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Sammanfattning 
Scania tillhandahåller ett system för flottstyrning, kallat Fleet Management System, för åkerier 
som vill styra sina flottor på ett effektivt sätt. I Scanias system ingår på fordonssidan en 
fordonsdator med pekskärm kallad Interactor. På den finns ett grafiskt användargränssnitt där 
chauffören har tillgång till GPS-navigeringsverktyg, orderhantering, meddelandetjänst och andra 
funktioner för att underlätta i arbetet. Detta examensarbete har gått ut på att ta fram ett koncept 
för att logga interaktionen som chaufförerna har med Interactorn för att sedan analysera loggen 
och dra slutsatser som leder till att utvecklingen av Interactorn kan optimeras. 
En demonstrator har designats, implementerats och testats för att visa på möjligheter och 
svårigheter med interaktionsloggning. Resultatet visar att det på ett enkelt sätt går att logga 
interaktion med Interactorn samt att loggen som skapas inte blir särskilt stor och därmed inte så 
dyr att överföra med GPRS till en central enhet där sökning och analys kan utföras. Däremot 
ligger det en stor utmaning i att analysera och tolka loggen och sedan applicera det på 
utvecklingen av Interactorn. Interaktionsloggning kan inte svara på frågor om användarnas 
uppfattning om Interactorn men kan peka på potentiella brister och områden som kan förbättras. 
Den lagliga aspekten av interaktionsloggning har också tagits upp där två lagar har identifierats, 
personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation. Om interaktionsloggning ska 
implementeras och användas i mer än fältprovsbilar måste dessa lagar tas hänsyn till.  
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Abstract 
Scania provides a fleet management system for hauliers who want to control their fleets in an 
efficient way. The system includes an onboard computer with touch screen called Scania 
Interactor where the driver can access GPS navigation, order support, message service and other 
functionalities. The purpose of this thesis is to develop a concept for logging the user interaction 
on the Interactor and analyze the result which enables further development and optimization of 
the interface. 
A demonstration application is designed, implemented and tested for the purpose of showing the 
possibilities and difficulties with logging of interaction. The result shows that logging is quite 
easy to implement and that the amount of produced data is small and therefore not expensive to 
transfer via GPRS to a central server where searching and analysis can be done. On the other 
hand, the biggest challenge lies in the analysis and interpretation of the logged data and to apply 
it to the development of the interface. Logging of interaction can not answer questions about the 
user’s opinions but can at least point out potential flaws and areas that can be improved. 
Another issue related to logging of interaction is the legal aspect. Two laws have been identified 
and need consideration before logging can be implemented in reality. 
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1 Introduktion 
Det här examensarbetet är utfört på Scania CV, Södertälje, som ett sista steg i 
Civilingenjörsutbildningen på programmet Design och Produktframtagning med inriktning 
mekatronik. Avdelningen som examensarbetet utfördes på, REIV, arbetar med Scania Interactor 
som är en del av Fleet Management Systemet. 
 

1.1 Bakgrund 
När energi och drivmedel blir allt dyrare måste transportsindustrin ta till fler och bättre metoder 
för att minska resursförbrukningen. Ett sätt att göra detta är effektivisera logistiken för åkerierna 
samt körsättet för chaufförerna. Detta görs bland annat genom att utveckla så kallade Fleet 
Management System (FMS). Idag konkurrerar lastbilstillverkarna med sina Fleet Management-
system på samma sätt som de gör med säkerhet, utseende, bränsleförbrukning osv. 
 
Ett Fleet Management System används av transportföretagen för att koordinera och kontrollera 
sina fordon och orderuppdrag. Det finns utrustning i lastbilarna som kommunicerar med en 
central databas som sedan åkerierna har tillgång till via en internetportal, kallad Fleet 
Management Portal (FMP).  
 
Scania är en av de ledande tillverkarna av lastbilar och bussar samt industriella och marina 
motorer. De har de senaste åren satsat på ett eget FMS. Genom Scania FMP får åkerierna tillgång 
till bränslekonsumtion, positionsdata och annan information som kan vara till nytta när flottan 
ska styras. I FMS ingår dessutom en DTCO (digital tachograf) som övervakar hur mycket 
chauffören kör vilket är viktigt att hålla uppsikt över då det är reglerat i lagen hur mycket man får 
köra. 
 
I Scanias FMS så ingår på fordonssidan en fordonsdator med pekskärm kallad Interactor, se 
kapitel 2.1. På den finns ett grafiskt användargränssnitt där chauffören har tillgång till GPS-
navigeringsverktyg, orderhantering, meddelandetjänst och andra funktioner för att underlätta i 
arbetet. Det är Interactorn som är huvudobjektet i detta examensarbete. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Hur vet man om man har en bra produkt? Eller mer specifikt, hur vet man om Interactorn är bra 
och hur den kan förbättras? Detta kan besvaras med hjälp av diverse utvärderingsmetoder som 
mäter t.ex. användarvänlighet. Exempel på metoder är enkäter, videoupptagningar, labbtester och 
intervjuer. Men alla de uppräknade metoderna har en sak gemensamt, de måste alla tolkas av en 
människa. Tolkar man metoderna på rätt sätt så har man naturligtvis stor nytta av dem, men gör 
man det fel så finns risken att man förlorar på det. Den här typen av data är dessutom bara 
användbar då man ska avgöra hur nöjd kunden är med produkten eller hur bra helhetsintrycket är. 
Däremot berättar de inte hur en kund använder produkten och vilka funktioner som verkligen 
utnyttjas i verkligheten. En annan metod är att ge ut så kallade betaversioner där användarna 
måste ge feedback på produkten för att få använda den. 
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Det finns således ett intresse och behov av att ta reda på vilka funktioner/funktionaliteter som 
används och på vilket sätt de används i ett grafiskt gränssnitt. Ett koncept för loggning av 
användaraktivitet bör tas fram. Detta för att i sin tur kunna förbättra produkten i fråga och göra 
företaget mer konkurrenskraftigt på marknaden. En annan fördel om en loggfunktion införs är att 
vid eventuella fel på produkten så kan man gå in i ”loggen” och se hur användaren betedde sig 
innan felet uppstod, vilket skulle kunna ge ledtrådar om orsaken till felet.  
 
Överföring av data från produkten sker i vissa fall trådlöst vilket eventuellt skulle kunna innebära 
begränsningar. Eftersom de som sköter och handhar den trådlösa trafiken tar betalt per överförd 
mängd data så kan inte loggad info skickas hur som helst. Ett smidigt system som filtrerar och 
sparar data innan det skickas behöver kanske utvecklas. 
Ett analysverktyg som bearbetar den överförda datan måste också tas fram som åskådliggör 
statistiken på ett förståeligt sätt.  
 

1.3 Syfte 
Ofta är det antaganden som styr utvecklingen av ett användargränssnitt. De som utvecklar en 
produkt antar att kunden kommer at använda den på ett visst sätt Det här examensarbetet går ut 
på att undersöka hur man kan ta reda på vad som används och på vilket sätt i Scanias Interactor.  
Om man kan få ut mer information om hur Interactorn används så kan gränssnittet optimeras 
vilket i sin tur leder till en bättre Interactor och förhoppningsvis kan chauffören spendera mer tid 
på att köra lastbilen och mindre på att koncentrera sig på Interactorn [1]. Kan man få ut loggad 
data så får man en bild av hur Interactorn används i verkligheten och denna typ av återkoppling 
gör att Scania lär känna sina slutkunder på ett nytt sätt och kan svara bättre mot kundernas behov. 
 
Om man kan införa en loggningsfunktionalitet så skulle man kunna svara på följande frågor: 
 

• Vilka funktioner används mycket och vilka används kanske inte alls? 

• Är det möjligt att via den loggade datan se olika användarmönster, används Interactorn 

som man tror?  

• Går det att förbättra Interactorn när man vet mer om hur den används? 

• Kan man i den loggade datan se vad som orsakade ett visst fel? 

 

Eftersom Interactorn är kopplad till CAN-nätverket (Controller Area Network) i lastbilen så finns 
möjligheten att även logga annan data om chaufförens beteende och integrera detta i loggen för 
Interactorn. Vad som är möjligt att hämta på CAN-nätverket och om idén är relevant bör också 
undersökas. 
 

1.4 Mål 
Det övergripande målet med detta examensarbete är att undersöka hur en loggningsfunktion 
skulle kunna införas på Interactorn. Ett antal delmål sätts upp: 
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• Vad är interaktionsloggning och hur har andra projekt löst det? 
 

• Hur kan loggning implementeras i Interactorn? 
 

• Implementera på Interactorn, en demonstrator 
 

• Ta fram metod/koncept för framtida utveckling 
 

1.5 Metod 
För att uppnå målen med detta examensarbete så inleds projektet med en litteraturstudie för att 
identifiera relevanta teorier och möjligheter för loggning, se kap 3. 
Olika intressenter kontaktas för att skapa en bild av behovet, se kap 3.8, och liknande projekt 
studeras, se kap 3.6. Därefter implementeras idéer i en demonstrator som tolkas för att kunna ge 
förslag till ett framtida koncept, se kap 4. 
 

1.6 Avgränsningar 

Hur transporten av data sker mellan Interactor och analysverktyg kommer inte att undersökas och 
utredas. Det går i dagsläget inte att sätta upp en kommunikation mellan C200 och Interactor 
varför vissa förenklingar kommer att ske i demonstratorn vad gäller kommunikationen.  
I nuläget är mjukvaran för Interactor 3.0 i en utvecklingsfas vilket innebär att vissa delar är 
skrivna i C++ och andra i C#. Tanken är att alla framtida komponenter ska skrivas i C# och 
därför kommer fokus i detta arbete att ligga på just C#-komponenterna. 
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2 Scania Fleet Management 
I detta kapitel beskrivs Scanias Fleet Management System i allmänhet och Scania Interactor i 
synnerhet. 
 

2.1 Scania Fleet Management System 

Scania Fleet Management System är det system som kopplar samman åkeriets transportledning 
med åkeriets fordon. Åkeriets transportledning kopplar upp sig mot en internetsida kallad Fleet 
Management Portal (FMP) där en översikt av flottan visas. På en kartbild kan varje fordon följas 
och en rutt kan planeras. Det går även att skicka ut körordrar eller skicka och ta emot 
meddelanden från chaufförerna. På fordonssidan (Vehicle i figur 1) finns Interactorn med 
kommunikationsenhet samt tachograf. Dessa komponenter laddar upp data, t.ex. positionsdata, 
via GPRS till en central server (Infomate i figur 1). Åkerierna (Customer i figur 1) kommer nu åt 
dessa data via FMP. 
 

 
Figur 1: FMS med den nya konfigurationen, C200 som kommunikationsenhet. 

 
Interactorn, se figur 2, är en fordonsdator som ingår i Scanias Fleet Management System (FMS). 
Via det grafiska gränssnittet får chauffören tillgång till GPS-navigeringsverktyg, orderhantering, 
meddelandetjänst och andra funktioner för att underlätta i arbetet. Det sitter inte en Interactor i 
alla lastbilar utan Interactor med tillhörande FMS abbonemang är en produkt som väljs som 
tillägg vid beställning av en lastbil. Interactorn kan även monteras i lastbilar av andra märken. 
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     Figur 2: Instrumentpanel med Interactor 

 
De Interactorer som idag sitter i lastbilarna (version 2.7/2.8) består i stort sett av tre delar 
integrerade i en fysisk produkt. De tre delarna är en Windowsbaserad PC, en 
kommunikationsenhet och en pekskärm. GSM, GPS samt CAN sammankopplas via en 
kommunikationsenhet kallad SMIT. Interactorn bildar en länk mellan chaufför, fordon och FMP, 
se figur 3. 
 
I nästa fas kommer Scania lansera en fristående kommunikationsenhet där Interactorn blir ett 
tillval för åkerier som önskar bl.a. orderhantering. Den nya kommunikationsenheten, kallad C200 
(Communicator 200) kan liknas vid en passiv Interactor utan användargränssnitt och erbjuder alla 
övervakningsfunktioner som inte kräver interaktion av föraren.  

 

 
Figur 3: Schematisk bild över 
Interactorns kopplingar. 
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2.1.1 Hårdvara 

PC:n i detta system är en robust dator på 1100 MHz, ca 500 Mb RAM och operativsystemet är 
Windows XP Embedded [2]. SMIT enheten sammanför info från CAN-bussen, GPS-mottagaren 
och GSM-modulen och skickar datan via CAN till PC:n som sedan kan visa navigeringsinfo, 
ordermeddelanden osv. på skärmen. En schematisk bild av systemet med SMIT och PC kan ses i 
figur 4.  
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2.1.2 Mjukvara 

I Interactorn finns ett antal olika applikationer; Truck Message, Order Support, Driver Log, 
Settings och Navigation, se stycket nedan. Huvudapplikationen i Interactorns mjukvara är Shell-
applikationen [2]. Den har hand om grundläggande funktionalitet och de allmänna delarna av det 
grafiska användargränssnittet (CombiVew, meny, osv.). Övriga applikationer laddas in i Shell-
applikationen som ActiveX-komponenter [3].  
 
CombiView 
Visar karta (Navigation), status på anslutningar och knappar till de olika applikationerna (vänster 
sida). Se figur 5 nedan. 
 
Truck Message 
Enkel meddelandetjänst där chauffören kan skriva nya meddelanden, läsa gamla osv.  
 
Order Support 
Scania Order Support kan som applikation integreras med de flesta kontorssystem. 
Transportuppdrag kan skickas till fordonen via kundens befintliga system. Istället för att dela ut 
körorder per telefon, skickar man uppgifterna via kontors-Pc:n till Scania Interactor i varje 
fordon. Orderstatus uppdateras fortlöpande och skickas automatiskt tillkontoret i realtid. Med 
hjälp av XML-filer kan Order Support konfigureras så att gränssnittet och orderhantering 
anpassas till respektive åkeri. 
 
Driver Log  
Scania Driver Log förenklar förarens sysslor genom att hålla reda på aktiviteter och arbetstider. 
Den ger även exakt information för arbetsrapporter, lönekalkyler och verksamhetsanalys. Föraren 
förtecknar sina aktiviteter med lastbilens Scania Interactor. Uppgifter såsom tid, 
trippmätarställning och bränsleförbrukning samlas från fordonets nätverk. Fordonsposition 
erhålls via GPS och loggas automatiskt till respektive aktivitet. Inloggad data kan läsas från en 
kontors-PC via FMS. Driver Log är konfigurerbar via XML-filer. Det som kan konfigureras är 
aktiviteter och underaktiviteter, dvs. inte det grafiska utseendet som i Order Support 
 
Settings 
Här kan föraren välja enheter, t.ex. tum eller metriska mätsystemet, språk, telefonnummer, 
ljudinställningar osv. 
 
Navigation 
Karta med körinstruktioner. Syns i CombiView-fönstret och kan maximeras för att synas över 
hela skärmytan. Navigationsmjukvaran är en applikation som Scania köper in från externt 
företag. 
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            Figur 5: CombiView med navigationsmjukvaran  i mitten 
 

 
 

 
2.1.3 Framtidens system 

Nästa system som kommer att lanseras är baserat på en telematikenhet utan grafiskt gränssnitt 
som ska kunna monteras i alla Scanias fordon till en låg kostnad, se figur 6 och 7. Denna enhet, 
kallad C200 (Communicator 200), kommer att bli länken mellan fordonet och FMP. Uppgifterna 
för C200 blir bl.a. att ladda upp DTCO data och annan data som åkerierna kan ha nytta av. 
Om en Interactor ska monteras så är det C200 som förser Interactorn med  CAN-data, GPS-data 
och Internet anslutning. Sammankopplingen mellan C200 och Interactor sker med en TCP/IP 
länk.  
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    Figur 6: Schematisk beskrivning av telematik- 
    systemet som det kommer se ut i framtiden. 

 
 
 
 
 

 
Figur 7: C200-enheten. En ”black-box”, dvs. 
inget användargränssnitt. 
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3 Interaktionsloggning 
I detta kapitel beskrivs teorier och problem som bör beaktas innan interaktionsloggning införs.  
Materialet i detta kapitel är i stor utsträckning sammanställt baserat på [4].  
Det ska skiljas på utvecklare och utredare eftersom det inte nödvändigtvis är samma 
person/avdelning. Utvecklaren är den/de som tar fram och implementerar mjukvaran. Utredaren 
är den som sköter och tolkar utvärderingen av mjukvaran. 
 

3.1 Involvera slutanvändare 
Genom att involvera slutanvändare i utvecklingen av interaktiva system så kan man öka 
sannolikheten att just de systemen blir användarvänliga och användbara. Men att involvera 
användare är både tids- och resurskrävande, särskilt om användarna är spridda över hela världen 
och kanske inte alltid är så lättillgängliga vilket är fallet med lastbilschaufförer. Men tillgången 
till billig dataöverföring, genom t.ex. Internet och GPRS, skapar möjligheter för att öka 
involveringen, dels genom möjlighet till billig, snabb och storskalig distribution av mjukvara för 
utvärderingssyften och dels genom möjligheten att samla in användardata och användarfeedback. 
Det kommer ofta krav och önskemål på applikationers prestanda från marknadsavdelningar, 
designers, användarvänlighetsexperter och andra intressenter. I de fall då det inte finns resurser 
att implementera alla dessa önskemål så blir ofta resultatet att utvecklarna istället fokuserar på 
följande två frågor [4]: 
  

• Bedömning av inverkan: I vilken utsträckning påverkar misstänkta och faktiska problem 

användarna överlag? 

• Insatsfördelning: Var ska fokus ligga vad gäller implementering, testning och utvärdering 

för att skapa de största fördelarna för användarna?  

 
De två vanligaste teknikerna för att utvärdera applikationer; användarvänlighetstester, se kap 
3.2.1,  och beta-testning, se kap 3.2.2,  kan inte ge tillräckligt bra svar på dessa frågor varför det 
blir relevant med automatisk insamling av användardata, dvs. interaktionsloggning. 
 

3.2 Utvärderingsmetoder och begränsningar 
Det finns ett antal metoder för att ta reda på hur bra en applikation fungerar. De två vanligaste är 
användarvänlighetstester och betatestning. Användarvänlighetstester involverar ofta en 
observatör (användarvänlighetsexpert) som iakttar hur en användare använder en applikation för 
att sedan dra slutsatser om funktionaliteten. Betatestning innebär att en testversion av en 
applikation skickas ut till ett antal testare som använder applikationen och rapporterar in buggar 
och andra upplevda brister. 
 
I detta kapitel tas det upp vilka begränsningar som existerar med användarvänlighetstester, 
betatestning och interaktionsloggning. 
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3.2.1 Användarvänlighetstester 

Omfattningen är den kritiska gränsen för användarvänlighetstester. Utvärderingarna är typiskt 
begränsade i termer av antal, omfång, plats och varaktighet. [5] 
  

• Antal: Datainsamling och analys har begränsningar som gör att kostnaden/ansträngningen 

kopplas till antalet deltagande användare i utvärderingen 

• Omfång: Bara en begränsad del av en applikation kan utvärderas åt gången. 

• Plats: Användare tas ur deras normala miljö och placeras i mer kontrollerade labbmiljöer. 

• Varaktighet: Användare kan inte ägna långa tidsperioder till utvärderingar eftersom det tar 

tid från de vanliga vardagssysslorna  

 
Om utvärderingen lyckas peka på problem i användningen så kvarstår ändå problemen med 
bedömning av inverkan och insatsfördelning: Vilken påverkan har de identifierade problemen på 
användare i allmänhet? Hur ska utvecklingsresurserna fördelas för att åtgärda dessa problem? 
Dessutom är utvärdering i sig dyrt i termer av användar- och utvärderingsansträngningar. Var ska 
man fokusera utvärderingsresurserna för att gagna användarna? 
 
3.2.2 Beta-testning 

Datakvalitet är den kritiska begränsande faktorn i betatester. När betatestare rapporterar 
användarvänlighetsproblem och buggar så är datakvalitén begränsad på ett antal sätt.  
Motivation är ett problem då användare typiskt är mer intresserade av att få sitt jobb gjort än att 
betala priset för rapportering av problem. Detta får som resultat att bara de mest uppenbara felen 
blir rapporterade. Kanske mer signifikant; det finns ofta ett paradoxalt förhållande mellan 
användares prestation vid användandet av en speciell applikation och deras subjektiva bedömning 
av användarvänligheten [4]. Användare som klarar användbarhetstesten bra kommer ofta med 
kommentarer där de rapporterar problem med användargränssnittet även fast problemet inte 
påverkade deras förmåga att utföra uppgifter. När de sedan blev ifrågasatta så menade 
användarna: ”att det var enkelt för mig, men jag tror att andra skulle blivit förvirrade”. Och andra 
sidan, användare som hade svårigheter med ett visst användargränssnitt rapporterade ofta inga 
brister. Vid konfrontation kommenterade användarna i stil med: ”Någon med mer erfarenhet 
skulle troligtvis klarat detta mycket bättre än jag” eller ”Jag har alltid mer problem än 
genomsnittet med sånt här”. Som ett resultat så finns risken att man missar viktig feedback från 
testare som hade svårigheter och samtidigt få in missvisande feedback från testare som inte hade 
svårigheter.  
 
3.2.3 Interaktionsloggning 

Alternativet interaktionsloggning innebär att information om användningen av en applikation 
automatiskt samlas in genom att övervaka de mjukvarukomponenter som bygger upp 
applikationen. Informationen överförs sedan automatiskt till en utvärderare för identifikation av 
eventuella problem. Interaktionsloggning medför också en rad potentiella problem som begränsar 
utvärderingen vad gäller omfång och kvalitet, [4]: 
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Abstraktionsproblemet:  
Frågor om användning handlar typiskt om händelser på en högre abstraktionsnivå än de händelser 
som genereras av diverse mjukvarukomponenter som t.ex. musklickningar. Detta för fram 
behovet av mekanismer för abstraktion av data, från lågnivå-data till en högre nivå som 
representerar t.ex. ”use cases” eller användarmål. 
 
Urvalsproblemet:  
De data som behövs för att svara på de frågor som finns om användningen är typiskt endast en 
liten del av den stora mängd data som skulle kunna samlas in. Om urvalet av data misslyckas så 
ökar mängden av data som måste överföras och minskar möjligheten att automatisk analys kan 
identifiera händelser och intressanta mönster i ”bruset”. Detta skapar ett behov av en 
urvalsmekanism som separerar nödvändiga från onödiga händelser före överföring och analys. 
 
Reduceringsproblemet:  
Att reducera data redan i insamlingssteget både minskar mängden data som behöver överföras 
och ökar troligheten att all nödvändig data för analys faktiskt samlas in. Detta innebär att en 
reduceringsmekanism som reducerar data innan den skickas och analyseras behövs. 
 
Sammanhangsproblemet:  
Potentiellt kritisk information, nödvändig för att tolka betydelsen av händelser är ofta inte 
tillgänglig i data enbart för en händelse. En mekanism som fångar viktiga sammanhang/tillstånd i 
gränssnitt, applikation och användare blir nödvändig. 
 
Utvecklingsproblemet:  
Interaktionsloggningen måste typiskt utvecklas snabbare över tiden (kanske på grund av tidigare 
resultat) än vad applikationerna måste. Detta kräver att utvecklingen av loggningen inte får vara 
för hårt knuten till källkoden. För att kunna samla in, välja och reducera data med rätt 
abstraktionsnivå så får inte loggningsmekanismen påverka applikationens användning och 
funktion. 
 

3.3 Händelser i grafiska gränssnitt 
Ett grafiskt gränssnitt är typiskt styrt via händelser (Eng. events). En användare som trycker på en 
knapp genererar en händelse, d.v.s. en knapphändelse. När en datormus förflyttas kan det 
genereras ett stort antal händelser som beskriver musens rörelse. Ett grafiskt gränssnitt som 
innehåller fönster, t.ex. Microsoft Windows, genererar också händelser då det sker en förändring 
som att ett fönster ska förstoras eller stängas.  
Beroende på vad man vill utvärdera i ett grafiskt gränssnitt så kan informationen hämtas på olika 
nivåer av abstraktion [4], från lågnivå-händelser som musklick till högre nivåer som ”skicka ett e-
mail”, se figur 8. 
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      Figur 8: Händelser kan ske på olika nivå av abstraktion.  

 
 
På lägsta nivå finns de fysiska händelserna, t.ex. fingrar som trycker ned tangentbordsknappar 
eller en hand som förflyttar en mus. Händelser från diverse inmatningsenheter, främst mus och 
tangentbord, består av interrupt som genereras av hårdvara som reaktion på de fysiska 
händelserna.  
Händelser i användargränssnittet associerar hårdvaruinterrupten med fönster och andra 
gränssnittsobjekt på skärmen. På denna nivå återfinns t.ex. knapptryckningar, menyval, 
fokusbyten och fönsterförflyttnignar. 
Abstrakta händelser är inte direkt genererade av användargränssnittet, de baseras på händelser 
och annan information i användargränssnittet.  
På den högsta nivån av abstraktion finns händelser som motsvaras av att en process är avklarad. 
Denna process som består av abstrakta händelser måste definieras av utvecklaren/utredaren. 
 

3.4 Tillämpning av interaktionsloggning 
Om utvecklare av en applikation bestämmer sig för att införa interaktionsloggning så måste de 
veta vad de vill ha ut av loggningen. Det finns ett antal sätt att hantera interaktionsloggningen på 
och ofta handlar det om en iterativ process där resultatet av föregående loggning leder till fler 
frågeställningar som måste undersökas. Nedan beskrivs ett antal sätt att angripa metoden [4]. 
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3.4.1 Synkronisering och sökning 

Denna teknik gör det möjligt att synkronisera och koppla händelser i ett grafiskt gränssnitt med 
andra datakällor som till exempel videoinspelningar eller observationer. Detta gör att det går att 
söka i en källa för att hitta tilläggsinformation i en annan. På ett sätt är detta den enklaste 
tekniken för att få ut information om användning av ett gränssnitt, men samtidigt väldigt kraftfull. 
 
 

 
       Figur 9: Synkronisering och sökning. T.ex. kan en videoupptagning synkas med händelser i det 
       grafiska gränsnittet. 
 
3.4.2 Transformering av händelseströmmar 

Transformering innefattar filtrering, abstraktion och omformning av händelseströmmar för att 
underlätta manuell analys (inkluderat upptäckt av användarmönster, jämförelser och 
karaktärisering), eller för att förbereda händelsedata som ska fungera som indata till 
automatisering av dessa funktioner. Filtrering fungerar genom att ta bort information från 
händelseströmmar för att låta intressanta händelser och sekvenser att träda fram ur ”bruset”. 
Abstraktion innebär att en sekvens av händelser bildar en ny händelse på en högre 
abstraktionsnivå som kan vara intressant vid analys. Omformning betyder att en ny 
händelseström bildas baserat på filtreringen och abstraktionen. 
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      Figur 10: Filtrering av händelser. 
 
 

 
      Figur 11: Abstraktion av händelser. En lågnivå-händelse kan kanske direkt översättas till en 
      abstrakt händelse. Ibland bildar fler händelser en ny händelse på en högre nivå. 
 
3.4.3 Summering och statistik 

När händelser från ett användargränssnitt har samlats in så finns det ett antal parametrar som kan 
sammanfatta en användares beteende. Till exempel: 
 

• Kommando-frekvens; som är antalet aktiverade kommandon 

• Kommandopar-frekvens; som är antalet aktiveringar av två kommandon i sekvens. 

• Tid för att utföra en viss uppgift 

• Musförflyttning; avstånd mellan gränssnittets komponenter 

• Antal avbryt- och ångrakommandon 

• Antal byten mellan fysiska enheter som till exempel mus och tangentbord. 
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      Figur 12: Summering och statistik.  
 
3.4.4 Upptäcka sekvenser 

Denna teknik låter utredare identifiera förekomster av konkret eller abstrakt definierade 
”målsekvenser” i källsekvenserna. Målsekvenserna skulle kunna identifiera potentiella 
användarvänlighetsproblem. Ibland är syftet att få fram en lista av matchande sub-sekvenser i 
källsekvensen för vidare analys. I andra fall kan syftet vara att automatiskt upptäcka en särskild 
sekvens som inte överensstämmer med den tänkta användningen av applikationen. Exempel på 
metoder är Fisher´s cycles och MRP (Maximal Repeating Pattern) 
 

 
      Figur 13: Upptäcka sekvenser. En målsekvens söks efter i källsekvensen. 
 
 
Fisher´s cycles: 
Fisher´s cycles, [6], är alla sub-sekvenser som har gemensamma start- och slut-händelser, 
definierade av utredaren. Sub-sekvenserna identifieras automatiskt från källsekvenserna och 
frekvensen för respektive sub-sekvens presenteras. Till exempel, anta att en utredare har en 
källsekvens bestående av händelser som representeras av bokstäverna i alfabetet; 
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ABACDACDBADBCACCCD. Antag också att utredaren vill ha reda på vad som hände mellan 
alla förekomster av ’A’ (startpunkt) och ’D’ (slutpunkt). Fishers´s cycles producerar följande 
analys: 
 
Källsekvens:  ABACDACDBADBCACCCD 
Startpunkt:  A 
Slutpunkt:  D 
 
Resultat:  
  ABACDACDBADBCACCCD 

ABACDACDBADBCACCCD 
ABACDACDBADBCACCCD 
ABACDACDBADBCACCCD 

 
 

Nr Antal Sub-sekvens 
1 2 ACD 
2 1 AD 
3 1 ACCCD 

 
Utredaren kan nu, t.ex., dra slutsatsen att det inte finns någon förekomst av händelsen ’B’  i 
någon ”A->D”-sekvens. Denna sorts analys är ett sätt att hitta liknande sub-sekvenser i ”brusig” 
data. 
Maximal Repeating Pattern: 
MRP, [8], är framtagen med antagandet att repetition av användarmönster kan vara en viktig 
indikering på potentiella användarvänlighetsproblem. MRP identifierar alla mönster som 
förekommer flera gånger i källsekvensen och producerar en lista med mönster sorterade först på 
längd och sedan på antal förekomster. Om MRP appliceras på sekvensen ovan så skulle analysen 
bli följande: 
 
Källsekvens: ABACDACDBADBCACCCD 
 
Resultat:  
 

Nr Antal Mönster 
1 2 ACD 
2 3 AC 
3 3 CD 
4 2 BA 
5 2 DB 

 
MRP liknar Fisher´s cycles men utredarna behöver inte specificera speciella händelser av 
intresse. Notera också att sub-sekvensen ”ACCCD” inte hittas av MRP.  
Ett mönster som innehåller många händelser samtidigt som det används ofta kan indikera att 
potential finns att optimera en viss funktion. 
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3.4.5 Jämförelse av sekvenser 

Denna teknik hjälper utredarna att jämföra källsekvenser med konkret eller abstrakt definierade 
målsekvenser för att indikera i vilken utsträckning de matchar varandra, se figur 14. Detta gör det 
möjligt att analysera små delar av systemet. Syftet är att jämföra den verkliga användningen mot 
en ideal eller antagen användning för att hitta potentiella användarvänlighetsproblem 
 
 

 
      Figur 14: Jämförelse av sekvenser. 
 
 
3.4.6 Karaktärisering av sekvenser 

Detta är en teknik som tar en källsekvens som indata och sedan försöker att konstruera en 
abstrakt modell för att summera, eller karaktärisera, intressanta egenskaper för sekvensen, se 
figur 15. Detta kan innebära att det t.ex. skapas en sannolikhetsmodell som visar sannolikheten 
för potentiella övergångar mellan händelser.  
 
 

 
      Figur 15: Karaktärisering av sekvenser. 
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3.4.7 Visualisering 

Visualisering innebär att resultatet av transformeringar och analyser presenteras på ett sätt som en 
människa kan förstå genom sin visuella tolkningsförmåga. Dessa tekniker kan vara särskilt 
användbara för att länka resultatet av en analys till funktionerna i gränssnittet. 
De tekniker som beskrivits ovan kan visualiseras på diverse sätt. Ett sätt att visa filtrering och 
abstraktion är genom en tidslinje med färgkodade segment som visar olika händelser. 
Användningen av Interactorns huvudapplikationer; OrderSupport, Driver Log, Navigation och 
Truck Message skulle kunna visualiseras på detta sätt. Se figur 17. Transformering och 
abstraktion av lågnivå-händelser till en högre nivå kan visas genom att olika kolumner i en tabell 
motsvarar de olika nivåerna, se figur 18 nedan.  
 
 

 
      Figur 16: Visualisering 
 
Det finns ett flertal koncept för att visualisera summering och statistik, inkluderat 2D och 3D. 
Exempel är: 
 

• Graf med tangentbordstryckningar för varje fönster 

• Graf med musklickningar för varje fönster 

• Position för musklickningar 

• Musförflyttning mellan musklick 

 
Karaktärisering av sekvenser kan visas genom en modell med noder och pilar som indikerar 
sannolikheten för en övergång, se figur 19 nedan. 
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       Figur 17. Exempel på hur visualisering av filtrering och abstraktion kan se ut för Interactorn. 
 
 

Lågnivå-händelse Abstrakt händelse Uppgiftsrelaterat händelse 

GotFocus(Name)   

Key(Name,’N’) GotEdit(Name) AddressSectionStarted() 

Key(Name,’a’)   

Key(Name,’m’)   

Key(Name,’e’)   

LostFocus(Name)   

 
Key(Street,’S’) 

LostEdit(Name) 
GotEdit(Street) 
ValueProvided(Name,”Name”) 

 
NameProvided(”Name”) 
 

Key(Name,’t’)   

Key(Name,’r’)   

Key(Name,’e’)   

Key(Name,’e’)   

Key(Name,’t’)   

  Figur 18: Olika nivåer av abstraktion 
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  Figur 19: Exempel på hur visualisering av karaktär skulle kunna appliceras på Interactorns 
  loggdata. 

 
3.4.8 Integrerad utvärdering 

Denna metod är en kombination av de föregående beskrivna teknikerna. Integrerad utvärdering 
går ut på att en utvärderingsmiljö, en applikation, tillhandahåller verktyg för de olika teknikerna 
som transformation, analys, och visualisering. 
 

 
      Figur 20: Integrerad utvärdering. 
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3.5 Tolkning 

Ett svårt moment med interaktionsloggning är att avgöra vad den insamlade datan verkligen 
betyder och hur man ska agera utefter det. Detta kommer att bero på utvecklarens förväntningar, 
mål och prioriteringar.  
Anta att data om användning av en applikation har samlats in. För varje funktion,  t.ex. en viss 
knapp, så kan ett högt eller lågt användande innebära ett antal olika sätt att angripa och utnyttja 
denna information [4]. 
 
Exempel på vad ett lågt användande av en funktion kan innebära för framtida utveckling: 
  

• Ingen förändring – Denna nivå av användande var förväntat. 

• Ökad insats – Funktionen används inte tillräckligt mycket eftersom den behöver 

förbättras. 

• Minskad insats – Funktionen är inte värd att förbättras eftersom den inte används 

tillräckligt mycket. 

• Ta bort – Funktionen är inte tillräckligt bra och används för lite för att behållas. 

 
Exempel på vad ett högt användande av en funktion kan innebära för framtida utveckling: 
 

• Ingen förändring – Denna nivå av användande var förväntat. 

• Ökad insats – Funktionen är värd att förbättras eftersom den används mycket. 

• Minskad insats – Denna funktion används så mycket att den inte behöver förbättras. 

• Lägg till på fler platser – Funktionen är så bra att det är värt att lägga den på fler platser i 

applikationen. 

 
Att den verkliga användningen är mindre än förväntat/önskat kan ha ett antal orsaker: 
 

• Synlighet – Användaren kanske inte är medveten om att funktionen finns.  

• Förståelse – Användaren kanske inte förstår syftet med funktionen.  

• Användning – Funktionen är för svår att använda. 

• Nytta – Användare ser ingen nytta med att använda funktionen. 

 
Utvecklaren/utredaren måste ha en klar bild av vad som ska uppnås med interaktionsloggningen. 
Vill man bedöma inverkan av misstänkta problem eller vill man veta hur man ska fördela 
utvecklingsarbetet (se kapitel 2.3.1). Om utredaren vill ha svar på en viss fråga är vägen till svaret 
ofta en iterativ process där analys av loggen förändras och förfinas i varje steg [9]. 
Det är också viktigt att ha i åtanke att interaktionsloggning inte fångar användarens uppfattning 
om en applikation som bara kan komma fram genom de traditionella utvärderingsmetoderna. 
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Men interaktionsloggning har helt klart en styrka i att kunna hjälpa utvecklare att rikta sina 
insatser av dyrbar utveckling [10] [11]. 
 

3.6 Exempel på användning av interaktionsloggning 

I detta kapitel beskrivs att antal områden och projekt som beskriver eller implementerar 
interaktionsloggning. 
 
3.6.1 Microsoft 

Det kanske mest kända exemplet är Microsofts ”Customer Experience Improvement Program”, 
(CEIP). På Microsofts hemsida finns texten: ”...created to give all Microsoft customers the ability 
to contribute to the design and development of Microsoft products.” [12]. CEIP samlar 
information om hur användaren använder Microsofts program och om vissa problem som 
uppkommer. Microsoft samlar denna information för att förbättra produkterna och de funktioner 
som används mest. Enligt Microsoft är det fullständigt frivilligt om man vill vara med och delta i 
programmet. 
Microsoft införde denna funktionalitet på Office 2003. Microsoft instrumenterade programmen så 
att de skickade ut den information de var intresserade av. All data samlades i en stor databas som 
sedan användes av utvecklarna för att hjälpa till att göra programmen bättre.  
Så istället för att gissa sig fram [13] så kunde de ta intelligenta beslut. De visste nu vilka 
funktioner som användes ofta och vilka som inte användes alls. De fick reda på vilka funktioner 
som användes i sekvens med andra funktioner. De visste vilka kommandon som var populära att 
utföra med tangentbordet och vilka med musen. Det var denna kunskap som bidrog till att de 
gjorde om användargränssnittet till efterkommande Office paket. 
 
3.6.2 Project54 

Detta projekt undersökte hur loggfiler och utvärdering av loggfiler kan ge insikt i hur poliser 
använder Project54-systemet, se figur 21. Project54 är ett projekt där polisutrustning (t.ex. 
knappar för sirener) i polisbilen kopplas till en fordonsdator med ett grafiskt användargränssnitt. 
Även ett system för taligenkänning kopplades till fordonsdatorn. Användaren kan nu välja vilket 
av de tre tillgängliga gränssnitt som ska användas. 
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               Figur 21: De olika gränssnitten i Project54.  

 
För att logga interaktionen så utnyttjades de meddelanden som skickades inom applikationen. Det 
ansågs vara svårare att filtrera datan, dvs. att få ut relevant information och ignorera 
”bakgrunds”-meddelanden, än att implementera loggningsfunktionen. I loggen sparades även 
bilens hastighet för att senare i analysskedet kunna se vilka funktioner som används vid framfart 
eller vid stillastående [14]. 
 
3.6.3 Ingimp 

Ingimp är en instrumenterad version av bildredigeringsprogrammet Gimp som är ett gratis ”open 
source”-alternativ till t.ex. Adobe Photoshop [15]. Ingimp är alltså en version av Gimp som 
utökats för att kunna logga hur och vad användarna verkligen använder. Ingimp är den första 
applikationen som använder sig av öppen instrumentering, dvs. samma regler och rutiner gäller 
som för öppen källkods-projekt. 
 
Öppen källkods-projekt som Gimp har inte haft tillgång till information som beskriver dess 
användare. Vem använder programmet, för vilket ändamål, på vilken nivå, i vilken typ av 
datormiljö osv. Denna beskrivande data kompletterar användarvänlighetsdatan och tar fram en 
bild av användaren som inte går att uppnå med enbart ”vanlig” utvärdering av användarvänlighet. 
Till exempel information om kommando-frekvens kan peka på vilka aspekter av programmet 
som är viktigast för användarna. 
Det som samlas är alltså data om användning, inte om användarvänlighet och denna typ av data 
kan t.ex. visa var fokus ska ligga vid vidareutveckling. 
 
Den största delen av loggningen sker i bakgrunden och användaren märker den inte men 
utvecklarna av ingimp har också implementerat något de kallar ”Activity Tags” där användaren 
innan programmet startar får beskriva vad de ska använda programmet till, se figur 22. På detta 
sätt kan man utöka loggningen så att även tankar och åsikter hos användaren kan nå utvecklaren. 
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      Figur 22: Den första dialogrutan som kommer upp när ingimp  
      öppnas. Här får användaren beskriva sin tänkta aktivitet som  
      sedan sparas i loggen. 

 
3.6.4 Webbapplikationer 

Interaktionsloggning är vanligt bland webbutvecklare då det möjliggör analys och därmed 
förbättring av en hemsida vad gäller navigation och förståelse. Ett vanligt begrepp är 
”clickstream” [16] vilket är den registrering som sker när en datoranvändare klickar sig fram i en 
webbapplikation men kan också appliceras på annan mjukvara. En clickstream är alltså 
information om en webbanvändares interaktion med Internet och kan inkludera vilka hemsidor 
och vilka sidor på en hemsida som är besökta, var på en sida en användare klickar, hur lång tid en 
användare spenderar på en viss sida, vilken ordning sidorna besöktes med mera.  
En clickstream-analys är användbar för webbaktivitetsanalys, mjukvarutestning, 
marknadsundersökningar eller för att analysera anställdas produktivitet. Det är också vanligt att 
spara de exakta positionerna som en användare klickar på i en webbsida för att sedan direkt 
kunna visualisera och analysera resultatet [17], se figur 23. 
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          Figur 23: Exempel på visualisering av en användares besök på en hemsida. Linjerna  
          visar hur användaren fört musen mellan varje musklick. 
 

3.7 Tekniker för loggning 
I detta kapitel tas ett antal tekniker upp som möjliggör interaktionsloggning.  
I princip kan loggningen lösas på två sätt; antingen genom att förändra applikationen så att den 
skickar ut loggdata, dvs. instrumentering, eller så fångar man upp de meddelanden som 
automatiskt genereras på systemnivå av applikationer med grafiskt gränssnitt. 
 
3.7.1 Logga genom instrumentering 

Instrumentering är en teknik där befintlig kod utökas för att kunna observera eller mäta en 
applikations beteende. Instrumentering används ofta när ett program ska debuggas, dvs. att spåra 
och åtgärda programmeringsfel i ett program under utveckling, se figur 24. Instrumentering är 
också förknippat med profilering av applikationer, dvs. att data om en applikations beteende och 
prestanda samlas in under exekvering för att kunna skapa en profil. Profilen används sedan till att 
optimera programmet [18]. 
 
Om det finns tillgång till källkoden för det program som ska loggas så kan manuell 
instrumentering användas. Detta innebär att programmeraren lägger in kod på de platser i 
programmet som är av intresse. Även automatisk instrumentering kan användas vilket innebär att 
ett externt program går igenom källkoden och lägger till kod för loggning.  Eftersom 
instrumenteringen sker i källkoden och den efter kompilering inte kan ändras så kallas detta även 
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statisk instrumentering [19]. En annan form av statisk instrumentering är att utöka en kompilerad 
binärfil med kod för loggning [20], se figur 25.  
Ytterligare en variant av statisk instrumentering är då instrumenteringen sker i 
kompileringssteget, så kallad kompilator-assisterad instrumentering [21], se figur 26. 
Kompilatorn lägger då automatiskt till kod innan den exekverbara filen skapas. 
 
 

 
                           Figur 24: Instrumentering av källkod. 
 
 

 
                           Figur 25: Instrumentering av binärkod. 
 
 

 
                            Figur 26: Kompilator-assisterad instrumentering 
 
Om den applikation som ska instrumenteras är skriven i ett programmeringsspråk som 
kompileras till någon form av bytecode, se kap 2.2, som sedan tolkas och körs av en så kallad 
”virtual machine” så finns även möjlighet till dynamisk instrumentering. Detta är möjligt i bl.a. 
C# [22] och i Java [23].  Dynamisk instrumentering sker i det steg där ”bytecoden” tolkas och 
kompileras, via en JIT-kompilator (Just In Time), till binärkod av en ”virtual machine”, dvs. 
CLR:en (Common Language Runtime) för C# eller JVM:en (Java Virtual Machine) för Java. 
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       Figur 27: Dynamiskt instrumentering. Loggningskoden tillförs under körning.  
 
3.7.2 Logga på Systemnivå 

Till skillnad mot kommandoradsstyrda miljöer så är grafiska miljöer händelsedrivna. Varje 
händelse som en användare ger upphov till, som t.ex. flyttar musen eller trycker på en knapp i 
tangentbordet, måste hanteras och bearbetas av operativsystemet för att rätt applikationer ska 
meddelas om händelsen. I ett operativsystem med fönster, t.ex. Windows™, så kommunicerar 
fönster och diverse komponenter i fönster med varandra med hjälp av meddelanden [24]. 
Exempelvis; När en användare vill stänga ett fönster i Windows™ så klickar den på krysset uppe 
till höger. Det som händer nu är att ett antal händelser genereras, bland annat skickas ett 
meddelande från knappen till fönstret med info om att fönstret ska stängas. Dessa meddelanden 
passerar alla vissa punkter i operativsystemet och det finns ofta möjlighet att övervaka denna 
punkt och se vilka meddelanden som skickas, bl.a. genom en ”hook”, [25], eller ”subclassing”.  
 
 
Så här skriver Microsoft på sin hemsida [26]:  
 
”A hook is a point in the system message-handling mechanism where an application can install a 
subroutine to monitor the message traffic in the system and process certain types of messages 
before they reach the target window procedure.”  
 
”Subclassing is a technique that allows an application to intercept and process messages sent or 
posted to a particular window before the window has a chance to process them. By subclassing a 
window, an application can augment, modify, or monitor the behavior of the window.” 
 
Genom att använda hooks eller subclassing så kan alla händelser och meddelanden som 
propagerar i systemet övervakas vilket kan utnyttjas till loggning utan att ändra i källkoden. 
 
Denna metod kan vara användbar om det inte finns tillgång till källkoden för den applikation man 
vill logga eller om det finns speciella anledningar att inte ändra i källkoden.  Men att ”spela in” 
interaktion på denna (låga) nivå producerar stora mängder data och det kan bli svårt att översätta 
den loggade datan till händelser på högre abstraktionsnivå [7],[14].  
En fördel med loggning på systemnivå är att utvecklingsproblemet, se kapitel 3.3.2, kan undvikas 
eftersom loggningen inte påverkas av förändringar i den loggade applikationen [27]. 
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3.8 Kontakt med ergonomiavdelning 

På Scania finns en ergonomiavdelning, RCDE, som jobbar med ergonomi och design i hytten. 
RCDE:s vision är: "Med användarens behov och förutsättningar i fokus skapa bästa tänkbara 
arbetsmiljö för föraren, som möjliggör branschledande säkerhet och lönsamhet." RCDE är indelat 
i tre team: kognitiv ergonomi, biomekanik och macroergonomi. Kognitiv ergonomi handlar om 
människans mentala förmågor (inlärning, minne, perception, beslutsfattande mm) och 
interaktionen mellan människa och system/produkt. Biomekanik behandlar människans 
rörelsemönster och belastningar på kroppen samt hur förarplatsen bör utformas utifrån sikt, 
räckvidd, sittposition mm. Macroergonomi handlar om helheten i hytten; förvaring, äta, jobba 
och bo mm.  
 
När förarmiljön designas så används de kunskaper och erfarenheter som finns för att göra den så 
ergonomisk och lättanvänd som möjligt. Den kunskapen och erfarenheten kommer bl.a. från 
diskussioner med chaufförer och kontakter med folk på marknadsavdelningen. 
Enkätundersökningar används också men RCDE anser inte att det ger så mycket eftersom en 
chaufför kanske inte alltid reflekterar över sin egen aktivitet. Nya idéer, funktioner och koncept 
kan också testas och utvärderas i en simulator eller vid direkt observation av en chaufför under 
körning.  
Men det finns idag inga mätningar gjorda på vad som i verkligheten används i förarmiljön och 
hur ofta. Detta leder till att ett antal antaganden måste göras för att ta ett beslut. T.ex. så 
grupperas knappar på instrumentpanelen som man antar används i sekvens eller har stark 
koppling till varandra, knappar som antas användas frekvent placeras mer lättillgängligt för 
föraren osv. Med detta som bakgrund är det lätt att inse att en loggningsfunktion som täcker både 
Interactor och instrumentpanel skulle vara av stort intresse för RCDE. Om loggningsanalysen i 
sig inte skulle ge någon större insikt i hur chaufförerna använder förarmiljön så kan den 
åtminstone fungera som ett underlag för intervjuer med förarna. 
  
Det som RCDE ser som intressant att få ut av loggning: 
  

• Statistik över vilka knappar som används på instrumentpanel och Interactor. Kan t.ex. 
hjälpa till att identifiera ”sällanknappar”. Även knappar som är inaktiverade men tryckts 
på ändå borde tas med 

 
• Söka på valfri sekvens av knappartryckningar/händelser för att få fram hur ofta den sker, 

snittider för hela sekvensen och mellan respektive knapptryckning. Eventuellt en lista 
med alla förekomster för att se spridningen. 

 
• Söka på en sekvens med givet start och stop för att få upp alla alternativa ”vägar” 

däremellan samt snittider. Detta för att identifiera om förarna navigerar på ”felaktigt” sätt. 
 

• Söka på en sekvens och få fram vad som sannolikt kommer att bli nästa händelse. T.ex; 
man vill veta vad som kan hända efter att knappen ”ny order” tryckts på, resultatet blir en 
lista med knappar och hur stor sannolikheten är för varje knapp. 
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• Kunna generera en karta där den exakta positionen för varje tryck är markerad för att se 
hur knapptryckningar fördelar sig på displayen. Detta kan också visa om chaufförer 
försöker klicka på ytor som inte ens är en knapp. 

 
• Möjligheten att skapa ”Interaction trajectories”, dvs. visualisera hur en användare 

navigerat i användargränssnittet. 
 

• Möjligheten att implementera nya sökalgoritmer på ett enkelt sätt, dvs. att inte vara låsta 
till ett antal sökfunktioner. 

 
• Kunna välja ut en grupp av användare för att se om deras beteende förändras. Blir de t.ex. 

snabbare efter en viss tid av användning? 
 

3.9 Logga användning av instrumentpanel 

Eftersom många system i lastbilen kopplas via ett CAN-nätverk så finns eventuellt möjligheten 
att logga interaktionen chauffören har även med övrig förarmiljö, t.ex. instrumentpanel. Vissa 
efterforskningar gjordes på området och det visade sig att många reglage faktiskt går att logga. 
Det som också kom fram var att den avdelning som ansvarade för dessa reglage redan hade denna 
fråga uppe vilket ledde till vidare undersökningar inte gjordes. Men det är helt klart en intressant 
tanke att integrera loggning av instrumentpanel med loggning av Interactor. 
 

3.10 Lagliga aspekter 
I detta kapitel tas det upp vilka lagar det kan vara aktuellt att titta närmare på om man ska införa 
interaktionsloggning. Två lagar beskrivs här, personuppgiftslagen och lagen om elektronisk 
kommunikation. Observera att detta inte är fullständiga analyser av lagarna utan bara en lätt 
översikt för att avgöra om de måste studeras närmare vid eventuell implementation. 
Dessa lagar reglerar under vilka förutsättningar det är tillåtet att behandla personuppgifter.  Om 
lagarna är tillämpliga blir behandlingen tillåten endast om den registrerade har lämnat sitt 
samtycke. Att kräva samtycke från användarna innebär att implementeringen försvåras och att 
risken att användare inte vill bli registrerade tillkommer.  
 
3.10.1 Personuppgiftslagen (PUL) 

Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av 
personuppgifter i hela samhället - för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som 
enskilda, [28].  
 
 

Personuppgiftslag (1998:204),  
 
1 §: 
 
Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 
behandling av personuppgifter. 
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3§: 
  
Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet. 
 
Behandling: Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig 
det sker på automatisk väg eller inte,  t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, 
bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom 
översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller 
samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. 
 
Personuppgiftslagen blir alltså tillämplig om uppgifterna på något sätt kommer att kunna knytas 
till en fysisk person, t.ex. genom bakvägsidentifierng. Är uppgifterna helt anonyma gäller inte 
personuppgiftslagen. 
 
3.10.2 Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 

Lagen omfattar elektroniska kommunikationsnät och de kommunikations-tjänster som förmedlas 
i näten, [29]. 
 
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 
 
6 kap. Integritetsskydd 
 
1 §: 
 
Elektroniskt meddelande: all information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal 
parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, utom information som 
överförs som del av sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten 
via ett elektroniskt kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med den 
enskilde abonnenten eller användaren av informationen. 
 
18 §: 
 
Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som 
är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller 
användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen 
och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som 
behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller 
abonnenten uttryckligen har begärt. 
 
Enligt paragraf 18 får ett elektroniskt kommunikationsnät användas för att lagra eller få tillgång 
till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om 
abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med 
behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Om det som menas med ”information 
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som är lagrad”, enligt paragraf 18, är det som sedan ingår i ett ”elektroniskt meddelande”, enligt 
paragraf 1, så gäller alltså paragraf 18 även om informationen inte kan kopplas till en viss person. 
Denna lag kan alltså eventuellt inte undvikas genom att avidentifiera informationen, dvs. 
samtycke kan behövas. 
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4 Demonstrator 
En del av detta examensarbete bestod i att implementera en demonstrator som visar på 
möjligheter och svårigheter med interaktionsloggning. Systemet är inte tänkt att användas av 
andra utan syftet är endast för demonstration. Demonstratorns funktion är löst genom 
instrumentering av Scanias mjukvara, dvs. källkoden är utökad för att möjliggöra loggning. 
 

4.1 Kravspecifikation 
Demonstratorn skall: 
  

• Logga alla knapphändelser med namn och tidpunkt samt typ av händelse. 
• På ett enkelt sätt komprimera den loggade datan innan den ”sänds”. 
• Kunna presentera loggad data mellan av ”användaren” valda datum. 
• Kunna hämta tre olika typer av data; källsekvens, kommandofrekvens och 

kommandopars-frekvens. 
 
I mån av tid bör också navigationsmjukvaran kunna loggas. 
 

4.2 Design 

Demonstratorn består av två delar. Se figur 28. Den ena delen är den mjukvara som måste finnas i 
Interactorn och som möjliggör den faktiska loggningen av data, i fortsättningen kallad Interaction 
Logger. Den andra är den applikation som är tänkt att finnas centralt hos utvecklarna/utredarna 
som hämtar och visualiserar den loggade datan från de inblandade Interactorerna, i fortsättningen 
kallad VizApp (visualization application). 
 
Eftersom kommunikationsvägen (TCP/IP) mellan Interactor och C200 inte var fullt utvecklad då 
detta examensarbete utfördes så är kommunikationen mellan Interaction Logger och VizApp 
mycket förenklad; VizApp och Interaction Logger ligger båda på en Interactor och när VizApp 
begär data så skapar Interaction Logger en textfil med ett innehåll som motsvarar den data som 
annars skulle skickats via C200 och GPRS. VizApp går sedan in och läser av den skapade filen 
och presenterar innehållet. 
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Figur 28: Schematisk beskrivning av demonstratorn. På Interactorsidan finns 
komponenten Interaction Logger som loggar data samt skickar begärd data till   
analysverktyget VizApp som ligger centralt hos utvecklarna. 

 

4.3 Implementering 

Demonstratorns implementering är skriven i programmeringsspråket C#, se bilaga 1, d.v.s. 
samma språk som Interactorns övriga mjukvara. Utvecklingen har skett i Microsoft Visual Studio 
2005 och all kod återfinns i bilaga 2. 
 
4.3.1 Interaction Logger 

Syftet med Interaction Logger är att ”spela in” den interaktion chauffören har med Interactorn 
och lagra denna data tills någon begär att få tillgång till den. Interaction Logger bygger sin 
funktion på en grupp mjukvarukomponenter, framtagna av Scania, kallade HMIComponents 
(Human Machine Interface).  
Själva mjukvaran för Interaction Logger är uppdelad i två delar. Den ena, ActionLogger, tar hand 
om alla händelser som skall loggas, t.ex. händelsen ”SVIPButtonPress”. Den andra delen, Log 
Server, ansvarar för den begäran som kommer från utvecklaren som vill hämta den loggade 
datan. 
I demonstratorn är tre typer av händelser implementerade att loggas; Knapptryckningar, in/ut-
loggningar samt felmeddelanden. 
 
HMIComponents 
HMIComponents är ett samlingsnamn för ett antal grafiska komponenter som fungerar som 
gränssnitt mot chauffören. Här finns alltså alla komponenter som chauffören på något sätt 
använder för att kommunicera med Interactorn. Ett bra exempel på en sådan komponent är 
klassen SVIPButton, en vanlig knapp med ett bestämt utseende och särskilda egenskaper, se figur 
29. Andra sådana komponenter är t.ex. SVIPTabControl och SVIPCheckBox. 
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    Figur 29: Exempel  
    på SVIPButton. 

 
I källkoden för SVIPButton-klassen så finns ett event, en händelse, som triggas när knappen 
trycks på och som i sin tur anropar funktionen ”SVIPButton_Click”. Denna funktion exekveras 
varje gång chauffören trycker på någon knapp och detta utnyttjas genom att knappens 
individuella namn, vilken typ av händelse samt klockslag skickas med i ett funktionsanrop till 
Interaction Logger.  
 

SVIPButton_Click(){ 
 
       eventName = this.Name; 
       eventType = SVIPButtonPress; 
  
      ActionLogger.WriteToLog(eventName, eventType, DateTime.Now);   

} 

 
För att skilja de olika händelserna åt, som exempelvis knapptryckningar, måste de ha ett unikt 
namn. Vid skapandet av en komponent, dvs. ett objekt av t.ex. klassen SVIPButton, så definieras 
ett namn på följande sätt: 
 

SVIPButton SVIPButton1 = new SVIPButton("DriverLogMainViewStopLog") 

 
Namnet indikerar också tydligt vilken knapp det handlar om för att den ska kunna identifieras i 
Interactorns gränssnitt. T.ex. knappen  ”DriverLogMainViewStopLog” är en knapp som finns i 
applikationen Driver Log i MainView-fönstret och som har funktionen ”avsluta loggfilen”. 
 
ActionLogger  
När en händelse inträffar, t.ex. en knapptryckning, får ActionLogger information som innehåller 
namn på händelse, typ av händelse samt tidpunkt för händelse. Informationen sparas sedan i en 
vanlig textfil. 
Eftersom den loggade datan i en verklig tillämpning måste skickas via GPRS, så är det av 
betydelse att datan tar lite plats. Innan datan sparas till textfilen så sker en viss typ av 
komprimering. 
 
Istället för att spara det fullständiga namnet på händelsen till loggen så översätts namnet till ett ID 
via klassen ”Mapper”. Alla namn på händelser och händelsetyper och deras motsvarande ID finns 
i en textfil som både Interaction Logger och VizApp har tillgång till. Detta innebär att när loggad 
data ska överföras så behöver bara namnets motsvarande ID skickas. VizApp i sin tur översätter 
ID:t till ett namn på en händelse eller händelsetyp. 
Antal olika händelser som kan inträffa uppskattades till max 1000 st. Antal händelsetyper 
uppskattades till max 10 st, t.ex. ”ButtonPressed”, ”SignOn” och ”Error”. 
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Tidpunkten för händelsen, en tidsstämpel, sparas i sekund-format vilket betyder att klockslaget 
ersätts med motsvarande antal sekunder som förflutit under aktuellt dygn, dvs. maximalt 86400 
sekunder. 
För att representera dessa tre enheter så behövs: 
 

• Tidsstämpel: 5 siffror 

• Händelse: 3 siffror 

• Händelsetyp: 1 siffra 

• Totalt: 9 siffror 

 
För att representera 9 st siffror så krävs en datamängd på 32 bitar, dvs. fyra bytes. Varje händelse 
som loggas kommer alltså att utöka loggen med fyra bytes. 
 
Ett exempel: Om ActionLogger anropas med följande parametrar; 
”DriverLogMainViewStopLog, SVIPButtonPress, 14:43:40” där DriverLogMainViewStopLog  
har ID ’12’ och  SVIPButtonPress har ID ’1’ kommer följande att skrivas till loggen: ”012 1 
53020”. 
 

 

 
Figur 30: Schematisk beskrivning av hur en händelse loggas. 
 
4.3.2 Log Server 

Log Server är den komponent som tar emot inkommande anrop från VizApp 
(utredare/utvecklare) för att sedan läsa av loggen och extrahera den begärda datan. Begäran från 
VizApp innehåller alltid två datum mellan vilka den aktuella begäran gäller.  
Log Server skapar en fil som innehåller den data som VizApp har begärt. Filen motsvarar den 
data som annars skulle skickats via C200 och GPRS. 
Log Server har implementerats så att tre typer av information kan hämtas ur loggen: 

• Källsekvens; Detta innebär att obehandlad loggad data hämtas mellan angivna datum.  
• Kommando-frekvens; En lista innehållande antal aktiveringar av respektive händelse. 
• Kommandopar-frekvens; En lista innehållande frekvensen för de händelser som aktiverats 

i par där tiden mellan händelserna är under 2 sekunder.  
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Figur 31: Schematiskt beskrivning av en process där VizApp skickar en begäran 
till    Log Server. 

 
Navigation 
Navigationsmjukvaran, se kap 2.1.3, som är en applikation som inte utvecklas av Scania skulle 
också vara intressant att logga. Om Scanias utvecklare visste vilka funktioner i 
navigationsmjukvaran som chaufförerna använder så kan kraven på sådan mjukvara specificeras 
noggrannare i framtiden. 
Eftersom det inte kommer att finnas tillgång till källkoden för navigationsmjukvaran så måste en 
sådan applikation loggas på annat sätt än genom instrumentering. Mjukvaran är en applikation 
skriven för Windows-plattformen och det kan då finnas möjlighet att spåra de meddelanden som 
skickas mellan applikationens grafiska komponenter, se kap 3.5.2. För att ta reda på vilka 
meddelanden som gick att spåra så användes programmet Spy++ som är ett verktyg som ingår i 
programutvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio. En mängd meddelanden kunde spåras men 
de intressanta som rörde knappar och andra fönster kunde inte hittas. Slutsatsen här blir att 
Navigationsmjukvaran inte använder sådana spårbara meddelanden för kommunikation mellan 
grafiska komponenter. Det går alltså inte att på ett enkelt sätt logga vilka funktioner chauffören 
använder för navigering. 
 
VizApp 
VizApp  ska demonstrera det analysverktyg som behövs för att hämta och visualisera loggad 
data. Eftersom Interaction Logger kan skicka tre typer av data så är också VizApp implementerad 
att visa de tre typerna, se figur 32. De tre tabbarna ”Log”, ”Hits” och ”Combos” representerar 
respektive typ av data. Efter användaren valt typ så bestäms mellan vilka datum som data ska 
hämtas. Hämtningen påbörjas när knappen ”Show Interaction Log” trycks på. 
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          Figur 32: Det grafiska gränssnittet för analysverktyget VizApp. 

 

4.4 Uppskattning av Interactor-användande 
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning Interactorn verkligen används så testades 
demonstratorn i två dagar. Testet representerar inte verkligheten eftersom det utfördes i en 
personbil och testperioden var alldeles för kort men resultatet kan ändå ge en fingervisning om 
hur mycket data som genereras under körning. Resultatet kan ha betydelse för om man vill göra 
sökningar lokalt i fordonet eller om man vill överföra all data först för att sedan söka centralt. 
 
Dag 1, se figur. 33, användes Interactorn mellan 07:59 och 08:17 samt mellan 17:14 och 17:30 
vilket ger en total tid på 34 min. Antalet ”Button Pressed” event blev sex st och om varje session 
av ”virtual keyboard” användande sparades som ett (1) event så skulle det bli två sådana. Detta 
betyder att 8 st händelser genererades under 34 min dag ett. 
Om samma beräkning görs för dag två, se figur. 34, så blir resultatet 5 st händelser på 35 min 
Totalt för testperiodens 69 minuter genererades 13 st events vilket grovt kan avrundas till 10 
events i timmen. En lastbil antas användas 15 timmar i snitt per dygn vilket ger 150 events per 
dygn och 4500 st i månaden. I denna beräkning har endast knapptryckningar räknats eftersom 
andra events, som t.ex. ”Sign On”,  antas inträffa relativt sällan. 
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     Figur 33: Skärmdump på resultatet av testdag 1. 

 

 
      Figur 34: Skärmdump på resultatet av testdag 2. 
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Den viktigaste loggade datan är händelse och tidsstämpel på sekundnivå vilket kräver fyra bytes 
per händelse. Vill man ha en större noggrannhet på tidsstämpeln, dvs. ner på millisekundnivå 
krävs ytterliggare två bytes och vill man ha exakt position för knapptryckningen så kräver det 
fyra bytes extra.  
 
Med ett pris på 6 Euro per överförd MB kan nu kostnaden räknas ut för olika driftfall och olika 
antal hämtade parametrar. Se tabell 1 nedan. Dock är inte overhead vid dataöverföring inräknat 
här. 
 

Tabell 1. Uppskattad kostnad för överföring av logg 

 

 10 events/timme 100 events/timme 

4 bytes 1.08 kr/mån 10.8 kr/mån 

6 bytes 1.62 kr/mån 16.2 kr/mån 

10 bytes 2.7 kr/mån 27 kr/mån 



 41  

5 Resultat och slutsatser 
Demonstratorn visar att det på ett enkelt sätt går att logga de händelser som representerar 
användningen av Interactorn och sedan analysera resultatet. 
I kapitel 3.2.3 beskrivs ett antal problem som kan uppstå när interaktionsloggning ska 
implementeras, abstraktionsproblemet, urvalsproblemet, reduceringsproblemet, 
sammanhangsproblemet och utvecklingsproblemet. Eftersom de händelser som genereras inte är 
lågnivå-händelser så har en stor del av abstraktionsproblemet undvikits. Urvalsproblemet och 
reduceringsproblemet är inte aktuella eftersom varje händelse som genereras är ett bevis för 
interaktion och behöver därför inte på något sätt filtreras. Sammanhangsproblemet är också ett 
mindre problem eftersom Interactorns tillstånd oftast går att utläsa i enskilda händelser och 
sammanhanget för chauffören i stort sätt alltid är detsamma. Eftersom loggningen egentligen bara 
är beroende av att varje HMI-komponent (t.ex. knappar) har ett unikt namn som representerar 
dess funktion så kommer vidareutveckling av Interactorns mjukvara inte att beröras av 
utvecklingsproblemet så länge varje ny komponent får ett korrekt namn. D.v.s. 
loggningsfunktionaliteten behöver inte ändras när en ny version av mjukvaran i Interactorn 
skapas. 
 
Loggen behöver endast utökas med 4 bytes för varje ny händelse och  antalet händelser kan antas 
vara mellan 10 och 100 per timme (där 100 troligtvis är en överdrift). Detta leder till att priset för 
att hämta hela loggen för en månad blir mellan 1 och 10 kr  och detta måste ses som en liten 
investering i sammanhanget.  
Att priset för att hämta hela loggen är relativt lågt har också andra fördelar än rent ekonomiska. 
Det låga priset talar för att det är bättre att hämta hela loggen till en central dator där all analys 
sker. Nya sökalgoritmer kan testas och analysen blir inte låst till de sökfunktioner som finns 
implementerade i Interactorn. Detta betyder också att en minimal arbetsinsats krävs för att 
implementera loggningen i Interactorn. D.v.s. det behövs bara en typ av protokoll som överför 
hela loggen till skillnad mot demonstratorn där tre olika protokoll behövdes för att överföra de tre 
olika typerna av data . 
 
Om man lyckas införa interaktionsloggning i Interactorn på ett enkelt sätt så har man stora 
möjligheter att dra nytta av det. Fördelarna är många. Man kan direkt få konkreta svar om 
användningen av Interactorn och man lär känna kunderna, dvs. chaufförerna, på ett helt nytt sätt. 
Antaganden om hur kunderna använder Interactorn kan bekräftas/dementeras via loggningen. 
Man kan bedöma inverkan av misstänkta problem och brister för att sedan kunna fördela och 
prioritera utvecklingsarbetet 
 
Ett annat tydligt användningsområde för loggning i Interactorn är vid tester i fältprovsbilar, dvs. 
då ett antal åkare får använda en ny version av Interactorn gratis i utbyte mot att de svarar på 
frågor om produkten och användningen. Interaktionsloggningen kan direkt svara på frågor som 
rör förändringar i gränssnittet och samtidigt ligga till grund för utfrågningar med chaufförerna. 
Om det vid fältprov sedan visar sig att det uppstår fel så finns möjligheten att gå in och titta i 
loggen och se vad chauffören gjorde precis innan felet uppstod. 
 



 42  

Men det är viktigt att inse att interaktionsloggning inte kan svara på frågor om användarnas 
uppfattning och tankar om gränssnittet. Däremot så kan loggningen peka på potentiella problem 
som bör utredas vidare med hjälp av traditionella utvärderingsmetoder. 
Allt kommer i slutändan att handla om hur mycket tid man vill spendera på att analysera loggen 
och hur resultaten sedan tolkas. 
 
Viktigt i sammanhanget är också vad lagen säger. Det finns två lagar som bör studeras närmare 
innan interaktionsloggning införs, personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation. 
Dessa lagar reglerar under vilka förutsättningar det är tillåtet att behandla personuppgifter och 
annan information som samlas in. Om lagarna är tillämpliga blir behandlingen tillåten endast om 
den registrerade har lämnat sitt samtycke. Personuppgiftslagen blir tillämplig om den insamlade 
informationen kan knytas till en fysisk person. Lagen om elektronisk kommunikation tillämpas 
när insamling av data (vilken som helst) sker från en användares egen utrustning via ett 
elektroniskt kommunikationsnät som till exempel GSM. 
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6 Diskussion 
I en framtid då det kan tänkas att trådlös överföring av data blir både snabbare och billigare så 
kommer troligtvis också mjuvaruuppdateringar att ske trådlöst och i en allt snabbare takt. Det är 
då viktigt att utvärderingen av de nya versionerna kan ske på ett smidigt sätt och då blir 
interaktionsloggning ett naturligt val av metod.  
 
Utöver användningen av Interactorn så finns det andra data som kan vara intressant att logga. I 
Interactorn kan chauffören välja inställningar för bl.a. ljud. Det skulle vara intressant att se vilka 
inställningar som är vanligast vilket skulle kunna berätta om det finns ett behov av att utveckla 
inställningsmöjligheterna för ljud. Kanske vill chaufförerna ha större möjligheter att välja 
inställningar. 
Något som redan har diskuterats är tanken på att även instrumentpanelens reglage ska tas med i 
loggningen och om den tanken tas ett steg vidare så skulle även de inställningar chauffören gör i 
förarmiljön kunna sparas och analyseras. 
 
Lastbilschaufförer som grupp kan vara svåra att nå eftersom de alltid är på väg någonstans och 
inte har ett kontor som de återkommer till. Här kan Interactorn, kanske även också C200, ses som 
ett tillfälle att nå ut till chaufförerna. Både för att informera men också för att samla in feedback 
och synpunkter som kan ha med hela fordonet att göra. Man kan tänka sig att chaufförerna får 
välja om de vill delta i ett feedbackprogram där de får svara på frågor mot någon form av 
belöning.  
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Bilaga 1 - .NET-ramverket 
 
Mjukvaran som används i Interactorn är skriven i C# som är ett objektorienterat språk för .NET-
ramverket [29]. Microsofts .NET-ramverk är ett mjukvaruramverk tillgängligt för Microsofts 
operativsystem. Ramverket bygger på en virtuell plattform, (virtual machine) som hanterar 
exekveringen av program speciellt skrivna för .NET. I ramverket ingår också ett bibliotek av 
färdiga komponenter som löser vanliga programmeringsuppgifter som t.ex. grafiska 
komponenter, databashantering och webbtjänster. 
 
Den virtuella plattformen realiseras av komponenten Common Language Runtime (CLR) eller 
CLR:en så att programmeraren inte behöver ta hänsyn till detaljerna som rör den CPU som ska 
köra programmet. CLR:en  tillhandahåller också andra viktiga tjänster som säkerhet och 
minnehantering. 
 
Programmerare som använder sig av .NET och CLR:en kan skriva sin kod i C#, VB.Net eller 
annat språk som är kompatibelt med .NET. Vid kompilering så konverteras koden av en .NET-
kompilator till en form av bytecode kallad CIL-kod (Common Intermediate Language). När 
programmet sen ska köras så konverteras CIL-koden av CLR:ens JIT-kompilator (Just In Time) 
till binärkod som kan köras direkt av operativsystemet, se figur 12. 
 
 

 
         
        Figur 12: Beskrivning av hur källkod kompileras i olika steg till binärkod. 
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Bilaga 2 – Kod 
 
Interaction Logger 
 
ActionLogger.cs: 
 
using System; 
using System.IO; 
using System.Collections; 
 
 
 
namespace Scania.Interactor.Common.InteractionLogger 
{ 
 
 public class ActionLogger 
 { 
      //eventTypes 
      public const string SVIPButtonPress =  "1"; 
      public const string VirtualKeyPress =  "2"; 
      public const string Error =            "3"; 
      public const string Date =             "4";  
      public const string SignOn =           "5"; 
      public const string SignOff =          "6"; 
      public const string ClickPos =         "7"; 
      public const string Unknown =          "8"; 
      public const string tab =              "\t"; 
 
      static string clickPos = ""; 
 
 
      private static DateTime lastTime  = DateTime.Now; 
       
      protected ActionLogger() 
      {} 
       
      public static void WriteToLog(string message, string eventType) 
      { 
         WriteToLog(message, eventType, DateTime.Now); 
      } 
       
      public static void WriteToLog(string message, string eventType, DateTime msec)  
      { 
         try 
         { 
            using (StreamWriter w = File.AppendText(@"C:\ILog\" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-
dd") + ".log")) 
            { 
               if(eventType == Error)  
               { 
                  w.WriteLine(getTimeInSeconds() + tab + ButtonMapper.getButtonNr("Error") + tab 
+ eventType + tab + "Error");  
               } 
               else if((eventType == SVIPButtonPress) || (eventType == VirtualKeyPress)) 
               { 
                  w.WriteLine(getTimeInSeconds() + tab + ButtonMapper.getButtonNr(message) + tab  
+ eventType + tab + message + tab + msec.ToString("HH:mm:ss") + tab + msec.Millisecond + tab + 
clickPos); 
               } 
               else if((eventType == SignOn) || (eventType == SignOff)) 
               { 
                  w.WriteLine(getTimeInSeconds() + tab + ButtonMapper.getButtonNr(message) + tab  
+ eventType + tab + message + tab + msec.ToString("HH:mm:ss") + tab + msec.Millisecond);  
               } 
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               else if(eventType == ClickPos) 
               { 
                  clickPos = message; 
               } 
               else if(eventType == Unknown) 
               { 
                  w.WriteLine(getTimeInSeconds() + tab + ButtonMapper.getButtonNr("UnknownEvent") 
+ tab + eventType + tab + message); 
               } 
               else 
               { 
                  w.WriteLine(getTimeInSeconds() + tab + ButtonMapper.getButtonNr("UnknownEvent") 
+ tab + eventType + tab + message); 
               } 
            } 
            if(eventType == Error) 
            { 
               using (StreamWriter w = File.AppendText(@"C:\ILog\E" + 
DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + ".log")) 
               { 
                  w.WriteLine(DateTime.Now + tab + message); 
               } 
            } 
            if(eventType == ClickPos) 
            { 
               TimeSpan ts = msec.Subtract(lastTime); 
 
               if(ts.Milliseconds > 150) 
               { 
                  using (StreamWriter w = File.AppendText(@"C:\ILog\P" + 
DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + ".log")) 
                  { 
                     w.WriteLine(message + tab + msec.ToString("HH:mm:ss") + tab + 
msec.Millisecond); 
                  } 
                  lastTime = msec; 
               } 
            }   
         } 
         catch 
         { 
            using (StreamWriter w = File.AppendText(@"C:\ILog\ActionLoggerExceptions.log")) 
            { 
               w.WriteLine("fel i InteractionLogger, WriteToLog()!"); 
            } 
         } 
      } 
       
      private static string getTimeInSeconds() 
      { 
         return (DateTime.Now.Hour*3600 + DateTime.Now.Minute*60 + 
DateTime.Now.Second).ToString().PadLeft(5,'0'); 
      } 
 } 
} 

 

 
 
 
 
 
LogServer.cs: 
 
using System; 
using System.Collections; 
using System.IO; 
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namespace InteractionLogger 
{ 
 
 public class LogServer 
 { 
      protected LogServer() 
      { 
      } 
       
      // returnerar en sträng med filnamn som innehåller loggad data i kompakt form mellan 
datumen firstDate och lastDate 
      public static string getLogDataFile(DateTime firstDate, DateTime lastDate)  
      { 
         ArrayList files = getFileNames(firstDate, lastDate); 
 
         return makeLogDataFile(files); 
       
      } 
      // returnerar en sträng med filnamn som innehåller hit-statistik data i kompakt form mellan 
datumen firstDate och lastDate 
      public static string getHitDataFile(DateTime firstDate, DateTime lastDate) 
      { 
         ArrayList files = getFileNames(firstDate, lastDate); 
 
         return makeHitDataFile(files); 
      } 
       
      // returnerar en sträng med filnamn som innehåller combo-statistik data i kompakt form 
mellan datumen firstDate och lastDate 
      public static string getComboDataFile(DateTime firstDate, DateTime lastDate) 
      { 
         ArrayList files = getFileNames(firstDate, lastDate); 
 
         return makeComboDataFile(files); 
       
      } 
       
      //Skapar den fil som innehåller Combo datan. Motsvarande den info som annars skulle 
skickats via GPRS 
      private static string makeComboDataFile(ArrayList fileNames) 
      { 
         string lastEvent = ""; 
         int lastTime = 0; 
 
         ArrayList combos = new ArrayList(); 
 
         string file = @"C:\ILog\ComboData.log"; 
          
         if(File.Exists(file)) 
         { 
            File.Delete(file); 
         } 
 
         string lineVal="";  
         string [] lineItems; 
 
         for(int f = 0; f < fileNames.Count; f++) 
         { 
            DateTime date = (DateTime) fileNames[f]; 
 
            StreamReader fileReader = new StreamReader(@"C:\ILog\" + date.ToString("yyyy-MM-dd") 
+ ".log");  
       
            while((lineVal = fileReader.ReadLine()) != null) //filen läses in 
            {  
               lineItems = lineVal.Split(null);    
                   
               if(lineItems[3].Equals("1"))  //Om SVIPButtonPress  
               { 
                  if(int.Parse(lineItems[0]) - lastTime <= 2) // och tid mellan tryckningar är 
mindre än 2 sek, lineItems[3] = Event-typ 
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                  { 
                     if(combos.Count != 0 ) 
                     { 
                        bool found = false; 
 
                        foreach(Combo c in combos) 
                        { 
                           if(lastEvent.Equals(c.id1) && lineItems[2].Equals(c.id2)) 
                           { 
                              c.hits++; 
                              found = true; 
                              break; 
                           } 
                        } 
                        if(!found) 
                        { 
                           combos.Add(new Combo(lastEvent, lineItems[2])); 
                        } 
                         
                     } 
                     else 
                     { 
                        combos.Add(new Combo(lastEvent, lineItems[2])); 
                     } 
                     
                  } 
                  lastEvent = lineItems[2]; 
                  lastTime = int.Parse(lineItems[0]); 
               } 
            } 
            fileReader.Close();  
         } 
          
          
         using (StreamWriter w = File.AppendText(file)) 
         {   
            combos.Sort(); 
            foreach(Combo c in combos) 
            { 
               w.WriteLine(c.id1 + " " + c.id2 + " " + c.hits);  
            } 
         } 
          
         return file; 
      } 
 
      //Skapar den fil som innehåller data om den loggade datan. Motsvarande den info som annars 
skulle skickats via GPRS 
      private static string makeLogDataFile(ArrayList fileNames) 
      { 
         string file = @"C:\ILog\LoggedData.log"; 
          
         if(File.Exists(file)) 
         { 
            File.Delete(file); 
         } 
 
         string lineVal="";  
         string [] lineItems; 
 
         for(int f = 0; f < fileNames.Count; f++) 
         { 
            using (StreamWriter w = File.AppendText(file)) 
            { 
               DateTime date = (DateTime) fileNames[f]; 
 
               StreamReader fileReader = new StreamReader(@"C:\ILog\" + date.ToString("yyyy-MM-
dd") + ".log");  
             
               w.WriteLine(date.ToString("yyyyMMdd") + "4"); 
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               while((lineVal = fileReader.ReadLine()) != null) //filen läses in 
               {  
                  lineItems = lineVal.Split(null);    
                
                  w.WriteLine(lineItems[0] + lineItems[2] + lineItems[3]); // 0,1,2 = 
tid+ID+evenType 
               }  
               fileReader.Close();  
            } 
         } 
 
         return file; 
      } 
 
      private static string makeHitDataFile(ArrayList fileNames) 
      {  
         int [] buttons = new int[200]; //max 200 knappar? 
 
         string file = @"C:\ILog\HitData.log"; // Denna fil motsvarar den datasträng som 
egentligen ska skickas via C200 och GPRS 
          
         if(File.Exists(file)) 
         { 
            File.Delete(file); 
         } 
 
         string lineVal="";  
         string [] lineItems; 
 
         for(int f = 0; f < fileNames.Count; f++) 
         { 
            DateTime date = (DateTime) fileNames[f]; 
 
            StreamReader fileReader = new StreamReader(@"C:\ILog\" + date.ToString("yyyy-MM-dd") 
+ ".log");  
       
            while((lineVal = fileReader.ReadLine()) != null) //filen läses in 
            {  
               lineItems = lineVal.Split(null);    
                   
               buttons[int.Parse(lineItems[2])]++; // öka hits på den plats som motsvaras av ID.  
lineItems[2] = ID på event 
            } 
            fileReader.Close();  
         } 
          
          
         using (StreamWriter w = File.AppendText(file)) 
         {    
            foreach(int i in buttons) 
            { 
               w.WriteLine(i);  
            } 
         } 
          
         return file; 
      } 
      
      private static ArrayList getFileNames(DateTime firstDate, DateTime lastDate) 
      { 
         ArrayList files = new ArrayList(); 
 
         string file = @"C:\ILog\getfilenames.txt"; 
          
         if(File.Exists(file)) 
         { 
            File.Delete(file); 
         } 
                 
         while( DateTime.Compare(firstDate, lastDate) <= 0) 
         { 
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            using (StreamWriter w = File.AppendText(file)) 
            { 
               w.WriteLine(firstDate.ToString("yyyy-MM-dd")); 
            } 
                      
            if (File.Exists(@"C:\ILog\" + firstDate.ToString("yyyy-MM-dd") + ".log")) 
            { 
               files.Add(firstDate); 
            } 
 
            firstDate = firstDate.AddDays(1); 
 
         } 
         return files; 
      } 
 
      public class Combo : IComparable 
      { 
         public string id1, id2; 
         public int hits; 
 
         public Combo(string i1, string i2)  
         { 
            id1 = i1; 
            id2 = i2; 
            hits = 1; 
         } 
         public int CompareTo(object obj) 
         { 
            Combo Compare = (Combo)obj; 
            int result = this.hits.CompareTo(Compare.hits); 
            if (result == 0) 
               result = this.hits.CompareTo(Compare.hits); 
            return result*-1; 
         } 
      } 
   } 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
ButtonMapper.cs: 
 
using System; 
using System.Collections; 
using System.IO; 
 
namespace Scania.Interactor.Common.InteractionLogger 
{ 
 
   public class ButtonMapper 
   { 
      static ArrayList buttonNames = new ArrayList(); 
      static bool first = true; 
 
      public static void fillButtonNames() 
      { 
         try 
         { 
            string lineVal="";  
            StreamReader fileReader = new StreamReader(@"C:\ILog\mappning.txt");  
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            while((lineVal = fileReader.ReadLine()) != null)  
            {  
               buttonNames.Add(lineVal);  
            }  
            fileReader.Close();  
         } 
         catch 
         { 
            using (StreamWriter w = File.AppendText(@"C:\ILog\buttonsClickedexception.log")) 
            { 
               w.WriteLine("fel i InteractionLogger, ButtonMapper() mappning.txt finns ej!"); 
            } 
         } 
 
      } 
 
      public static string getButtonNr(string buttonName) 
      { 
          
         if (first) 
         { 
            fillButtonNames(); 
            first = false; 
         } 
          
         if(buttonNames.Contains(buttonName)) 
         { 
            return (buttonNames.IndexOf(buttonName)).ToString().PadLeft(3,'0'); 
         } 
         else 
         { 
            return "000"; //Unknown button 
         } 
      } 
   } 
} 

 
 
 
 
 
 
HMIComponents 
 
Anrop från SVIPButton till ActionLogger: 
 
private void SVIPButton_Click(SVIPButton sendingObject, bool isTogglePushed) 
{ 
 

eventName = this.Name; 
eventType = SVIPButtonPress;        
 
ActionLogger.WriteToLog(eventName, eventType, DateTime.Now);   

} 
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VizApp 
 
Form1.cs: 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.IO; 
using Scania.Interactor.Common.InteractionLogger; 
 
 
 
namespace vizApp 
{ 
 
   public class Form1 : System.Windows.Forms.Form 
   { 
      private System.Windows.Forms.TabControl tabControl1; 
      private System.Windows.Forms.TabPage tabPage1; 
      private System.Windows.Forms.TabPage tabPage2; 
      private System.Windows.Forms.TabPage tabPage3; 
 
      public System.Windows.Forms.ListView listView1; 
      private System.Windows.Forms.Button showLogButton; 
      private System.Windows.Forms.Button clearLogButton; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker1; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker2; 
      private System.Windows.Forms.Label label1; 
      private System.Windows.Forms.Label label2; 
      private TextBox textBox3; 
 
      public System.Windows.Forms.ListView listView2; 
      private System.Windows.Forms.Button showHitsButton; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker3; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker4; 
      private System.Windows.Forms.Label label3; 
      private System.Windows.Forms.Label label4; 
 
      public System.Windows.Forms.ListView listView3; 
      private System.Windows.Forms.Button showCombosButton; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker5; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker6; 
      private System.Windows.Forms.Label label5; 
      private System.Windows.Forms.Label label6; 
       
      /// <summary> 
      /// Required designer variable. 
      /// </summary> 
      private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
      public Form1() 
      { 
         // 
         // Required for Windows Form Designer support 
         // 
         InitializeComponent(); 
         // 
         // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call 
         // 
      } 
 
      /// <summary> 
      /// Clean up any resources being used. 
      /// </summary> 
      protected override void Dispose( bool disposing ) 
      { 
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         if( disposing ) 
         { 
            if (components != null)  
            { 
               components.Dispose(); 
            } 
         } 
         base.Dispose( disposing ); 
      } 
 
      #region Windows Form Designer generated code 
      /// <summary> 
      /// Required method for Designer support - do not modify 
      /// the contents of this method with the code editor. 
      /// </summary> 
     
      private void InitializeComponent() 
      { 
         this.tabControl1 = new System.Windows.Forms.TabControl(); 
         this.tabPage1 = new System.Windows.Forms.TabPage(); 
         this.tabPage2 = new System.Windows.Forms.TabPage(); 
         this.tabPage3 = new System.Windows.Forms.TabPage(); 
         this.tabControl1.SuspendLayout(); 
         this.tabPage1.SuspendLayout(); 
         this.tabPage2.SuspendLayout(); 
         this.tabPage3.SuspendLayout(); 
    
         //tab1 
         this.listView1 = new System.Windows.Forms.ListView(); 
         this.showLogButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
         this.clearLogButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
         this.textBox3 = new TextBox(); 
         this.dateTimePicker1 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.dateTimePicker2 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
         this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
                
         //tab2 
         this.listView2 = new System.Windows.Forms.ListView(); 
         this.showHitsButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
         this.dateTimePicker3 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.dateTimePicker4 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 
         this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 
 
         //tab3 
         this.listView3 = new System.Windows.Forms.ListView(); 
         this.showCombosButton = new System.Windows.Forms.Button(); 
         this.dateTimePicker5 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.dateTimePicker6 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.label5 = new System.Windows.Forms.Label(); 
         this.label6 = new System.Windows.Forms.Label(); 
 
         this.SuspendLayout(); 
          
         //  
         // listView1 
         //  
         this.listView1.AllowColumnReorder = true; 
         this.listView1.FullRowSelect = true; 
         this.listView1.GridLines = true; 
         this.listView1.LabelEdit = true; 
         this.listView1.Location = new System.Drawing.Point(10, 70); 
         this.listView1.Name = "listView1"; 
         this.listView1.Size = new System.Drawing.Size(670, 400); 
         //this.listView1.Sorting = System.Windows.Forms.SortOrder.Ascending; 
         this.listView1.TabIndex = 0; 
         this.listView1.View = System.Windows.Forms.View.Details; 
         // Set the view to show details. 
         this.listView1.View = View.Details; 
         // Allow the user to edit item text. 
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         this.listView1.LabelEdit = true; 
         // Allow the user to rearrange columns. 
         this.listView1.AllowColumnReorder = false; 
         // Select the item and subitems when selection is made. 
         this.listView1.FullRowSelect = true; 
         // Display grid lines. 
         this.listView1.GridLines = true; 
         // Attach Subitems to the ListView 
         this.listView1.Columns.Add("Nr", 40, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView1.Columns.Add("Event", 100, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView1.Columns.Add("Name", 240, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView1.Columns.Add("Time", 100, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView1.Columns.Add("Date", 100, HorizontalAlignment.Left); 
         //  
         // listView2 
         //  
         this.listView2.AllowColumnReorder = true; 
         this.listView2.FullRowSelect = true; 
         this.listView2.GridLines = true; 
         this.listView2.LabelEdit = true; 
         this.listView2.Location = new System.Drawing.Point(10, 70); 
         this.listView2.Name = "listView2"; 
         this.listView2.Size = new System.Drawing.Size(670, 400); 
         //this.listView2.Sorting = System.Windows.Forms.SortOrder.Ascending; 
         this.listView2.TabIndex = 0; 
         this.listView2.View = System.Windows.Forms.View.Details; 
         // Set the view to show details. 
         this.listView2.View = View.Details; 
         // Allow the user to edit item text. 
         this.listView2.LabelEdit = true; 
         // Allow the user to rearrange columns. 
         this.listView2.AllowColumnReorder = false; 
         // Select the item and subitems when selection is made. 
         this.listView2.FullRowSelect = true; 
         // Display grid lines. 
         this.listView2.GridLines = true; 
         // Attach Subitems to the ListView 
         this.listView2.Columns.Add("Nr", 40, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView2.Columns.Add("Name", 240, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView2.Columns.Add("Hits", 240, HorizontalAlignment.Left); 
         //this.listView2.ColumnClick += new 
System.Windows.Forms.ColumnClickEventHandler(this.listView2_OnColumnClick); 
 
         //  
         // listView3 
         //  
         this.listView3.AllowColumnReorder = true; 
         this.listView3.FullRowSelect = true; 
         this.listView2.GridLines = true; 
         this.listView3.LabelEdit = true; 
         this.listView3.Location = new System.Drawing.Point(10, 70); 
         this.listView3.Name = "listView3"; 
         this.listView3.Size = new System.Drawing.Size(670, 400); 
         //this.listView3.Sorting = System.Windows.Forms.SortOrder.Ascending; 
         this.listView3.TabIndex = 0; 
         this.listView3.View = System.Windows.Forms.View.Details; 
         // Set the view to show details. 
         this.listView3.View = View.Details; 
         // Allow the user to edit item text. 
         this.listView3.LabelEdit = true; 
         // Allow the user to rearrange columns. 
         this.listView3.AllowColumnReorder = false; 
         // Select the item and subitems when selection is made. 
         this.listView3.FullRowSelect = true; 
         // Display grid lines. 
         this.listView3.GridLines = true; 
         // Attach Subitems to the ListView 
         this.listView3.Columns.Add("Nr", 40, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView3.Columns.Add("Name", 240, HorizontalAlignment.Left); 
         this.listView3.Columns.Add("Hits", 240, HorizontalAlignment.Left); 
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         //this.listView3.ColumnClick += new 
System.Windows.Forms.ColumnClickEventHandler(this.listView3_OnColumnClick); 
         //  
         // showLogButton 
         //  
         this.showLogButton.Location = new System.Drawing.Point(10, 20); 
         this.showLogButton.Name = "showLogButton"; 
         this.showLogButton.Size = new System.Drawing.Size(100, 40); 
         this.showLogButton.TabIndex = 0; 
         this.showLogButton.Text = "Show Interaction Log"; 
         this.showLogButton.Click += new System.EventHandler(this.showLogButton_Click); 
         //  
         // clearLogButton 
         //  
         this.clearLogButton.Location = new System.Drawing.Point(580, 20); 
         this.clearLogButton.Name = "clearLogButton"; 
         this.clearLogButton.Size = new System.Drawing.Size(100, 40); 
         this.clearLogButton.TabIndex = 0; 
         this.clearLogButton.Text = "Clear Interaction Log"; 
         this.clearLogButton.Click += new System.EventHandler(this.clearLogButton_Click); 
         //  
         // showHitsButton 
         //  
         this.showHitsButton.Location = new System.Drawing.Point(10, 20); 
         this.showHitsButton.Name = "showHitsButton"; 
         this.showHitsButton.Size = new System.Drawing.Size(100, 40); 
         this.showHitsButton.TabIndex = 0; 
         this.showHitsButton.Text = "Show hit statistics"; 
         this.showHitsButton.Click += new System.EventHandler(this.showHitsButton_Click); 
         //  
         // showCombosButton 
         //  
         this.showCombosButton.Location = new System.Drawing.Point(10, 20); 
         this.showCombosButton.Name = "showCombosButton"; 
         this.showCombosButton.Size = new System.Drawing.Size(100, 40); 
         this.showCombosButton.TabIndex = 0; 
         this.showCombosButton.Text = "Show Combo statistics"; 
         this.showCombosButton.Click += new System.EventHandler(this.showCombosButton_Click); 
         //  
         // textBox3 
         //  
         this.textBox3.Location = new System.Drawing.Point(440, 40); 
         this.textBox3.Name = "textBox3"; 
         this.textBox3.Size = new System.Drawing.Size(100, 40); 
         this.textBox3.TabIndex = 1; 
         this.textBox3.Text = ""; 
         //  
         // tabControl1 
         //  
         this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage1); 
         this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage2); 
         this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage3); 
         this.tabControl1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); 
         this.tabControl1.Name = "tabControl1"; 
         this.tabControl1.SelectedIndex = 0; 
         this.tabControl1.Size = new System.Drawing.Size(700, 500); 
         this.tabControl1.TabIndex = 0; 
         //  
         // label1 
         //  
         this.label1.Location = new System.Drawing.Point(120, 26); 
         this.label1.Name = "label1"; 
         this.label1.Size = new System.Drawing.Size(40, 40); 
         this.label1.TabIndex = 0; 
         this.label1.Text = "From:"; 
         //  
         // label2 
         //  
         this.label2.Location = new System.Drawing.Point(280, 26); 
         this.label2.Name = "label2"; 
         this.label2.Size = new System.Drawing.Size(40, 56); 
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         this.label2.TabIndex = 1; 
         this.label2.Text = "To:"; 
         //  
         // label3 
         //  
         this.label3.Location = new System.Drawing.Point(120, 26); 
         this.label3.Name = "label3"; 
         this.label3.Size = new System.Drawing.Size(40, 40); 
         this.label3.TabIndex = 0; 
         this.label3.Text = "From:"; 
         //  
         // label4 
         //  
         this.label4.Location = new System.Drawing.Point(280, 26); 
         this.label4.Name = "label4"; 
         this.label4.Size = new System.Drawing.Size(40, 56); 
         this.label4.TabIndex = 1; 
         this.label4.Text = "To:"; 
         //  
         // label5 
         //  
         this.label5.Location = new System.Drawing.Point(120, 26); 
         this.label5.Name = "label5"; 
         this.label5.Size = new System.Drawing.Size(40, 40); 
         this.label5.TabIndex = 0; 
         this.label5.Text = "From:"; 
         //  
         // label6 
         //  
         this.label6.Location = new System.Drawing.Point(280, 26); 
         this.label6.Name = "label6"; 
         this.label6.Size = new System.Drawing.Size(40, 56); 
         this.label6.TabIndex = 1; 
         this.label6.Text = "To:"; 
         //  
         // tabPage1 
         //  
         this.tabPage1.Location = new System.Drawing.Point(4, 22); 
         this.tabPage1.Name = "Log"; 
         this.tabPage1.Size = new System.Drawing.Size(700, 500); 
         this.tabPage1.TabIndex = 0; 
         this.tabPage1.Text = "Log"; 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.showLogButton); 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.clearLogButton); 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.listView1); 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.textBox3); 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.dateTimePicker1); 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.dateTimePicker2); 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.label1); 
         this.tabPage1.Controls.Add(this.label2); 
         this.tabPage1.Click += new System.EventHandler(this.tabPage1_Click); 
         //  
         // tabPage2 
         //  
         this.tabPage2.Location = new System.Drawing.Point(4, 22); 
         this.tabPage2.Name = "Hits"; 
         this.tabPage2.Size = new System.Drawing.Size(700, 500); 
         this.tabPage2.TabIndex = 1; 
         this.tabPage2.Text = "Hits"; 
         this.tabPage2.Controls.Add(this.listView2); 
         this.tabPage2.Controls.Add(this.showHitsButton); 
         this.tabPage2.Controls.Add(this.dateTimePicker3); 
         this.tabPage2.Controls.Add(this.dateTimePicker4); 
         this.tabPage2.Controls.Add(this.label3); 
         this.tabPage2.Controls.Add(this.label4); 
         //  
         // tabPage3 
         //  
         this.tabPage3.Location = new System.Drawing.Point(4, 22); 
         this.tabPage3.Name = "Combos"; 
         this.tabPage3.Size = new System.Drawing.Size(700, 500); 
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         this.tabPage3.TabIndex = 2; 
         this.tabPage3.Text = "Combos"; 
         this.tabPage3.Controls.Add(this.listView3); 
         this.tabPage3.Controls.Add(this.showCombosButton); 
         this.tabPage3.Controls.Add(this.dateTimePicker5); 
         this.tabPage3.Controls.Add(this.dateTimePicker6); 
         this.tabPage3.Controls.Add(this.label5); 
         this.tabPage3.Controls.Add(this.label6); 
         //  
         // dateTimePicker1 
         //  
         this.dateTimePicker1.Location = new System.Drawing.Point(120, 40); 
         this.dateTimePicker1.Name = "dateTimePicker1"; 
         this.dateTimePicker1.Size = new System.Drawing.Size(144, 20); 
         this.dateTimePicker1.TabIndex = 0; 
         dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
         dateTimePicker1.CustomFormat = "yyyy-MM-dd"; 
         this.dateTimePicker1.ValueChanged += new 
System.EventHandler(this.dateTimePicker1_ValueChanged); 
         //  
         // dateTimePicker2 
         //  
         this.dateTimePicker2.Location = new System.Drawing.Point(280, 40); 
         this.dateTimePicker2.Name = "dateTimePicker2"; 
         this.dateTimePicker2.Size = new System.Drawing.Size(144, 20); 
         this.dateTimePicker2.TabIndex = 0; 
         dateTimePicker2.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
         dateTimePicker2.CustomFormat = "yyyy-MM-dd"; 
         this.dateTimePicker2.ValueChanged += new 
System.EventHandler(this.dateTimePicker2_ValueChanged); 
         //  
         // dateTimePicker3 
         //  
         this.dateTimePicker3.Location = new System.Drawing.Point(120, 40); 
         this.dateTimePicker3.Name = "dateTimePicker3"; 
         this.dateTimePicker3.Size = new System.Drawing.Size(144, 20); 
         this.dateTimePicker3.TabIndex = 0; 
         dateTimePicker3.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
         dateTimePicker3.CustomFormat = "yyyy-MM-dd"; 
         this.dateTimePicker3.ValueChanged += new 
System.EventHandler(this.dateTimePicker3_ValueChanged); 
         //  
         // dateTimePicker4 
         //  
         this.dateTimePicker4.Location = new System.Drawing.Point(280, 40); 
         this.dateTimePicker4.Name = "dateTimePicker4"; 
         this.dateTimePicker4.Size = new System.Drawing.Size(144, 20); 
         this.dateTimePicker4.TabIndex = 0; 
         dateTimePicker4.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
         dateTimePicker4.CustomFormat = "yyyy-MM-dd"; 
         this.dateTimePicker4.ValueChanged += new 
System.EventHandler(this.dateTimePicker4_ValueChanged); 
         //  
         // dateTimePicker5 
         //  
         this.dateTimePicker5.Location = new System.Drawing.Point(120, 40); 
         this.dateTimePicker5.Name = "dateTimePicker5"; 
         this.dateTimePicker5.Size = new System.Drawing.Size(144, 20); 
         this.dateTimePicker5.TabIndex = 0; 
         dateTimePicker5.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
         dateTimePicker5.CustomFormat = "yyyy-MM-dd"; 
         this.dateTimePicker5.ValueChanged += new 
System.EventHandler(this.dateTimePicker5_ValueChanged); 
         //  
         // dateTimePicker6 
         //  
         this.dateTimePicker6.Location = new System.Drawing.Point(280, 40); 
         this.dateTimePicker6.Name = "dateTimePicker6"; 
         this.dateTimePicker6.Size = new System.Drawing.Size(144, 20); 
         this.dateTimePicker6.TabIndex = 0; 
         dateTimePicker6.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
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         dateTimePicker6.CustomFormat = "yyyy-MM-dd"; 
         this.dateTimePicker6.ValueChanged += new 
System.EventHandler(this.dateTimePicker6_ValueChanged); 
         //  
         // Form1 
         //  
         this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(700, 500); 
         this.Controls.Add(this.tabControl1); 
         this.Name = "Form1"; 
         this.Text = "InteractionLogger - Visualizer"; 
         this.ResumeLayout(false); 
 
      } 
      #endregion 
 
 
      private void showLogButton_Click(Object sender, EventArgs e) 
      { 
         //Begär loggad data mellan de datum som står i textBox1 och 2 
         string file = InteractionLogger.LogServer.getLogDataFile(this.dateTimePicker1.Value, 
this.dateTimePicker2.Value);  
             
         this.listView1.Items.Clear(); 
 
         fillLogListView(file); // Fyll listView med det som står i "file" 
      } 
       
      private void clearLogButton_Click(Object sender, EventArgs e) 
      { 
         this.listView1.Items.Clear(); 
      } 
 
      private void showHitsButton_Click(Object sender, EventArgs e) 
      { 
         //Begär hit-statistik-data mellan de datum som står i textBox1 och 2 
         string file = InteractionLogger.LogServer.getHitDataFile(this.dateTimePicker3.Value, 
this.dateTimePicker4.Value);  
             
         this.listView2.Items.Clear(); 
 
         fillHitListView(file); // Fyll listView med det som står i "file" 
      } 
 
      private void showCombosButton_Click(Object sender, EventArgs e) 
      { 
         //Begär hit-statistik-data mellan de datum som står i textBox1 och 2 
         string file = InteractionLogger.LogServer.getComboDataFile(this.dateTimePicker5.Value, 
this.dateTimePicker6.Value);  
             
         this.listView3.Items.Clear(); 
 
         fillComboListView(file); // Fyll listView med det som står i "file" 
      } 
 
      private string getClockTime(string strTime) 
      { 
         int totSeconds = int.Parse(strTime); 
 
         int hours = totSeconds/3600; 
 
         int minutes = (totSeconds-(hours*3600))/60; 
 
         int seconds = (totSeconds-(hours*3600)-(minutes*60)); 
 
         return hours.ToString().PadLeft(2,'0') + ":" + minutes.ToString().PadLeft(2,'0') + ":" + 
seconds.ToString().PadLeft(2,'0'); 
             
      } 
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      void fillLogListView(string file) 
      { 
         string str = ""; 
         string date = ""; 
         int nr = 0; 
          
         int bytes = 0; 
 
         if(File.Exists(file)) 
         { 
 
        
 
            StreamReader fileReader = new StreamReader(file);  
            while((str = fileReader.ReadLine()) != null)  
            {  
 
               //TODO: lägg en räknare som räknar bytes 
               bytes++; 
 
               if(str.Substring(str.Length-1) == "4") 
               { 
                  date = str.Substring(str.Length-9, 4) + "-" + str.Substring(str.Length-5, 2) + 
"-" + str.Substring(str.Length-3, 2); 
               } 
               else 
               { 
                  nr++; //öka ID 
            
                  String eventType = ""; 
                  if(str.Substring(str.Length-1) == "1") 
                  { 
                     eventType = "Button Pressed"; 
                  } 
                  else if(str.Substring(str.Length-1) == "2") 
                  { 
                     eventType = "VirtualKeyboard"; 
                  } 
                  else if(str.Substring(str.Length-1) == "3") 
                  { 
                     eventType = "Error"; 
                  } 
                  else if(str.Substring(str.Length-1) == "5") 
                  { 
                     eventType = "Sign On"; 
                  } 
                  else if(str.Substring(str.Length-1) == "6") 
                  { 
                     eventType = "Sign Off"; 
                  } 
                  else if(str.Substring(str.Length-1) == "7") 
                  { 
                     eventType = "ClickPos"; //?? 
                  } 
                  else if(str.Substring(str.Length-1) == "8") 
                  { 
                     eventType = "Unknown event"; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     eventType = "Unknown event"; 
                  } 
                   
                  string buttonName = ""; 
                  if(str.Substring(str.Length-4, 3).Equals("000")) 
                  { 
                     buttonName = ButtonMapper.getButtonName(0); 
                  } 
                  else 
                  { 
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                     buttonName = 
ButtonMapper.getButtonName((int.Parse((str.Substring(str.Length-4, 3)).TrimStart('0')))); 
                  } 
 
                  string strTime = str.Substring(0,5); 
                   
                  string clockTime = getClockTime(strTime); 
 
                  ListViewItem lvi = new ListViewItem(((nr)).ToString()); 
                  lvi.SubItems.Add (eventType); 
                  lvi.SubItems.Add (buttonName); 
                  lvi.SubItems.Add (clockTime); 
                  lvi.SubItems.Add (date); 
                         
                  listView1.Items.Add(lvi); 
               } 
            } 
            fileReader.Close();  
         } 
         else 
         { 
            ListViewItem lvi = new ListViewItem("No data!"); 
            listView1.Items.Add(lvi); 
         } 
          
         this.textBox3.Text = (bytes-1)*4 + " bytes"; 
      } 
 
      void fillHitListView(string file) 
      { 
         string str = ""; 
         int nr = 0; 
         string buttonName = ""; 
         ArrayList hits = new ArrayList(); 
 
         if(File.Exists(file)) 
         { 
            StreamReader fileReader = new StreamReader(file);  
            while((str = fileReader.ReadLine()) != null)  
            {  
               buttonName = ButtonMapper.getButtonName(nr); 
               if(!buttonName.Equals("indexOutOfRange")) 
               { 
                  hits.Add(new Hits(buttonName, int.Parse(str))); 
               } 
                
               nr++; 
            } 
            fileReader.Close();  
 
            hits.Sort(); 
 
            nr = 0; 
             
            foreach(Hits h in hits) 
            { 
               ListViewItem lvi = new ListViewItem(((nr+1)).ToString()); 
               lvi.SubItems.Add(h.id1); 
               lvi.SubItems.Add (h.hits.ToString()); 
               listView2.Items.Add(lvi); 
               nr++; 
            } 
         } 
         else 
         { 
            ListViewItem lvi = new ListViewItem("No data!"); 
            listView2.Items.Add(lvi); 
         } 
      } 
 
 



 64  

      void fillComboListView(string file) 
      { 
         string str = ""; 
         int nr = 0; 
         string [] lineItems; 
         string combo = ""; 
         string hits = ""; 
 
         if(File.Exists(file)) 
         { 
            StreamReader fileReader = new StreamReader(file);  
            while((str = fileReader.ReadLine()) != null)  
            {  
               lineItems = str.Split(null); 
 
               combo = ButtonMapper.getButtonName(int.Parse(lineItems[0])) + "   ->   " + 
ButtonMapper.getButtonName(int.Parse(lineItems[2])); 
               hits = lineItems[3]; 
 
               ListViewItem lvi = new ListViewItem(((nr+1)).ToString()); 
               lvi.SubItems.Add(combo); 
               lvi.SubItems.Add (hits); 
               listView3.Items.Add(lvi); 
 
               nr++; 
            } 
            fileReader.Close();  
         } 
         else 
         { 
            ListViewItem lvi = new ListViewItem("No data!"); 
            listView3.Items.Add(lvi); 
         } 
      } 
 
            
      /// <summary> 
      /// The main entry point for the application. 
      /// </summary> 
      [STAThread] 
      static void Main()  
      { 
         Application.Run(new Form1()); 
      } 
 
      private void tabPage1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
       
      } 
 
      private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
         //this.textBox3.Text = this.dateTimePicker1.Text; 
      } 
       
      private void dateTimePicker2_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
          
      } 
      private void dateTimePicker3_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
         //this.textBox3.Text = this.dateTimePicker1.Text; 
      } 
       
      private void dateTimePicker4_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
          
      } 
      private void dateTimePicker5_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
         //this.textBox3.Text = this.dateTimePicker1.Text; 
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      } 
       
      private void dateTimePicker6_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
          
      } 
 
   } 
} 
 
 
 
   public class Hits : IComparable 
   { 
      public string id1; 
      public int hits; 
 
      public Hits(string i1, int hitss)  
      { 
         id1 = i1; 
         hits = hitss; 
      } 
      public int CompareTo(object obj) 
      { 
         Hits Compare = (Hits)obj; 
         int result = this.hits.CompareTo(Compare.hits); 
         if (result == 0) 
            result = this.hits.CompareTo(Compare.hits); 
         return result*-1; 
      } 
   } 

 
 

   


