spelats i 
realtid från en lastbil skulle kunna spelas av från Mercury direkt. 

Alla kommandon och händelser som sker i i3Mercury skulle med extra funktioner kunna 
loggas och sparas för eventuella automatiska uppspelningar. 

5.6.2. Kommunikation 

Kommunikationen till i3Mercury till och med version 2.0 läser endast av CAN från ett CAN-
kort där den bearbetar och vidarebefordrar dessa data. Dessa data kan från och med nämnda 
version endast skicka data i form av textsträngar mot ett gränssnitt i Flash. 

Det finns möjligheter att vidarebefordra CAN-data till andra mjukvara i datorn bland annat 
genom att sända data ut mot exempelvis localhost. Dessa data kan även skickas ut i form av 
kommandon ut mot mikroprocessorer, exempelvis via seriella kablar, Bluetooth och USB. 

Genom att skriva in några extra funktioner kan CAN signaler skräddarsys, genereras och 
enkelt skickas ut på samma CAN-kort där data tas emot. Detta innebär att en 
tvåvägskommunikation ut mot CAN-hårdvara är en självklar vidareutveckling. 

Värt att nämnas är även att den kommunikation som har bearbetats i stort sett endast har 
kretsat kring information tolkat från CAN-hårdvara, men det finns ingenting som hindrar 
kommunikation med, mer avancerade hårdvara som inte nödvändigtvist kommunicerar via 
CAN. 

I detta projekt har det använts väldigt specifika kommunikationsprotokoll för att överföra data 
mellan två helt olika program och användargränssnitt. Men det finns metoder som används 
populärt i nöjesindustrin idag som är helt klart mycket mer flexibel. Ett exempel är streaming 
av media från Internet idag där data skickas över nätverk mellan olika datorer och program. 
Exakt samma metod skulle kunna utföras lokalt på en dator där data och information skickas 
lokalt mot den egna datorn – eller mot localhost som man kallar det – och sedan tas emot av 
valfritt program. 

5.6.3. Tillämpning av andra industrier 

Många enheter och kontroller designande för tv-spel är idag väldigt avancerade för att kunna 
nå upp till de allt mer avancerade tv-spelen. Ett bra exempel är Nintendos senaste spelkonsol 
WII där användaren kan använda sig av gester och kaströrelser för att simulera tennis och 
boxning etc. Detta medför även att tv-spelsindustrin satsar extra mycket resurser på att göra 
dessa kontroller tåliga mot stryk, temperaturändringar och fukt.  

Datorskärmar och PC-datorer duger mer än väl för att visa upp ett grafiskt gränssnitt i 
testsyfte och simulera olika händelseförlopp. Fördelen med att antalet människor som är 
införstådda i hur hårdvaran i en PC fungerar kan felsökningar i hårdvara mycket lättare hittas 
än om man väljer att använda testriggar. Tester och simulationer i ett väldigt tidigt stadium är 
optimalt för väldigt enkla simulationsmiljöer 
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Genom att utnyttja en hårdvara som är färdigutvecklad och testad kan man minska antalet 
faktorer som kan gå fel i systemet. 

5.6.4. Mer grafiska gränssnitt 

I detta projekt har gränssnitt i flash använts för att ta fram en prototyp. Men det är fullt 
möjligt att skapa utnyttja andra former av användargränssnitt som kan skapas av nybörjare 
och amatörer i gränssnittsdesign. Många har någon gång skapat eller sett webbsidor skapas 
och det är fullt möjligt att göra lokala webbsidor som kan överföra data och kommandon till 
och från Mercury. 
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1. Skapa dokument 
a. Öppna programmet Adobe Flash 

b. Klicka på File > New, eller Ctrl+N på tangentbordet. 

c. Välj Flash File (Actionscript 2.0) 

d. Klicka på OK.   

 
e. Spara Flashfilen som ”din flashfil.fla” till din pr ojektmapp. 

2. Skriv grundkod 
a. Kopiera filen ”MercuryManager.as” från ”Mercury Sta rterkit” till din 

projektmapp, i samma mapp som ”din flashfil.fla” 

MercuryManager är ett bibliotek med färdigskriven kod som ska hantera större delen av all 
kommunikation med Mercury. 

b. Kopiera följande kod: 

 
import MercuryManager; 
 

Detta dokument tillhör din starterkit för nybörjare i Mercury och i samma mapp ska det 
finnas: 

• Mappen ”MERCURY” 

• Biblioteksfilen ”MercuryManager.as” 

• Textfilen canmeddelanden.txt 

Kopiera gärna hela mappen ”Mercury starterkit” till din personliga projektmapp. 
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c. Klistra in denna kod i fliken Actions på Frame 1, under Layer 1. se bild. 

Med denna kodsnutt har du nu  importerat biblioteket MercuryManager.as till din flashfil. 

? Om du inte hittar fliken Actions kan du klicka på F9 på tangentbordet.  

 

d. Kopiera Följande kod och klistra in under förra kodsnutten: 

 
Du har nu skapat en egen hanterare av biblioteket du precis importerat. 

var minMercuryHanterare = new MercuryManager(); 
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e. Kopiera Följande kod och klistra in under förra koden: 

 

Denna kod startar all grundläggande kommunikation som behövs med Mercury genom 
funktionen StartCommunication på din hanterare. 

f. Kopiera följande kod och klistra in under förra koden: 

 

Denna kod är en händelsefunktion som lyssnar efter allting som tas emot från Mercury. Det 
är i denna funktion du skriver egen kod för hur du ska ta emot meddelanden. Kommande 
koder skrivs in under kommentaren //Ta emot meddelanden här . 

Hela grundkoden i ser nu ut på följande sätt i Flashfönstret. 

 

   
obj = new Object(); 
obj.onCSharpMessage = function (strMessage) 
{ 
 
 //Ta emot meddelanden här 
  
} 
_root.bcCSharpMessage.addListener(obj); 

minMercuryHanterare.StartCommunication(); 
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3. Ta emot meddelande från Mercury till Flash 
! Nu är det kanske dags att spara dina ändringar? 

a. Skapa en textruta mitt i sidan med ”Text Tool” i  Fönstret 

! Tänk på att göra textrutan lång så att det får plats längre texter. 

b. Ändra texttypen till ”Dynamic Text” och döp textrut an till exempelvis 
”test_label”. 

! Om du har ”static text” på textrutan försvinner den tomma textrutan så fort du markerar 
utanför, dra då en ny ruta och försök igen. 

 

c. Kopiera följande kod 

 
d. Klistra in den i händelsefunktionen under kommentaren //Ta emot meddelanden här 

i händelsefunktionen som du skrev in senast. 

_root.test_label.text=strMessage; 
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När funktionen tar emot ett meddelande sparas den i variabeln strMessage så det vi har 
gjort är att vi tar detta variabel och skriver ut den på textrutan. 

4. Testköra din flashfil på Mercury 
! Nu är det kanske dags att spara dina ändringar? 

Innan du publicerar din flashfil bör du se till att du inte publicerar filer som inte behövs i 
detta sammanhang, filer vi inte behöver är exempelvis hemsidor (html). 

a. I  fönstret klicka på  ����  eller 
Ctrl+Shift+F12 på tangentbordet. 

b. Bocka ur allt utom Flash (.swf) 

 

c. Klicka på OK 

d. Klicka på  ���� eller Shift+F12 på tangentbordet. 

e.  

”din flashfil.swf” skapas då i din projektmapp.  

f. Kör   från mappen ”MERCURY” i ”Mercury Starterkit”. 

obj = new Object(); 
obj.onCSharpMessage = function (strMessage) 
{ 
 
 //Ta emot meddelanden här 
 _root.test_label.text=strMessage; 
  
} 
_root.bcCSharpMessage.addListener(obj); 
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Från Mercury kan du öppna din flashfil. 

• Klicka på  under menyalternativet  i  fönstret.  

• I dialogen som hoppar upp kan du navigera till din projektmapp och öppna flashfilen 
som du har publicerat. 

Ett nytt fönster öppnas med din flashfil inbäddad. 

Från simuleringsfliken kan du nu simulera ett CAN-Meddelande. 

• Klicka på fliken  i Mercury 

Där finns ett formulär till vänster och en lista till höger. 

• I Listan till höger kan du klicka på  i  menyn. 

• Navigera till din starterkit och öppna ”canmeddelanden.txt” 

• Klicka på knappen  Längst ner till höger. 

Testa simulera olika meddelanden och observera vad som händer i fönstret med din flashfil. 

• Testa klicka på  och  knappar. 

• Testa dra i  och klicka på . 

• Testa bocka i  och dra sedan i  
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5. Förstå ett CAN-Meddelande 
! Om du har bra koll på hur ett CAN-Meddelande är uppbyggt kan du hoppa över denna 
sektion och gå direkt till rubrik 6. 

• Om du lade märke till det i förra avsnittet så såg hela CAN-Meddelandet från Mercury 
ut på ungefär följande sätt: 

 

• Identifieraren står i hexadecimala siffror och är i detta fall ”98FFB11E”.  

• Alla siffror till höger om id är lagrad data, där varje siffra har storleken 1 byte, detta 
betyder att den kan anta värdet 0-255. 

• Detta CAN-Meddelande och nästan alla vi behandlar innehåller 8 Byte data. 

• Varje Byte läser en dator in som 8 bitar, en bit är binär och kan antingen vara 1 eller 0. 

• Vi tittar på första byten som har värdet 252 här. (Byte 2-8 har alla värdet 255). 

• Bytevärdet 1 skrivs som 00000001 i binär form och 252 som 11111100. Ordningen 
finns nedan: 

Siffra Binärvärde 

1 00000001 

2 00000010 

3 00000011 

4 00000100 

… 

252 11111100 

253 11111101 

254 11111110 

255 11111111 

• Här räknas bitar från höger så siffran 252 med bitvärdet 11111100. har värdet 0 på bit 
1-2 och värdet 1 på bit 3-8. 

Sammanfattningsvis har CAN-Meddelandet här med id 98FFB11E värdet 0 på Byte 1, Bit1. 

 

id=98FFB11E,252,255,255,255,255,255,255,255 
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6. Ta emot och tolka ett CAN-Meddelande från Mercur y. 
 

a. Från  fönstret, rita upp en figur med ritverktygen precis under 
textrutan. 

b. Markera din figur och klicka på F8 på tangentbordet eller klicka på  

����  

c. Välj ett namn du kommer ihåg och sätt Type till ”Movie clip”. 

 

d. Skriv  på ”<Instance Name>” i fliken properties. 

 

? Hittar du inte Properties? Klicka på din figur först, och om det behövs klicka på Ctrl+F3 på 
tangentbordet efteråt. 

e. Gå nu tillbaks till fliken där du skrivit in grundkod. Om du inte 
hittar den kan du klicka på F9 på tangentbordet. 

? Om det är tomt i rutan actions har du inte markerat den ”frame” du har skrivit in kod i. 

f. Kopiera följande kod 

 

Denna kod skickar in CAN-Meddelandet (som är sparad i strMessage) i funktionen 
getCanCommand(strMessage,1,1,2); (som finns i din hanterare) och plockar ut data ur första 
byten, första biten med datalängden 2 bitar. Därav 1,1,2. 

g. Klistra in under förra koden som skickade CAN-Meddelandet till textrutan.   

 

   
obj = new Object(); 
obj.onCSharpMessage = function (strMessage) 
{ 
 
 //Ta emot meddelanden 
 
 _root.test_label.text=strMessage; //skriver ut meddelandet på test_label 
 
 _root.test_movieclip._visible = minMercuryHanterare.getCanCommand(strMessage,1,1,2); 
  
} 
_root.bcCSharpMessage.addListener(obj); 
     

_root.test_movieclip._visible = minMercuryHanterare.getCanCommand(strMessage,1,1,2); 
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Vi vill nu läsa ett specifikt kommando i ett specifikt CAN-Meddelande. 

Enligt standardlistor är helljuset på CAN-Meddelandet med id 98FFB11E från Byte1 och från 
Bit 1 med längden 2bitar(Vilket betyder Bit 1-2). Helljuset är tänt om värdet är 1 (binärt: 01) 
och släckt om värdet är 0 (binärt: 00). 

Skicka in Hela CAN-Meddelandet i funktionen ”getCanCommand” i ”minMercuryHanterare” 
tillsammans med Byteposition, Bitposition och Längd. Så kommer funktionen att plocka ut de 
bitar du vill läsa av. 
 
om du skriver _root.test_movie._visible = 0; Så kommer din figur att döljas när du kör flash. 
 
Skriv in en extra rad kod under den förra raden kod som skrev ut hela CAN-Meddelandet på 
”test_label”. 
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8.2.  Enkelt protokoll för CAN till Flash kommunikation 
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8.3. i3Mercury, Versionslogg 
����#���
���������
G�L�����$��"�
G�'��������������'(�	�"��!����
����������
G�&�
����������'(�
����������
�
����#�����
�����������
G�$���	������������)
�����������%���
�
����#���
���������
G�*��������'()������$����� ����
��#�����������������
���������
�
G�2!������������$����������)
���������������
��5�#��!���	�"�
"�A����
��$	�
��
�
G����������A����	�"���������I�����I�� �������#	����
�
G�&�
��������
���$��$���	�"�$��A�#�����B����
����������������C��
�
G��!����"�A����
�����!������&�����
�
����#���
���������
G�&�
���������!���
�
G�2���	��$%����
���������
� ��2!��������K����M�������	#7����$� ��������
� ��&���L��������	��
� ��2!����������������� ��������������
�
�
��.�#���
���������
G�F���������
����	��
��7%�
���-��������������	���	�����
�
G���������������$%����� ��	

��	���
�
G�����#���������������$%������!����!������
�
G�&�������������!������
�
G�3!�7�$!������������
�
G�&���$!���������������$!�������
�
G������������������)
����������	
�$�������'(�!����������
�
G�&�
�����# ���&����	�"��!�������$� ������%�������
�
��.�#�����
�����������
G��	�������%��!����!�������#����$%��� ���	�"��!������	���	������
G����������	
��������
����	��
��7%��	�"�$��"$%�������#�������
"����$%�����������������
�
�
����#���
���������
G�+������������5�
�����������5�$!���������$%�������$%�������$�����
�
G��%7���"�������!�7���������$�����	�����
�
G�������
�	���



59 

8.4. Flödesschema för Can-kommunikation 

Connect or Disconnect CAN

Is CAN 
Connected? 

Yes

No
FUNCTION

Connect CAN 

hardware 

Disconnect CAN 

Hardware 

Start or Stop CAN

Is  CAN 
Started? 

Yes

No

Kill CAN thread 

Manual 
click 

Manual 
click 

Connect and Start CAN or Disconnect and Stop CAN
Manual 

click 

Is CAN 
Connected? 

Yes

No END 

CAN Thread

Message Received 
And 

Queue not empty 
And 

Driver Success? 

Yes 

No 

Error frames?
Yes 

No

Remote 
frames? 

Yes 

No

Is CAN 
started 

Yes 

No
1

2

1 2

Translate 
Transform 

Convert 

Raw CAN 

Message 

CAN 

Message 

END 

END 

Send 
message to 

Flash 

CAN 

Message 

START CAN 

thread 

RAW CAN 

Message 
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8.5.  Underlag, användarstudie #2 



Användarstudie Mercury CAN Lite  
 

Eddie Cheng 2010-03-23 1(7) 
82543 
eddie.cheng@scania.com    

#2 

 

Testunderlag 

a. Utförde instruktionen genast 
b. Utförde instruktionen med eftertanke 
c. Utförde instruktionen efter mycket funderingar och testning. 
!  Behövde kompletterande instruktioner. 
?  Behövde kompletterande vägledning. 

Verifiering 
I. flashplayer installerat. 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

II. Administratör på datorn. 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

III.  Microsoft .NET Framework 3.5 eller senare installerad. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  
 

Installera mjukvara 
1. Installera Mercury 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  

  

CAN-Kort 
 
2. Koppla CAN-Kortet till datorn (canCaseXL) 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   ?  

TESTLEDARUNDERLAG  
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____________________________________________________ 

3. Installera drivrutiner. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  

4. Verifiera att drivrutinerna är installerade. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  

5. Koppla CAN-Kortets ”Channel1” med banankontakter till 
hårdvara som avger meddelanden (glöm ej elförsörjning).  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   ?  

Program 
6. Kör Mercury. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

7. Ställ baud rate. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ? ¨ 

8. Anslut CAN. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

9. Starta RX. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

10. Läs och skriv ner hur snabbt meddelandena kommer in. a.   b.   c.   ?  

TESTLEDARUNDERLAG  
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____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
11. Pausa utskrifterna. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

12. Rensa utskriftsskärmen på text. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

13. Stoppa RX. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   ?  

14. Öppna flashfil 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  
 

15. Simulera ett meddelande till flash att Helljuset är tänt på en 
lastbil. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  
 

16. Simulera ett meddelande till flash att bränslenivån ligger på 
40%. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   !  ?  
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Förberedelser 

Du har fått ett USB-Minne med all mjukvara som behövs. 
o Drivrutiner canCaseXL\ 
o Verifiera kompabilitet\ 
o flashfil.swf 
o install.exe  
o LÄS MIG.txt 

Du har även fått tillhörande hårdvara för testet. 
• LDW 
• Strömadapter 24Volt 
• CAN-Kort (CanCaseXL) 
• Seriell kabel med banankontakter och terminering. 
• USB-Sladd 

 
 
Du ska nu verifiera att följande tre punkter är utförda på din dator. 
Länkar och verktyg finns i mappen ”verifiera kompabilitet”. 
 

I.  Undersök om flashplayer installerad. 
I mappen ”verifiera kompabilitet” kan du klicka på TESTA FLASHPLAYER.html. 
Flashplayer är endast installerad om texten ”Flashplayer är installerat” i rött blir synligt. 
 
I annat fall är den inte installerad och du får installera den från Adobes hemsida. 
http://www.adobe.com/products/flash/. 
 

II.  Intyga att du är administratör på datorn. 
I mappen ”verifiera kompabilitet” finns en länk (ÖPPNA SYSTEMTID.lnk) till 
systemtiden. Om du kan starta den så är du administratör på datorn. Du kan även 
dubbelklicka på klockan längst ner till höger vid startmenyn för att öppna systemtiden. 
 
Om du inte kan starta ”Date and Time Properties” så är du inte administratör och du måste 
ta kontakt med din support. Testet är då avslutat! 
 

III.  Bekräfta Microsoft .NET Framework 3.5 eller senare installerad. 
I mappen ”verifiera kompabilitet” finns en länk till 
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework. Om mappen ”v3.5” existerar där är den 
installerad. 
 
Om ”v3.5” inte finns i C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework kan du installera den 
med filen ”doNetFXSetup.exe” i mappen ”verifiera kompabilitet”. alternativt ladda ner 
den från microsofts hemsida. 
http://www.microsoft.com/downloads/en/results.aspx?freetext=.net&displaylang=en&styp
e=s_basic 
 
 
När alla tre punkter är verifierade kan du fortsätt a till nästa sida ���� 
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Instruktioner 

Följ instruktionerna i punktordning. Om du inte kan slutföra instruktionen själv kan du be om 
kompletterande instruktioner. [!] som också kan kompletteras med vägledning [?]. Vissa 
punkter har bara vägledning [?] som komplettering. Läs och tänk gärna högt. 

Installera Mercury till datorn. 
1. Installera Mercury till skrivbordet (standard) med hjälp av installationsfilen install.exe  

och packa upp (Unzip) innehållet dit. [!] [?]  

Koppla och installera CAN-Kort. 

2. Koppla CAN-Kortet  (canCaseXL) till datorn med USB-Sladd. [?]  

3. I rutan som hoppar upp, installera drivrutinerna till canCaseXL, dessa kan du hitta i 
mappen drivrutiner canCaseXL. [!] [?]  

4. Verifiera att den blev korrekt installerad genom att dra ut och sätta in USB-Sladden 
igen. Gör om punkt 3 du uppmanas att installera drivrutinerna. [?] 

5. Koppla CAN-Kortets ”Channel 1” med banankontakter till hårdvaran (LDW) som 
avger meddelanden, sladdarna är färgkodade.(glöm ej elförsörjning). [?]  

Köra Mercury som du har installerat. 

6. Kör Mercury med ”Mercury CAN Lite” från skrivbordet. [?]  

7. Ställ in baud rate på CAN-Kortet till 250 000, (följ instruktion nedan) [?] 

a. klicka på knappen ”XL CAN Config”.  

b. Klicka sedan på under ”Hardware/CANcaseXL” välj den översta kanalen i 
sökträdet, vi ska ställa in Channel 1.  

c. Dubbelklicka på ”Default CAN baud rate” till höger och sätt ”250,000 Bd” 
(Standard är ”500,000 Bd”) 

8. Anslut canCaseXL med knappen ”Anslut CAN”. Om du inte får XL_SUCCESS och 
konfigurationen hoppar upp, dra ut usbsladden och sätt i den igen. ”Anslut CAN”. [?]  

9. Öppna porten för inkommande CAN-Meddelande (RX) med knappen ”Starta RX” [?]  

10. Läs av och skriv ner hur snabbt meddelandena kommer in. Svar:_____ [?]  

11. Pausa utskrifterna genom att välja OFF. [?]  

12. Rensa utskriftsskärmen på text. [?] 

13. Stäng porten för inkommande CAN-Meddelanden (RX). [?]  

14. Öppna ”flashfil.swf” från programmet Mercury. Den finns i USB-Minnet [?] 

15. Simulera ett meddelande till flash – med ”Simulera RX” – att helljuset är tänt på en 
lastbil. Använd bilaga 1, Glöm inte ID i versaler. [!] [?]  

16. Simulera ett meddelande till flash – med ”Simulera RX” –  att bränslenivån ligger på 
40%. Använd bilaga 2, Glöm inte ID i versaler. [!] [?]  

 
Testet är nu klart. Fortsätt med intervjuenkäten på nästa sida ���� 



Användarstudie Mercury CAN Lite  
 

Eddie Cheng 2010-03-23 6(7) 
82543 
eddie.cheng@scania.com    

#2 

Intervjuenkät 

 
Ålder:  under 20   20-30  31-40  41-50  över 50  

Kön:  Man   Kvinna     

Yrke:       
    

Hur mycket vet du om banankontakter? 
1.  Jag kopplar ofta med banankontakter när jag testar hårdvara. 
2.  Jag vet vad det är, vad det används till och använder det ibland. 
3.  Jag vet vad det är men använder det knappt..  
4.  Nu efter testet vet jag vad banankontakter är. 
5.  Jag vet fortfarande inte vad det är. (men det är ett roligt namn) 

Hur mycket vet du om CAN? 
1.  Jag jobbar med CAN dagligen. 
2.  Jag har jobbat med CAN. 
3.  Jag vet vad det är och vad det används till. 
4.  Jag känner till CAN 
5.  Jag känner knappt till CAN. 

Hur mycket vet du om drivrutiner i Windows? 
1.  Jag installerar och verifierar nästan alltid hårdvara i enhetshanteraren. 
2.  Jag använder enhetshanteraren ibland när jag ska installera hårdvara*. 
3.  Jag vet vad enhetshanteraren är men jag använder den sällan. 
4.  Jag har aldrig använt enhetshanteraren för att installera hårdvara*. 
5.  Jag låter alltid andra få hjälpa mig med installation av hårdvara*. 

 
* Exempel på hårdvara är Skrivare, webbkameror, möss och tangentbord mm. 

Har du sett en demonstration av i3Mercury? 
1.  Jag har varit på flash-tutorial och/eller CAN kurs och sett en demonstration. 
2.  Jag har sett programmet innan. 
3.  Jag har inte sett programmet innan. 

 

 

Slutligen lite övrig feedback på testet och programmet ”Mercury” på nästa sida����
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Hur upplevde du de korta instruktionerna? 
1.  Trivialt och självklart. 
2.  Lätt att förstå. 
3.   Varken eller. 
4.  Inte lätt att förstå.  
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 

Hur upplevde du de kompletterande instruktionerna? 
1.  Allt blev mer självklart. 
2.  Lättare än de korta instruktionerna. 
3.   Ingen skillnad mot de korta instruktionerna. 
4.  Jag blev bara mer förvirrad. 
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

Hur upplevde du programmet Mercury CAN Lite? 
1.  Mycket bra, lättanvänd och överskådligt. 
2.  Ganska bra och lättanvänt men det finns några förbättringspunkter. 
3.  Bra men det märks att det är en beta-version* och behöver uppdateras. 
4.  Godkänt, den fungerar men det finns mycket kvar att göra. 
 
*Beta är den version på mjukvara som används för tester och utvärdering. 
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Testunderlag 

a. Utförde instruktionen genast 
b. Utförde instruktionen med eftertanke 
c. Utförde instruktionen efter mycket funderingar och testning. 
!  Behövde kompletterande instruktioner. 
?  Behövde kompletterande vägledning. 

Verifiering 
I. flashplayer installerat. 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

II. Administratör på datorn. 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

III.  Microsoft .NET Framework 3.5 eller senare installerad. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  
 

Installera mjukvara 
1. Installera Mercury 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  

  

CAN-Kort 
 
2. Koppla CAN-Kortet till datorn (canCaseXL) 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   ?  

TESTLEDARUNDERLAG  



Användarstudie Mercury Lite  
 

Eddie Cheng 2010-03-23 2(7) 
82543 
eddie.cheng@scania.com    

#7 

____________________________________________________ 

3. Installera drivrutiner. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  

4. Verifiera att drivrutinerna är installerade. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  

5. Koppla CAN-Kortets ”Channel1” med banankontakter till 
hårdvara som avger meddelanden (glöm ej elförsörjning).  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   ?  

Program 
6. Kör Mercury. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

7. Ställ baud rate. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ? ¨ 

8. Anslut CAN. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

9. Starta RX. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

10. Läs och skriv ner hur snabbt meddelandena kommer in. a.   b.   c.   ?  

TESTLEDARUNDERLAG  
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____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
11. Pausa utskrifterna. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

12. Rensa utskriftsskärmen på text. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   ?  

13. Stoppa RX. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   ?  

14. Öppna flashfil 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  
 

15. Simulera ett meddelande till flash att Helljuset är tänt på en 
lastbil. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

a.   b.   c.   !  ?  
 

16. Simulera ett meddelande till flash att bränslenivån ligger på 
40%. 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

a.   b.   c.   !  ?  

 

TESTLEDARUNDERLAG  
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Förberedelser 

Du har fått ett USB-Minne med all mjukvara som behövs. 
o Drivrutiner canCaseXL\ 
o Verifiera kompabilitet\ 
o flashfil.swf 
o install.exe  
o LÄS MIG.txt 

Du har även fått tillhörande hårdvara för testet. 
• LDW 
• Strömadapter 24Volt 
• CAN-Kort (CanCaseXL) 
• Seriell kabel med banankontakter och terminering. 
• USB-Sladd 

 
 
Du ska nu verifiera att följande tre punkter är utförda på din dator. 
Länkar och verktyg finns i mappen ”verifiera kompabilitet ” i USB-Minnet. 
 

I.  Undersök om flashplayer installerad. 
I mappen ”verifiera kompabilitet” kan du klicka på TESTA FLASHPLAYER.html. 
Flashplayer är endast installerad om texten ”Flashplayer är installerat” i rött blir synligt. 
 
I annat fall är den inte installerad och du får installera den från Adobes hemsida. 
http://www.adobe.com/products/flash/. 
 

II.  Intyga att du är administratör på datorn. 
I mappen ”verifiera kompabilitet” finns en länk (ÖPPNA SYSTEMTID.lnk) till 
systemtiden. Om du kan starta den så är du administratör på datorn. Du kan även 
dubbelklicka på klockan längst ner till höger vid startmenyn för att öppna systemtiden. 
 
Om du inte kan starta ”Date and Time Properties” så är du inte administratör och du måste 
ta kontakt med din support. Testet är då avslutat! 
 

III.  Bekräfta Microsoft .NET Framework 3.5 eller senare installerad. 
I mappen ”verifiera kompabilitet” finns en länk till 
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework. Om mappen ”v3.5” existerar där är den 
installerad. 
 
Om ”v3.5” inte finns i C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework kan du installera den 
med filen ”doNetFXSetup.exe” i mappen ”verifiera kompabilitet”. alternativt ladda ner 
den från microsofts hemsida. 
http://www.microsoft.com/downloads/en/results.aspx?freetext=.net&displaylang=en&styp
e=s_basic 
 
 
När alla tre punkter är verifierade kan du fortsätt a till nästa sida ���� 
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Instruktioner 

Följ instruktionerna i punktordning. Läs och tänk gärna högt. De två sista punkterna har 
kompletterande instruktioner. 

Installera Mercury till datorn. 
1. Packa upp Mercury till skrivbordet med filen i3Mercury11b.zip. Den består av 5 filer i 

en mapp samt en genväg. 

Koppla och installera CAN-Kort. 

2. Koppla CAN-Kortet  (canCaseXL) till datorn med USB-Sladd.  

3. I programmet som hoppar upp, klicka dig vidare och installera drivrutinerna till 
CANcaseXL, be programmet söka efter drivrutiner i mappen drivrutiner canCaseXL( i 
USB-Minnet). Följ bilaga 3 om drivrutinerna inte blev korrekt installerade. 

4. Dra ut och sätt i USB-Sladden igen. Gör om punkt 3 om du uppmanas att installera 
drivrutinerna. Om ingenting händer är allt korrekt installerat. 

5. Koppla CAN-Kortets ”Channel 1” med banankontakter till hårdvaran (LDW) som 
avger meddelanden, sladdarna är färgkodade.(glöm ej elförsörjning). 

Kör Mercury som du har installerat. 

6. Kör Mercury med genvägen ”Mercury Lite” från skrivbordet. 

7. Ställ in Baudrate genom att klicka på knappen ”Konfigurera hårdvara” i Mercury. 

a. Öppna sökträdet på ”Hardware/CANcaseXL” välj den översta kanalen 
”CANpiggy” , vi ska ställa in Channel 1.  

b. Dubbelklicka på ”Default CAN baud rate” i högra rutan och sätt ”250,000 Bd” 
(Standard är ”500,000 Bd”) 

8. Anslut hårdvaran med knappen ”Anslut”, Om det inte gick att ansluta hårdvaran, dra 
ut USB-sladden och sätt i den igen. Prova ansluta igen. 

9. Starta porten för inkommande CAN med knappen ”Starta”. 

10. Läs av meddelandehastigheten från programmet och skriv svaret här. Svar:_____  

11. Pausa utskrifterna genom att välja OFF.  

12. Rensa utskriftsskärmen på text. 

13. Stoppa porten för inkommande CAN med knappen ”Stoppa”  

14. Öppna ”flashfil.swf” via programmet Mercury. (navigera till USB-Minnet från 
dialogrutan) 

15. Simulera ett inkommande CAN-meddelande till flash att helljuset (Main-Beam) är tänt 
på en lastbil. Använd bilaga 1, (ID i versaler utan mellanslag.) 

16. Simulera ett inkommande CAN-meddelande till flash att bränslenivån ligger på 40%. 
Använd bilaga 2, (ID i versaler utan mellanslag.) 

 
Testet är nu klart. Fortsätt med intervjuenkäten på nästa sida ���� 
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Intervjuenkät 

 
Ålder:  under 20   20-30  31-40  41-50  över 50  

Kön:  Man   Kvinna     

Yrke:       
    

Hur mycket vet du om banankontakter? 
1.  Jag kopplar ofta med banankontakter när jag testar hårdvara. 
2.  Jag vet vad det är, vad det används till och använder det ibland. 
3.  Jag vet vad det är men använder det knappt..  
4.  Nu efter testet vet jag vad banankontakter är. 
5.  Jag vet fortfarande inte vad det är. (men det är ett roligt namn) 

Hur mycket vet du om CAN? 
1.  Jag jobbar med CAN dagligen. 
2.  Jag har jobbat med CAN. 
3.  Jag vet vad det är och vad det används till. 
4.  Jag känner till CAN 
5.  Jag känner knappt till CAN. 

Hur mycket vet du om drivrutiner i Windows? 
1.  Jag installerar och verifierar nästan alltid hårdvara i enhetshanteraren. 
2.  Jag använder enhetshanteraren ibland när jag ska installera hårdvara*. 
3.  Jag vet vad enhetshanteraren är men jag använder den sällan. 
4.  Jag har aldrig använt enhetshanteraren för att installera hårdvara*. 
5.  Jag låter alltid andra få hjälpa mig med installation av hårdvara*. 

 
* Exempel på hårdvara är Skrivare, webbkameror, möss och tangentbord mm. 

Har du sett en demonstration av i3Mercury? 
1.  Jag har varit på flash-tutorial och/eller CAN kurs och sett en demonstration. 
2.  Jag har sett programmet innan. 
3.  Jag har inte sett programmet innan. 

 

 

Slutligen lite övrig feedback på testet och programmet ”Mercury” på nästa sida����
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Hur upplevde du de korta instruktionerna? 
1.  Trivialt och självklart. 
2.  Lätt att förstå. 
3.   Varken eller. 
4.  Inte lätt att förstå.  
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 

Hur upplevde du de kompletterande instruktionerna? 
1.  Allt blev mer självklart. 
2.  Det blev bättre med de kompletterande instruktionerna. 
3.   Ingen skillnad mot de korta instruktionerna. 
4.  Jag blev bara mer förvirrad. 
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

Hur upplevde du programmet Mercury Lite? 
1.  Mycket bra, lättanvänd och överskådligt. 
2.  Ganska bra och lättanvänt men det finns några förbättringspunkter. 
3.  Bra men det märks att det är en beta-version* och behöver uppdateras. 
4.  Godkänt, den fungerar men det finns mycket kvar att göra. 
 
*Beta är den version på mjukvara som används för tester och utvärdering. 
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
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8.7.  Egna anteckningar till användarstudier 

Test1 –Testperson 1 

• Stora brister i både utformning och instruktioner. 
• Verifieringen förvirrade mycket och det var oklart om vad man skulle göra. Det var även 

oklart vart hjälpverktygen var. 
• Lite för otydliga instruktioner.  
• Koppla hårdvara till datorn med USB var självklart.
• Drivrutinerna var svåra att installera även med drivrutinsmappen tillgodo. Automatisk 

installation och exekverbara program för installation av drivrutiner lyste med sin frånvaro. 
• Elektriska testkontakter som banankontakter gav upphov till osäkerhet för hur el och 

kommunikation skulle kopplas. Endast färgkodning på sladdarna räcker inte som 
kopplingssäkerhet. 

• Man vet inte riktigt vart man installerade programmet. Förväntas ikon på skrivbordet vid 
vanliga installationsförlopp men vid speciella installationer som inte känns igen späder på 
förvirring. 

• Svårt att veta att man kan öppna en annan fil via ett program om man inte är tydlig. 
• Problem med konfiguration av CAN är ett stort problem. Baudrate och liknande termer är 

omöjliga att felsöka kring för den ovane. 
• Enklare termer med mer förklarande ord behövs. 
• Stora problem med simuleringar då man måste förstå CAN underlagen som finns. 

Test2 - Testperson 2 

• Fortfarande en del instruktioner som ger lite frustration. Man vill inte behöva tänka efter 
för mycket utan det ska vara mer självklart. Och saker borde köras punktvis och alla 
eventuella händelse borde listas. 

• Fortfarande svårt att ta reda på kompabiliteten på datorn. 
• Drivrutiner vill man installera från drivrutinsmappen även om det inte finns självklara 

exekverbara filer där för installation. 
• Faller på standard fel på hårdvara såsom att dra ut och sätta i en kontakt igen. 
• Termer förvirrar. 
• Öppna flashfilen gör att man instinktivt vill öppna filen manuellt. Är det case sensitive 

eller mellanslag i simulering? 

Test4 – Testperson 3 

• Instruktioner svåra att följa när det är mycket text. 
• Install.exe är ett för generellt programnamn 
• Drivrutiner där man inte vet hur man ska installera manuellt. 
• Instruktionerna måste bli mer konsekventa. 
• Öppna flashfil eller betyder det öppna flash? 
• Upplösningen på CAN-meddelanden ett ständigt problem. 
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Test5 – Testperson 4

• Hittar inte verktygen. 
• Missförstånd med self-extractor. De flesta verkar veta hur man använder zip. 
• Letar efter exekverbar fil i mappen drivrutiner. 
• Lite orolighet om man kortsluter någonting. 
• Vill veta vad Baudrate är. Tekniska termer blir inte förklarade. 
• Case sensitive på simuleringar? Mellanslag? 
• Vill simulera med enter knapp. 

Test6 – Testperson 5

• Inte anpassat för 2 Can-kort.

Test7 – Testperson 6

• Vart ska jag packa upp filerna?
• Varför är knappen till ”Öppna Flash” så liten?
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8.8. Utdrag ur hjälpfil 



Komma igång

Om du vill ansluta hårdvara till din flashfil, läs rubrik "1. Öppna en flashfil" och rubrik "1.a Anslut till
hårdvara".
Om du bara vill öppna din flashfil och simulera hårdvarusignaler, läs rubrik "1. Öppna en flashfil" och
rubrik "1.b Simulera en CA" Lista".

1. Öppna en flashfil

Om du har en flashfil som kodad för att vara kompatibel med Mercury så kan du börja med att öppna
denna fil från Mercury med knappen "Öppna flashfil".

När du har klickat på knappen dyker det upp en fildialog som ber dig välja den flashfil du vill öppna i
Mercury.
Om du vill skapa en egen flashfil så hittar du lathundar här.

 För mer detaljerad information om att öppna flash, klicka här.

1.a. Anslut till hårdvara

Om du vill ansluta till hårdvara eller fordon med möjlighet att koppla in sig på CAN så klickar du på
"Anslut och Starta CAN".

För mer information om att ansluta till hårdvara klicka här.

1.b. Simulera en CA� Lista

Om du inte har en hårdvara tillgänglig men vill testa ett visst CAN-Meddelande på ditt flashgränssnitt, så
kan du simulera CAN som om de kom från riktig hårdvara.
Klicka på knappen "Simulera en CAN Lista" för att öppna ett fördefinerad textfil med alla data som
behövs för att simulera olika meddelanden.

file:///C:/Users/Eddie/Desktop/i3Mercury%202.1b/help/1%20Komm...

1 av 1 2010-03-23 22:00
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8.9. Utdrag ur extern CAN för påbyggnationer. 
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CUV information

Identifier: 18 FF B1 1E

Transmission interval: 1,000 ms

Always sent from BWS.

The message should be sent out once every 1,000 ms and when any of the parameters change, but no 
more rapidly than 20 ms.

Byte Bit Length Explanation State Resolution Limits Note

1 1 2 Main beam intended A

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

1 3 2 Dipped beam intended

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

5..8 Not defined

2 1 2 Front fog lamp intended

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

2 3 2 Rear fog lamp intended

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

2 5 2 Reverse lamp intended

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

2 7 2 Stop lamp intended

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

3 1 2 Wiper intended

Off 00

Detailed description of the CAN messages
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On 01

Error 10

Not available 11

3..4 Not defined

3 5 2 Direction indicator lamp status truck 
left 

B

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

3 7 2 Direction indicator lamp status truck 
right

B

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

4 1 2 Direction indicator lamp status 
trailer left

B

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

4 3 2 Direction indicator lamp status 
trailer right

B

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

4 5 2 Direction indicator lever status C

Direction indicator left activated 00

Direction indicator right activated 01

Reserved 10

Don�t care/take no action 11

4 7 2 Horn Switch State 

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

5..6 Not defined

7 1 2 Work light toggle switch D

Off 00

Byte Bit Length Explanation State Resolution Limits Note

Detailed description of the CAN messages
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A: Sent as "On" if one of the lamps is activated

B: Sent as "Off" if one of the lamps is defective

C: Sent if the lever is in the normal position or if a fault is detected

D: Indicates whether the switch for activating work lamps is depressed

E: Indicates whether the work lamps are on or off

On 01

Error 10

Not available 11

7 3 2 Work light output status E

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

7 5 2 58 

Off 00

On 01

Error 10

Not available 11

7..8 Not defined

8 1..4 Not defined

8 5 2 Parking lights

Switch not in parking lights position 00

Switch in parking lights position 01

Error 10

Not available 11

8 7 2 Driving lights

Switch not in driving lights position 00

Switch in driving lights position 01

Error 10

Not available 11

Byte Bit Length Explanation State Resolution Limits Note

Detailed description of the CAN messages
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Dash Display

Identifier: 18 FE FC 27

Transmission interval: 1,000 ms

Always sent from BWS.

Byte Bit Length Explanation State Resolution Limits Note

1 1 8 Washer fluid level 0.4 0 to 100%

Error FE

Not available FF

2 1 8 Fuel level 0.4%/bit 0 to 100%

Error FE

Not available FF

3 1 8 Fuel filter differential pressure 2 0 to 500 kPa

Error FE

Not available FF

4 1 8 Engine oil filter differential 
pressure 

0.5 0 to 125 kPa

Error FE

Not available FF

5 1 16 Cargo ambient temperature 0.03125 -273 to 
+1735°C

Error FExx

Not available FFxx

7 1 8 Fuel level 2 0.4 0 to 100%

Error FE

Not available FF

Detailed description of the CAN messages




