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Sammanfattning 
Precis som de flesta företag så har True Software Scandinavia AB en 

produkt där ute i marknaden. Produkten är en mobil applikation som 

går under namnet Truecaller. För att kunna leverera den bästa upplevel-

sen till slut användarna så krävs en stor global telefonkatalog. 

Förutom att företaget har en statistik på hur det har gått och går för 

deras produkt så finns även behovet att veta hur det kommer att gå i 

framtiden. Alltså man vill veta hur stor potential det finns i marknaden 

och med avseende på detta försöka estimera när man når sitt uppsatta 

mål. 

Syftet med detta projekt har varit att skapa ett verktyg som kan samla in 

data och utföra nödvändiga behandlingar för att kunna estimera den 

framtida tillväxten. Verktyget skapas med hjälp av programmerings-

språket Java och kommer vara i form av ett skrivbords applikation. 

Eftersom ett sådant verktyg är stort och komplicerad, så kan det lösas 

genom att delas upp i mindre bestånds delar. Varje del utvecklas för sig 

själv och allt sätts ihop på slutet.  

För att hela verktyget ska kunna vara funktionellt och ge något resultat 

så måste varje delkomponent fungera korrekt. I resultatet kommer vi att 

verifiera att varje delkomponent utför sitt arbete felfri. 

Förutom resultatet så kommer dessutom vissa diskussioner kring 

generell barhet, kritik och förbättringar på arbetet att tas upp i denna 

rapport. 

 

Nyckelord: Hibernate, HQL, Logistik funktion, mySQL, ORM, Java, 

JAXB, JBoss, JFreeChart, JPA, JUnit, Maven, Sigmoid, SQL, XML, XSD 
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Abstract 
Like most companies, True Software Scandinavia AB has a product out 

in the market. The product is a mobile application, called Truecaller. In 

order to deliver the best experience to the end users, a large global 

phonebook is required. 

In addition that the company has statistics of how things have gone and 

are going for their product, there is also a need to know how it will go in 

the future. Thus they want to know how much potential there is in the 

market and with regard to this, attempt to estimate when they reach 

their goal. 

The purpose of this project is to create a tool that can collect data and 

perform the necessary process in order to estimate future growth. The 

tool is created using the Java programming language and will be in the 

form of a desktop application. As these kinds of tools are large and 

complex, it will be solved by subdividing it into smaller constituent 

parts. After each part is separately developed, all parts will be put 

together at the end. 

In order for the tool to be functional and give any result, each compo-

nent must work correctly. In the results, we will verify that each com-

ponent performs its work faultless. 

Apart from the result, even some discussions about general sustainabil-

ity, criticisms and improvements on the work will be included in this 

report. 

 

Keywords:  Hibernate, HQL, Logistic function, mySQL, ORM, Java, 

JAXB, JBoss, JFreeChart, JPA, JUnit, Maven, Sigmoid, SQL, XML, XSD. 
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Förord 
Först och främst vill jag tacka min mor för den viktiga roll hon har haft i 

att göra denna utbildning möjlig för mig. 

Ett special tack går till er alla skattebetalare som står för de tunga 

kostnader en högskola med sina studenter har. Ni har gjort det möjligt 

att studera helt gratis i detta land och skär bort alla avgifter en student 

annars skulle ha bekymrat sig för.  

Tack ni alla passionerade lärare som har varit pedagogiska. Ni som har 

strävat för att bryta ner all komplexitet. Ni gör lärandet av vetenskap 

kul och förståligt. 

Tack Google för att du varit där när jag fått problem. 

Sist vill jag tacka kaffe för den effektiva koffein den innehåller. Utan 

högre fokusfaktor skulle detta ha dröjt mer. 
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Terminologi 
Här kommer förteckningar över termer, förkortningar och variabelnamn 

med korta förklaringar. Även ett upprättat sakregister finns på slutet av 

rapporten som anger var i den löpande texten respektive begrepp 

förekommer. Om mer förklaring angående någon förkortning önskas så 

är alltid Google alternativt Wikipedia en rekommendation. 

Förkortningar och akronymer 

API Application programming interface - regeluppsättning 

för hur en viss programvara kan kommunicera med an-

nan programvara 

DTD Document Type Definition - beskriver strukturen på ett 

XML-dokument 

Eclipse Verktyg för att utveckla programvara 

Hbm Hibernate mapping file - Filen som innehåller informat-

ion on kartläggningar till Hibernate ramverket 

HQL Hibernate Query Language - Hibernates egna SQL 

inspirerad språk. 

ORM Object-relational mapping – Programmeringsteknik för 

att konvertera data från databaser till objektorienterat 

språk 

IDE Integrated development environment – Utvecklings-

miljö avsedd för att underlätta programmering 

JAR Java Archive - Arkiv filformat som används för att 

aggregera Java-klassfiler 

JAXB Java Architecture for XML Binding - Låter Java-

utvecklare att kartlägga Javaklasser till XML represen-

tationer 

JBoss En applikationsserver som implementerar Java EE 



Marknadsanalysverktyg   

Estimering av tillväxt på telefon- 

och mobilabonnenter Vahid 

Shirvani   

Terminologi 

2013-04-18 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

viii 

JFreeChart Ramverk för interaktiva diagram 

JPA Java Persistence API - Ramverk för att hantera relation-

ella data i Java applikationer 

JUnit Ramverk för testdriven utveckling 

Maven Används för att automatiskt paketera (bygga) program-

filerna till en distribuerbar enhet 

SQL Structured Query Language - Standardiserat språk för 

att hämta och modifiera data i en relationsdatabas 

XAMPP cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl - Plattform-

soberoende paket för webbserver-lösning 

XML Extensible Markup Language - Märkspråk för kodning 

av dokument i ett format som är både människo- och 

maskinläsbart 

XSD XML schema - För att uttrycka en uppsättning av regler 

som ett XML-dokument måste uppfylla 

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

O(N) Big-O notation 

P(t) Polynomial of population 

R Real numbers 

t Time-variable 
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1 Introduktion  
De flesta företag samlar statistik över hur deras produkt säljs och 

används. En fråga dem ofta ställer sig brukar vara, ”Hur stor är mark-

naden?” eller ”Vilken potential finns det där ute?”. Svaret på en sådan 

fråga är väldigt intressant och kan spela en stor roll när ledarna ska ta 

beslut. Det finns flera anledningar till varför man vill ha svar till sådana 

frågor. En tydlig situation är när man vill veta hur stor tillväxt produk-

ten kan ge. Vi alla vet att en försäljning inte kan växa i all oändlighet. 

Någon tid kommer det att börja plana ut, om inte börja falla. För att hitta 

svaret till en sådan fråga krävs mycket resurser och analys. Svaret kan 

vara komplicerad och att lyckas visualisera det simpelt samtidigt 

förståndigt kan vara en utmaning. 

Syftet med detta examensarbete är att skapa ett verktyg i programme-

ringsspråket Java som klarar av att hämta information om marknaden 

och efter analysering sedan visualisera data på ett vettigt sätt. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

De flesta företag har nytta av data och statistik på hur sin produkt säljs 

eller används där ute i marknaden. Truecaller Scandinavia AB [1] är 

inget undantag. Det finns flera olika sätt att samla in statistik, till 

exempel antal nerladdningar av Truecaller applikationen på Google 

Play Store [2] eller Apples App Store [3] kan vara något aktieägarna tar 

hänsyn till. Även Truecaller Facebook Fan sida [4] är en kommunikat-

ions portal mot användarna som inte går att bortse ifrån. Dessa nämnda 

lösningar för statistik anger endast vad det aktuella värdet ligger på. 

Ifall man samlar under en viss tid så har man skapat en historik. Histo-

rik talar endast om det förflutna enda fram till nuvarande. Dock är 

framtida värden oklara. I samband med att företaget växer blir intresset 

och behovet för framtidens data större. Den goda nyheten är att det 

approximativa tillväxten kan tolkas ut med hjälp av tidigare data d.v.s. 

framtiden kan blir uppskattad. På andra sidan kräver denna estimering 

komplicerad analys och data behandling (beräkning). Inom företaget 

Truecaller finns ett ökande behov av ett verktyg som kan föreslå samt 

visualisera grafiskt hur stor potential det finns i marknaden och föreslå 

hur mycket marknadsandelar deras produkt kommer ha i framtiden. En 

sådan lösning kan leda till att man satsar resursera på rätt ställe.  
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1.2 Högnivåproblemformulering 

Ett bra sätt att förklara problemet kan vara att titta på det i ett exempel 

sammanhang. Säg att Truecaller har som mål att samla in namn på 60% 

av alla telefonnummer i ett specifikt land. Takten Truecaller samlar in 

namn avgör vid vilken tidpunkt dem kommer nå sitt mål. Verktyget 

som skall designas och konstrueras i detta projekt ska estimera denna 

tidpunkt och även tala om den minsta tillåtna tillväxt hastigheten för att 

stanna kvar på målet. Syftet med att vilja ha denna information kan vara 

att det ger kunskap om framtiden utav deras produkt. 

Något man ska tänka på är att tillväxten inte är linjär och därför estime-

ringen inte lika uppenbar. Vi kommer fördjupa oss mer i detta problem 

och titta på alla faktorer som har betydelse.    

1.3 Avgränsningar 

Vi utgår ifrån i detta projekt att tillväxt kurvan kan approximeras till en 

logistisk funktion [5]. Även om vissa länders tillväxt kurvor har tendens 

att se annorlunda ut från logistiska funktioner kommer detta att negli-

geras. Lite mer om vad logistiska funktioner är kommer i fortsättningen. 

För att hitta en logistisk funktion behöver man utgå ifrån vissa värden. 

Dessa värden kan ha kraftig påverkan på utseendet av kurvan. Vid valet 

av dessa värden så får man vara extra noga. 

Man kan nästan helt påstå att där det finns tillväxt kan det estimeras till 

en logistisk funktion. Den logistiska funktionen hittar tillämpningar 

inom en rad olika områden, som till exempel artificiella neurala nätverk, 

biologi, biomatematik, demografi, ekonomi, kemi, matematisk psyko-

logi, sannolikhet, sociologi, statsvetenskap och statistik. De slutsatser vi 

tar för tillväxten bör vara generellt giltiga i andra liknande område. 

1.4 Lågnivåproblemformulering 

Som vi nämnde i ett tidigare exempel kan målet vara att ha namn och 

telefonnummer på 60 % av alla telefonabonnenter i ett land. Om ett land 

har 10K abonnenter då är målet 6K samtidigt om antal abonnenter ökar 

till 1M då har målet också ändrats till att vara 0.6M, dock fortfarande 60 

%. Så vi ser tydligt att bara för att vi har nått vårt mål betyder det inte 

att vi är klara utan målet ständigt flyttar sig. För att alltid stanna på 60 % 

målet måsta man alltså ha en viss tillväxt, minst lika stor som tillväx-

ten/förflyttningen av målet. 
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Figur 1: Konceptbild över hur utvecklingen kan se ut. 1) Population 2) Dubbla 

population 3) Dubbla telefon abonnenter 4) Telefon abonnenter 5) Truecallers namn 

databas 6) Present 

Låt oss titta på Figur 1 som är ett exempel på hur tillväxt/utvecklingen 

kan se ut. Observera att ovan inte är baserad på riktig data och endast 

skall ses som en koncept bild. Linje nummer 1 är en grov uppskatting av 

landets befolkning. För enkelhets skull anta att varje person i landet har 

ett telefonnummer. Då kommer kurvan för antal telefonabonnenter 

(numrerad 5 ovan) att gå mot populationslinjen. Vi vet så klart att varje 

person kan ha fler telefonnummer. Om vi antar två nummer per person 

så gäller istället kurva nummer 3 som går mot dubbla populationen osv. 

Den vertikala linjen nummer 6 representerar nutid. Allt på vänstersida 

är det förflutna, till exempel statistik som har samlats under åren. 

Samtidigt allt på högersida representerar framtids data och därmed är 

estimerad/förutspått av verktyget. Om vi bortser från högersida och 

endast tittar på tillväxten av telefonabonnenter på västersida, så kan 

man tro att tillväxten är exponentiell. Men vi vet att antal telefonabon-

nenter inte kan växa exponentiellt i all oändlighet p.g.a. att det finns 

begränsade antal människor i landet. Detta är en anledning till varför vi 

har valt att estimera mot logistiska kurvor. 

Truecaller strävar för att hitta namnet på personen bakom varje telefon-

nummer. Kurva nummer 4 ovan skall representera hur denna trend 

(deras databas) växer. Truecallers kurva växer mot antal abonnenters 

kurva som i sin tur växer mot populations kurvan. Alltså kommer 
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Truecallers databas bli lika stor som landets befolkning enligt denna 

indirekta koppling. Detta gäller om vi antar ett nummer per person 

annars växer den förbi populationen. Även Truecallers tillväxt är inget 

undantag och klassas som en logistisk funktion. Den svarta pricken 

ovan visar tidspunkten då man har nått låt säga 75 % av målet. Denna 

tidpunkt ligger på högersida och därför en uppgift verktyget ska 

utföra/uppskatta. 

Förutom det som har nämnts så finns det ett matematiskt förhållande i 

konceptet värt att beröra. Bilden Figur 2 demonstrerar relationen. 

 

Figur 2: Proportionalitet mellan tillväxt och kvarstående abonnenter 

Avståndet   är de kvarstående abonnenter som ännu inte har hamnat i 

Truecallers databas. Det intressanta är att det finns en relation mellan 

takten Truecallers databas växer och det kvarstående som ska samlas in. 

Detta kan uttryckas i matematisk form enligt nedan: 

   ( )   ( ) 
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Alltså är tillväxten (lutningen i punkten) proportionell mot resterande 

telefonnummer. Man kan dra en slutsats utifrån detta samband och det 

är 

   
   

 ( )   ( ) 

Således kommer Truecallers databas att innehålla alla nummer vid 

   . 

1.5 Översikt  

Hittills har vi beskrivit vad problemet har varit. Både med enkla ord 

(högnivå) och detaljerat (lågnivå). I fortsättningen kommer vi att kon-

centrera oss på hur vi löser problemet. En modell/skiss (kap. 3) kommer 

läggas upp på lösningen och därefter konstruerar (kap. 4) vi modellen. 

För att kunna förstå modellen och kunna hänga med under konstrukt-

ionen så krävs kunskaper inom vissa ämnen. Färdiga Application pro-

gramming interface (API) som implementeras kommer nämnas och även 

en liten förklaring till varför dem utnyttjades kommer anges (kap. 2). 

1.6 Författarens bidrag 

Under utförandet av detta examensarbete har jag strävat för att vara så 

självständig som möjligt. Jag har stött på problem rätt ofta och försökt 

lösa problemet på egen hand genom att använda mig utav sök motorer 

så som Google. Källan till alla websidor som har hjälpt projektet gått 

framåt har angetts i referenskapitlet. 

Det finns dock ett enskilt fall då jag fick tips av en anställd på företaget 

vid namnet Umut Alp. Han gav förslag på att använda Hibernate [6] i 

projektet. Denna alternativa lösning var smartare än den tidigare 

lösningen jag själv hade tagit fram och därför gjorde jag övergången. 
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2 Bakgrundsmaterial  
Innan man börjar studera modellen eller går genom konstruktionen så 

rekommenderas det att man har kunskaper inom vissa områden. Detta 

kapitel innehåller fakta som krävs för läsarens förståelse för den fort-

satta rapporten. Men innehållet är mer siktat mot personer som har en 

hyfsat koll på ämnet och skulle vilja ha en kort repetition. Om läsaren 

saknar helt kunskaper inom något av ämnena och behöver fullständigt 

handledning bör han/hon återkomma efter att ha fyllt dem nödvändiga 

baskunskaperna. I fortsättningen kommer varje underrubrik föreställa 

ett område. Förutom en kort introduktion till ämnet så kommer även 

anledningen till varför det har används anges. 

2.1 Programmeringskunskaper 

Kunskaper inom minst något programmeringsspråk är något kritiskt för 

att kunna begripa fortsättningen. Verktyget i detta projekt är skriven i 

programmeringsspråket Java. En anledning till att Java valdes var att 

det är en av de mest populära objekt orienterade språken och därför 

ändvänds de i stor utsträckning. För de som är intresserade av att öppna 

och kunna kompilera projektet rekommenderas det starkt att använda 

en Integrated development environment (IDE) såsom Eclipse [7]. 

2.2 Automatiserad programvara 

För att strukturen/hierarkin på projekt filerna ska följa en standard 

brukar man använda Automatiseringsprogramvara. Dessa program 

hanterar automatiskt paketering av programfiler för distribution. Dessa 

programvaror har blivit mer populära och därför finns en rad olika 

alternativ att välja bland. En lång lista från olika producenter kan hittas 

på Wikipedia [8]. Trots att listan är lång så begränsas den av vilket 

programmeringsspråk man har valt att koda i. 

Den mest populära automatiserings programvaran för Java är Maven 

[9]. En väldigt kraftfull egenskap Maven har är att kunna hantera 

externa beroenden (eng. Dependences) till moduler och komponenter. 

Det innebär att alla tredjeparts biblotek (allt förutom Javas standardbib-

liotek) som projektet är beroende av kan implementeras/importeras på 

ett väldigt förenklat sätt. Detta är hur utvecklarna av Maven själva 

beskriver beroenden på deras webbsida:   
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Beroende hantering är en av funktionerna i Maven som är mest känd 

för användarna och är ett av de områden där Maven utmärker sig. 

Det är inte så svårt att hantera beroenden för en enda projekt, men 

när du börjar hantera projekter med flermoduler och program som 

består av tiotals eller hundratals moduler det är då Maven kan hjälpa 

dig en hel del i att upprätthålla med en hög grad av kontroll och 

stabilitet [10]. 

2.3 Struktur, lagring och transport av data 

I detta projekt kommer vi läsa in statistik data från vissa leverantörer. 

Ett exempel på någon typ av data vi läser in är statistik på olika länders 

populationer. Så klart kan inkommande data inte se ut hur som helst 

och måste vara i ett speciellt format p.g.a. kompabilitetsskäl. 

Data transporteras i många olika format över internet men ett populärt 

format är Extensible Markup Language (XML). Möjligheten hos statistik 

leverantören finns att välja få levererad data i form av XML. Därför 

kommer vi föredra detta alternativ. Förutom att XML är populär och 

används i stor utsträckning har den även andra egenskaper. XML är 

skapats för att strukturera, lagra och transportera data genom att 

definiera en uppsättning av regler för kodning av dokument i ett format 

som är både människo- och maskinläsbar. 

Ett XML Schema Definition (XSD) beskriver strukturen i ett XML-

dokument. Ett XSD kan man skapa/skiva manuellt själv eller kan 

genereras fram med vissa verktyg. XSD är mer kraftfull än sin alterna-

tiva lösning Document Type Definition (DTD) och är anledningen till att 

den valdes. Syftet med ett XML-schema är att definiera de tillåtna 

byggstenarna i ett XML-dokument. Som till exempel vilka element eller 

attribut som kan visas i ett dokument, även deras tillåtna datatyp, man 

kan sätta gränser på antal underelement, till och med definiera ordning-

en. 

För dem som känner sig lite osäkra med XML och behöver styrka sina 

kunskaper inom detta område så finns en gratis introduktion till XML 

[11] och XSD [12] tillgänglig från w3school. 

I dem flesta projekt är det väldigt vanligt att arkivera eller spara data. 

Databas är en strukturerad samling av data och oftast är uppgifterna 

organiserade efter en relevant model. Databas kan hanteras och manipu-

leras med hjälp av Structured Query Language (SQL). Det finns dock 

tillägg till standard SQL som lägger processuella programmeringsspråk 
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funktionaliteter. I detta projekt använder vi MySQL som är en av 

världens mest använda [13] öppen källkod relational database management 

system (RDBMS). Minst en grundlig förståelse av databaser är nödvän-

digt innan man fortsätter med denna rapport. En introduktion till SQL 

[14] finns tillgänglig från w3school. 

2.4 Konvertering mellan olika format 

För att kunna behandla data som har hämtats från internet måste den 

konverteras från XML element till Java objekt. Det finns flera alternativa 

sätt att läsa in (eng. parsing) ett XML dokument in i Java. Simple API for 

XML (SAX) och Document Object Model (DOM) är alternativa vägar. 

Istället valdes Java Architecture for XML Binding (JAXB). Huvud anled-

ningen till varför just JAXB valdes var att JAXB har egenskapen att 

kunna kartlägga (eng. mapping) XML element till Java objekt. Mer 

information besök denna Oracles sida om JAXB [15]. 

För att kunna skriva respektive läsa, till och från rationella databaser 

behöver man Object-relational mapping (ORM) verktyg. Listan på ORM 

programvara [16] är lång och många att välja bland. Beroende på vilket 

programmeringsspråk man utvecklar i så begränsas man till några 

alternativ. Som det har nämnts tidigare utvecklar vi i Java och därför 

väljs Java Persistence API (JPA). Man ska komma ihåg att JPA i sig är 

endast en specifikation för åtkomst, uthållighet och hantering mellan 

rationell data och Java-objekt/klasser och inte en produkt. Alltså kan det 

inte utföra uthållighet eller något annat av sig själv utan kräver imple-

mentering. Hibernate [6] är en väldigt populär ORM bibliotek för Java 

som implementerar JPA och erbjuder ett rikt ramverk (eng. framework) 

för kartläggning av objekt-orienterad modell till rationella databaser. En 

”komma igång guide” [17] finns tillgänglig från JBoss Community för 

dem som känner för det. 

2.5 Användargränssnittet 

En del av uppgiften är att visualisera resultatet. Det görs i det grafiska 

användargränssnittet. Grafiska gränssnittet behöver inte vara utvecklat i 

Java som andra delar, men görs ändå. För kompabilitetsskäl kommer 

standard ramverket Swing som följer med Java att utnyttjas. 

Eftersom utbudet av Swing är begränsat och inte erbjuder vissa klasser 

som behövs för att rita grafer så importerar vi ett externt ramverk vid 

namnet JFreeChart [18]. JFreeChart är en öppen källkod ramverk som 
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gör det möjligt att skapa ett brett utbud av både interaktiva och icke-

interaktiva diagram. JFreeChart stödjer ett antal olika diagram så som 

XY-diagram, cirkeldiagram, etc.  

2.6 Matematiken bakom databehandlingen 

Verktyget som skall skapas kommer inte bara hämta statistik från 

internet, konvertera och sedan plotta. Utan kommer även ha förmågan 

att behandla data. Denna behandling kommer bestå av att hitta en 

matematisk formel till inkommande statistik data. 

Matematiska formeln kommer inte vara annorlunda för till exempel 

olika länders data utan vara samma oavsett land. Vi kommer använda 

oss utav en Logistisk funktion [5] som modellerar en Sigmoid kurva 

[19]. Den brukar användas i samband med populationstillväxt. Kurvan 

är S-formad där inledningsskedet är väldigt likt exponentiell kurva och 

efter mättnad saktas tillväxten ner. En enkel logistisk funktion kan 

definieras av formeln: 

 ( )  
 

     
     

 (2.1) 

Där variabeln P kan anses beteckna en befolkning, där e är Eulers 

nummer och variabel t kan anses vara tid. Nedan är en plottning på 

formeln ovan.  
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Figur 3: Exempel på en enkel logistisk funktion 

Det man bör veta om en logistisk funktion och ha förståelse för är 

betydelsen av varje värde i formeln och hur värdet påverkar utseendet. 

Vilka värden man ska manipulera för att forma kurvan efter statistisk 

data. Kunskaperna är nödvändiga när man strävar för att hitta den bästa 

kurvan som passerar genom data punkterna. 
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3 Modell 
Tidigare har vi gått genom problemet och förklarat den både med enkla 

ord (högnivå) och tekniskt detaljerat (lågnivå). I detta kapitel ska vi titta 

på lösningen i form av en konceptmodell. Modellen sätts upp och varje 

del/komponent förklaras i detalj men inte exekveras. Realiseringen 

kommer först ske i nästa kapitel och kräver en god förståelse innan. 

Observera att denna lösning är en bland många alternativa lösningar 

som finns. nedan demonstreras arkitekturen på hela verktyget som skall 

skapas. Genomgången sker i medurs ordning. 

Statistik
leverantör Databas

Inhämtning
Konvertering

Databehandling

Databas

Grafiska 
gränssnittet

Skärm

 

Figur 4: Förenklad version av modellen 

3.1 Statistik Leverantör 

Verktyget som kommer utvecklas behöver inmatning av statistik data. 

Data kommer inte insamlas av oss utan hämtas från existerande organi-

sationer som sköter denna uppgift. Hämtad data består av länders 

befolkning och antal telefonabonnenter i respektive land. Data brukar 

vara tillgänglig från deras webbsida och kan kommas åt via deras 

utvecklar Application programming interface (API). Alltså är det vanligt att 

utvecklare bygger ovanför deras plattform.  

Teoretiskt sätt ska man kunna hämta andra sorters statistik data från 

olika leverantörer. Men för enkelhetsskull i detta projekt kommer vi 

endast fokusera på just dem två nämnda data typerna som hämtas från 
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en specifik statistikbyrå. Skulle det i framtiden önskas mer flexibilitet 

finns det möjlighet att utöka verktyget till att hämta från ändra leveran-

törer. 

Låt oss titta lite djupare på data som kommer in. Det finns tre faktorer 

som man tar hänsyn till när man ska välja statistikbyrå:  

 Frekvens: Alltså hur ofta man har samplat t.ex. månadsvis eller 

årsvis 

 Uppdaterad: Ha den absolut senaste statistiken. 

 Utbredning: Hur många länder ingår i listan.  

Den ideala statistikbyrån skulle kunna leverera data som innehåller de 

absolut senaste siffrorna på alla länder samtidigt med en hög frekvens 

sampling. Tyvärr så är detta ett för högt krav för att sätta på statistikby-

rån. 

En lösning skulle vara att man kopplar upp sig och hämtar statistik från 

200+ stycken statistikbyrån, en för varje land. Då skulle man teoretiskt 

sätt ha uppdaterad data på alla länder i världen. Tyvärr så är komplexi-

teten i denna lösning för hög och därför inte valdes. Om alla statistikby-

rån skulle ha en gemensam standard på hur data ska levereras skulle 

denna lösning vara möjlig. 

Som vi ser finns det en kompromiss mellan absolut senaste data och 

flest länder. Vi har valt en av dem mest populära statistikbyrån i värden 

vid namnet Worldbank [20]. Statistik dem levererar är tillräckligt bra för 

vårt projekt, den har en årvis frekvens på dem flesta länder i världen, 

upp till 2010. Tillräcklig bra balans för att verktyget ska fungera. 

Förutom faktorerna ovan som har diskuteras finns det en annan avgö-

rande faktor man ska ta hänsyn till när det kommer till levererad data 

från statistikbyrån. Det är format och struktur på levererad data. De 

mest populära formaten som ses som standard är XML, JavaScript Object 

Notation (JSON) samt Microsoft Excel Spreadsheet (XLS). Dock finns det 

inte någon standard på strukturen och kan skilja sig mellan olika 

leverantörer. Vi kommer alltid att föredra XML och anpassa verktyget 

till strukturen. 
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3.2 Hämtning och konvertering 

Denna del av verktyget behöver inte vara ständigt igång och kan istället 

triggas av användaren vid behov via grafiska gränssnittet med t.ex. en 

knapp. Precis som namnet säger sker det i två faser. Först hämtas data, 

sedan konverteras det. 

Java programmet har en lista på leverantörer, i vårt fall endast World-

bank [20] där den ska hämta statistik ifrån. Den exakta länken till var 

data ligger är fördefinierad och sparad. Programmet ansluter en kopp-

ling mot deras servrar. All data som hämtas skrivs till en XML-fil för att 

ha det lokalt sparat. 

Efter att inhämtningen har skett så skall all statistisk data konverteras 

till java-objekt/klasser. Detta kan göras med flera olika metoder. DOM 

som är nod baserat eller SAX som är tillstånd baserad. Dessa två meto-

der är ganska vanliga och brukar användas i sådana situationer där 

behovet att parsa (eng. parse) XML finns. Instället kommer vi använda 

oss utav JAXB. JAXB har egenskapen att kunna kartlägga varje XML-

element med en Java-instans. Denna kartläggning är en fördel vi kom-

mer dra nytta av. För att kartläggningen ska fungera måste strukturen 

på Java-objekt sidan se precis likadan ut som XML strukturen. Det är 

här XSD kommer in och säger till att strukturen på XML och Java blir 

lika. Om inte någon XSD fil har följt med XML så kan de antingen 

skapas manuellt eller bli genererad via vissa färdiga verktyg. 

När all data är sparad i form av Java objekt/klasser så är det dags att 

skicka allt till vår databas. Det är endast idealt att behålla information i 

form av Java-objekt/klasser vid databehandling. För att kunna lagra data 

på ett pålitligt sätt så föredras databaser. Eftersom databaser är accepte-

rade i stor utsträckning och har definierade kommunikations protokoll 

som ger dem flexibilitet och många tillämpningar. För konvertering från 

objekt till databaser så finns det flera alternative [16] och vägar att ta. 

Som vi har nämnt tidigare har vi valt Hibernate.  
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Figur 5: A) Direkt mappning B) Indirekt mappning 

Precis som i JAXB har Hibernate också möjligheten att kartlägga varje 

tabellkolumn i databasen till en Java-instans. Denna kartläggning ger 

många möjligheter samtidigt som den sätter krav på vår struktur. Alltså 

måste strukturen i databasen stämma med Java-klassernas struktur. Här 

uppstår det en situation där man måste välja mellan två modeller. Figur 

5 demonstrerar situationen. Ska Javas klass struktur stämma överens 

med bägge kartläggningar samtidigt? Eller ska man dela Java-klasser i 

två delar och se till att varje har en struktur som stämmer med sin front? 

Det finns inget direkt svar på vilken som är bättre utan det finns en 

kompromiss. Om bägge sidor delar på samma Java-objekt så sparar man 

på ramminne och istället förlorar en flexibel struktur. Om man väljer två 

olika Java-klasser så får man en mer flexibel struktur på så sätt att 

databasen inte behöver lagra data i samma struktur som det var lagrad i 

XML trädet. Istället kommer det ta upp två gånger mer ramminne för att 

man har samma data två gånger i minnet med olika strukturer. Även 

om det finns vägar att ta för att de-allokera minne så skulle det fortfa-

rande ha sina problem p.g.a. resurserna som går att skapa objekt.  

I detta projekt så väljer vi den första modellen. Alltså kommer struk-

turen i XML och databasen bli lika, i och med detta så sparar vi på 

minne och resurser. 

3.3 Databasen 

Ett krav under detta projekt var att all data ska lagras i en eller fler 

databaser. Användning av databaser har många fördelar. Att kommu-

nikationen till och från databasen sker genom ett abstrakt lager med en 

bestämd standard är en fördel. Det finns inte direkt någon specifik 
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RDBMS som måste implementeras. Bland de mest populära valdes 

MySQL att utnyttjas. Men om det skulle finnas något behov i framtiden 

att byta ut MySQL mot något annat så finns möjligheten tack vare JPA. 

Varje RDBMS har sin språk förfrågan (eng. Query Language) som kan 

skilja sig från andra men eftersom vi skickar allt i Hibernate Query 

Language (HQL) och detta i sin tur konverteras till den underliggande 

RDBMS Språk förfrågan så kommer allt att fortfarande fungera. 

Som ni ser i Figur 5 så finns det två databaser. Det som skiljer dem från 

varandra är innehållet alltså data som är lagrad i dem. Den översta 

innehåller icke behandlad data d.v.s. statistik som har hämtats från 

leverantörerna. Den understa lagrar behandlad data. Efter att verktyget 

har gjort vissa beräkningar på statistiken så skrivs dem till den andra 

databasen. 

3.4 Behandlare 

Förutom att behandlaren ska bearbeta statistik data så har den även en 

annan uppgift. Data som ska bearbetas måste hämtas in i verktyget från 

en databas och efter att processen är klar skall resultatet skrivas till en 

annan databas för lagring. Denna inläsning och skrivning sker via JPA 

d.v.s. Hibernate. Alltså kan vi återanvända vår skrivna kod från förra 

delen och spara på tid.  

Låt oss titta lite närmare på behandling och bearbetningen och se exakt 

vad det innebär. Statistiken som vi läser in kan vara befolkningen i ett 

land under dem senaste åren. Dock säger inte statistiken något om hur 

det kommer se ut framöver och är endast information om det förflutna. 

Behandlaren ska analysera statistiken och visa hur utvecklingen kom-

mer se ut i framtiden. Detta är ett populärt problem och det har funnits 

och fortfarande finns folk som försöker hitta matematiska uttryck för att 

estimera framtiden av en viss tillväxt. När Pierre François Verhulst 

studerade tillväxt av populationer på 1845 så tog har fram Logistik 

Funktion [5]. Behandlarens uppgift är att hitta en logistisk funktion som 

går genom vår statistik data. När man väl har lyckats med det så har 

man en estimering av hur tillväxten kommer se ut framöver.  
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Figur 6: Koncept bild på vad behandlare ska utföra 

Figur 6 är en konceptbild på vad behandlaren ska kunna utföra. Punk-

terna representerar statistikdata som har samlats över åren. Sista punk-

ten kan representera det senaste d.v.s. aktuella värdet. Om man ska dra 

någon direkt slutsats från punkterna så kan man tro att funktionen 

växer exponentiellt. Men problemet är att populations tillväxt inte kan 

fortsätta exponentiellt i all evighet. Ett exempel på detta är i biologiska 

sammanhang där bakterier populationen ökar så länge resurser finns 

tillgängliga och resurser är begränsade. Det är därför logistisk funktion 

passar bra som estimerings funktion för att den avtar efter inflexions-

punkten (eng. inflection point). Inflexionspunkten är den punkten 

kurvan växer snabbast. 

Men hur ska man kunna hitta en logistisk funktion som passerar genom 

några specifika punkter? För att kunna lösa detta problem behöver man 

ha förståelse om logistiska funktionens uttryck och hur dem olika 

parametrarna påverkar utseendet d.v.s. formen på kurvan. Här nedan 

har vi det matematiska uttrycket för en varierbar logistisk funktion. 

 ( )  
 

      (   )
       

 (3.2) 

Där konstanten   bestämmer höjden,   avgör lutningen på inflexions-

punkten,   och   förflyttar kurvan i respektive sidled och höjdled. 

Tanken med projektet är att försöka skapa ett verktyg som utför arbetet. 

Att man skulle försöka manuellt genom Brute Force hitta den rätta 
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kurvan kan vara intressant och skulle t.o.m. hjälpa föröka förståelsen, 

men är tyvärr inte syftet i detta projekt.1 

I nästa kapitel kommer vi titta närmare och genom ett exempel se hur 

man hittar rätt värde till alla konstanterna  ,  ,   och   utifrån statis-

tikdata. När man väl har lyckats hitta rätt värde då har man en logistisk 

funktion som estimerar framtiden. 

3.5 Grafiska Gränssnittet 

En dålig grund design på användargränssnittet kan leda till att verkty-

get upplevs komplicerat och ofattbar. Så det finns en vikt i att få gräns-

snittet att vara simpelt och logiskt. Ett sätt att åstadkomma detta är 

genom att följa och respektera designspråket på den utvecklingsplatt-

formen. T.ex. säga till att ”Look And Feel” stämmer med övriga pro-

gram så att verktyget inte blir främmande i befintliga miljön. 

På samma sätt som ett projekt först planeras och sedan exekveras ska 

utvecklingen av grafiska gränssnittet ske på samma sätt. Alltså borde 

man inte direkt börja koda, utan ta fram en skiss som lägger grunden på 

var man ska börja. Figur 7 demonstrerar den grundläggande modellen 

som vi kommer att utgå ifrån i fortsättningen.    

 

Figur 7: Skiss på grundläggningen av gränssnittet 

 

                                                 
1 Dock för dem som är intresserade av att experimentera så finns en Mathematica 

NoteBook fil tillgänglig på http://www.isk.kth.se/~vahidsh/logfunc.nb 
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Vi kommer att utveckla användargränssnittet i Java som allt annat. 

Vissa föredrar att flytta denna del till webben och koda det istället i 

webbskript. Detta är möjligt att göra i framtiden ifall det skulle önskas. 

Tack vare att varje komponent i vår modell kommunicerar genom 

abstrakta portaler så har man möjligheten att byta ut dem. Vad det exakt 

menas med detta är att, eftersom grafiska gränssnittet läser in sina data 

från en databas så är den oberoende av andra delar och kan därför 

skrivas i ett annat språk. 

Till och med när man ska skriva i Java så finns det olika ramverk att 

välja mellan. Det finns inte någon som är direkt bäst utan alla har sina 

för och nackdelar. JavaFX [21] var värt överväga men tyvärr p.g.a. att 

den fortfarande är under utveckling och befinner sig i ett tidigt stadie så 

räknas det inte som ett pålitligt ramverk. Java Swing har funnits länge, 

har testats och bevisat att den är pålitligt. Eftersom den redan finns i 

Javas standardbibliotek så stöter man inte på kompabilitets problem 

heller. Som vi har nämnt tidigare kommer vi utnyttja JFreeChart för vår 

grafritning. Dessutom ärver JFreeChart från Swing som förlättar ut-

vecklingen och förstärker vårt val med att välja Swing. Nackdelen med 

Swing är att allt får kodas för hand och den saknar ”Drag and Drop” 

som brukar vara populärt vid utveckling av användargränssnitt. Dock 

finns det en tredjeparts lösning till detta som är utvecklat av Google och 

heter WindowBuilder [22]. Denna lösning är tyvärr inte klockren och 

kan vara svår att använda när komlexiteten på koden växer. Därför 

väljer vi att exkludera WindowBuilder. 

Något att observera är att Figur 4 är en förenklad version av vår modell. 

Enligt modellen hämtar vårt grafiska gränssnitt endast statistik ifrån 

databasen och har inte någon koppling med andra delar. Detta stämmer 

inte direkt. Grafiska gränssnittet används även för att kommunicera och 

skicka signaler till andra delar. T.ex. trigga inhämtningen av data från 

leverantörer. 
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4 Konstruktion  
Hittills har vi beskrivit problemet i kapitel 1, gått genom vilka kunskap-

er som krävs i kapitel 2 och lagt upp ett lösningsförslag i form av modell 

i kapitel 3. Nu är det dags att realisera denna lösning. Konstruktion 

kapitlet är där vi exekverar och bygger upp vår prototyp. Detta kapitel 

kommer vara detaljerad och innehålla sektioner av utvecklad kod med 

förklaringar.  

4.1 Inhämtning av statistik 

Java programmet har en lista på leverantörer i vårt fall endast World-

bank [20] där den ska hämta statistik ifrån. Anropet till data som vi 

behöver sker via en anpassad fråga (eng. query). Detta anrop är helt 

enkelt en länk adress. Hur länkens struktur ser ut och hur den anpassar 

förklaras på Worldbanks API Documentation for Devolopers [23]2. Låt oss 

ropa på en länk och titta på resultatet. 

http://api.worldbank.org/countries/all/indicators/SP.POP.TOTL 

 

                                                 
2 Det finns även en Query Builder för dem som inte vill bygga upp sin anpassade länk 

förfråga manuellt på http://data.worldbank.org/querybuilder 

http://api.worldbank.org/countries/all/indicators/SP.POP.TOTL
http://data.worldbank.org/querybuilder
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Kod 1: Sektion av returnerat resultat från statistik leverantör i XML format 

Detta är såklart inte hela resultatet som Worldbank returnerar utan en 

sektion som visar 3 stycken utav ca 13000 element. Förändringar som 

vilken sida, hur många element som ska visas kan manipuleras genom 

länkförfrågan. För att spara inlästa resultat lokalt så kan vi titta på den 

centrala delen av koden som utför detta. 

 

Kod 2: Sektion av koden som läser in från leverantör och skriver ut till fil 

Vi kopplar upp en anslutning mot länken och läser in strömmen av 

bitar. För bättre prestanda, buffrar vi både ingången och utgången. Data 

läses in rad för rad och skrivs ut till filen tills det tar slut. Efter att 

processen har tagit slut stänger man ner kanalerna för att frigöra resur-

serna.  

4.2 JAXB kartläggning 

För att kunna läsa in (eng. parse) en XML fil med JAXB metoden så 

behöver man veta strukturen på XML trädet. Kod 1 som är returnerat 

resultat från leverantören innehåller en Trädstruktur. Låt oss titta 

närmare på den. Alltså har vi en rot vid namnet data, serie eller så 

kallad lista med komplexa element som också heter data (att de delar på 

samma namn kan ställa till lite problem med går att lösa). Varje data i 

listan innehåller i sin tur element med information. Indikatorn talar om 

vad för slags statistik det är, population i detta fall och så klart får vi 

datum, värdet samt land.  

Alla dessa XML element (ibland attribut) ska kartläggas d.v.s. ha en 

motsvarighet i Java form som i detta fall är antigen Java-objekt eller 

instans variabler. Ett sätt att gå till väga är att skapa och definiera 

klasserna manuellt själv, men denna väg kan vara krånglig och resultera 

i massor med buggar. Istället kommer vi att generera dessa Java klasser. 

För att kunna gå vidare och generera dessa klasser behöver man XSD på 
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sin XML fil. Antingen så följer denna XSD fil med (vilket det inte gjorde 

i vårt fall) eller så finns det tekniker för att generera XSD filen. Om man 

har kunskaper om XSD så går det att skapa en manuellt genom att titta 

på XML filen, men även här rekommenderas färdiga verktyg för att 

skapa XSD filen. Dessa verktyg sparar tid, minskar buggar och problem 

som kan uppstå när man utför jobbet manuellt. Dock krävs det en bra 

uppfattning om strukturen på XSD och hur man kan åtminstone för-

ändra dem ifall verktyget inte lyckats utföra en helt rätt generering. 

Verktyget vi kommer använda heter jing-trang [24] och är ett öppet 

källkodsverktyg. Efter nerladdning av verktyget bör man följa instrukt-

ionerna på deras webbsida för att skapa sin XSD från XML. Innan vi går 

vidare och använder vår XSD fil bör vi förändra den lite. Om vi ändrar 

rot elementets namn från data till datalist så kommer konflikterna 

försvinna p.g.a. att dem delar på samma namn.   

Nu när vi har vår XSD fil (finns tillgänglig i bilaga A för de som är 

intresserade) kan vi gå vidare och genom JAXB generera fram våra Java 

klasser. Så klart kommer nästan alla dessa klasser att behöva modifieras 

och inte duger som dem är skapade, men det är en bra grund för att 

komma igång och börja bygga på. Strukturen på våra skapade filer efter 

generering ser ut som Kod 3. 

 

Kod 3: Strukturen på Java klasserna efter generering 

Datalist.java är vår klass som motsvarar roten i XML. Data.java klassen 

motsvarar det komplexa data elementet som innehåller alla andra 

element. Vi ser att endast Country.java och Indicator.java har fått sina 

egna klasser och inte Date, Value och Decimal. Anledningen till detta är 
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att Country och Indicator har attribut vilket gör dem till komplexa 

element d.v.s. klasser i Java medans Datum, Value och Decimal blir 

instans variabler. Klassen ObjectFactory genereras av JAXB och är till för 

alla Java konstruktioner och JAXB-element instanser. Så klart behöver 

innehållet i dessa genererade klasser modifieras för att allt ska fungera 

som det ska (för all kod titta bilaga A). 

När man väl har fått kartläggningen mellan XML element och Java 

objekt på plats så kan man börja läsa från eller skriva till XML filen på 

följande sätt. 

 

Kod 4: Pseudo kod för att läsa respektive skriva till XML fil med JAXB 

Hittills har vi gått genom den vänstra delen av Figur 5. Alltså har vi 

lyckats skapa en del av vår konverterare. Dock har vi inte än sparat data 

i databasen. I Nästa delkapitel kommer vi gå genom den högra delen av 

Figur 5.   

4.3 JPA kartläggning 

JPA används när man antingen vill läsa från eller skriva till en rationell 

databas. Det är kritiskt att man har denna komponent på plats innan 

man sätter igång och kodar fram ett java program som ska försöker 

kommunicera med en databas. Så man kan inte skippa eller förskjuta 

denna del, det krävs en uppsatt databas innan vi fortsätter. Därför går vi 

först genom hur man utför detta. Ifall man skulle av någon anledning 

undvika att installera en reell databas på sin utvecklings maskin så finns 

det virtuella lösningar. H2 in-memory database [25] är en sådan. Den 

används för simuleringar och tester, dock ska man ta hänsyn till att 

denna metod saknar flera funktioner som skulle vara nödvändiga i 

produktionsklaraversioner och endast är en tillfällig lösning. 

Som vi har nämnt tidigare så finns det många olika alternative att välja 

mellan när det kommer till rationella databaser. Vi har valt att installera 
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MySQL. Det finns många sätt att få igång en MySQL databas. Låt oss gå 

genom hur vi gjort. En av det enklaste sättet är att hämta och installera 

ett färdigt paket vid namnet XAMPP (X = Cross plattform, A = Apache 

http Server, M = MySQL, P = PHP, P = Perl ) [26]. Vid nerladdning väljer 

man den passande versionen baserad på sitt operativa system och sedan 

följer instruktionerna för att installera verktyget. För att bli säker på att 

allt fungerar kan man utföra ett litet test. När programmet är igång kan 

man försöka komma åt adressen 127.0.0.1 (så kallad localhost) i sin 

webbläsare. Lyckas man komma in på XAMPP:s startsida så betyder det 

att allt har installerats korrekt och man kan börja med sin JPA kodning. 

Dock ska man tänka på att XAMPP servern saknar någon fördefinierat 

lösenord vilket ger låg säkerhet. Ifall du befinner dig i en produktions 

verksamhet så rekommenderas det starkt att du sätter lösenord på 

servern, annars kan vem som helts på samma nätverk komma åt ser-

verns inställningar. Serven kan säkras genom att gå in på adressen 

localhost/security/ och säga till att alla fyra röda knapparna blir gröna. 

Data som sparas i databasen kommer i vårt fall att ha samma struktur 

som vi hämtade i form av XML från leverantören. När dem delar på 

samma struktur (bägge ändarna) så betyder det att dem även kan dela 

på samma Java objekt (Figur 5). Som vi tidigare förklarade kommer vi 

endast ha en representant i Java form av varje element. Alltså kräver vår 

modell endast O(N) mängden minne. Andra lösningen skulle ha passat 

ifall trädstrukturen man fick från leverantören inte var bäst och behöv-

des konverteras och lagras på ett annat sätt i databasen. Denna lösning 

skulle kosta O(2N) d.v.s. två gånger mer minne plus alla resurser som 

går åt att skapa alla Java objekt (Figur 5). 

JPA är ett abstrakt lager som säger till att man följer vissa regler, det 

man tjänar på är kompabilitet och förenlighet. Därför kan inte JPA 

utföra något av sig själv utan behöver implementering. Hibernate 

implementerar JPA och har varit vår val av ramverk i detta fall. Innan 

man sätter igång och börjar anropa Hibernate klasser i sin kod så måste 

man importera ramverket. Antingen kan man skötta detta manuellt 

genom leta, hämta och importera relaterade Java Archive (JAR) filerna till 

Hibernate biblioteket. Vi har tagit en annan väg för att lösa detta pro-

blem. Tack vare Maven blir detta enkelt och kan göras genom att lägga 

till beroenden (eng. dependencies) i vår pom.xml fil. 
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Kod 5: Beroendesektionen i pom.xml filen 

Vi ser i Kod 5 att förutom Hibernate biblioteket så hämtar även Maven 

andra JAR filer. Junit är vårt test ramverk, mysql-connection är dem 

nödvändiga drivrutinerna för uppkopplingen mot MySQL databasen, 

jaxb-api är biblioteket för att JAXB ska fungera korrekt och sist jfreechart 

för vår grafritning i användargränssnittet. 

Nu när vi har importerat dem nödvändiga filerna för att kunna dra 

nytta av Hibernate så blir det dags för kodning. Man kan göra alla Java 

objekt uthålliga (eng. persistence) på två sätt. Det klassiska sättet där 

man definirear all kartläggning i filerna <din klass>.hbm.xml och 

hibernate.cfg.xml. Istället kommer vi ta den moderna vägen och specifi-

cera alla våra kartläggningar genom så kallade anteckningar (eng. 

annotations). Förutom själva anteckningarna så får man säga till att 

persistence.xml filen också innehåller korrekt kod (Se bilaga A för 
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persistnce.xml innehåll). Här Kod 6 har vi en sektion av koden till ett 

objekt som fått sina anteckningar. 

 

Kod 6: Både JAXB- och Hibernate-annotations på samma objekt 

Vissa av dessa anteckningar tillhör JAXB ramverket men resten tillhör 

Hibernate. Det anges av kommentarerna i koden, vilka som tillhör JAXB 

respektive Hibernate (Om man känner sig osäker och behöver läsa på 

hänvisas man till 2.4).  
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När vi har definierat alla våra kartläggningar som koden ovan visar är 

det dags att börja läsa från och skriva till vår databas. För att denna 

kommunikation portal ska vara möjlig, behöver vi en anslutning. 

Anslutningen görs som det demonstreras i Kod 7: Pseudo kod för att 

läsa respektive skriva till databasen med Hibernate. För att denna Kod 

7: Pseudo kod för att läsa respektive skriva till databasen med Hibernate 

ska fungera måsta man ha lyckats importera MySQL drivrutinerna med 

Maven och preciserat dem i persistence.xml.  

 

Kod 7: Pseudo kod för att läsa respektive skriva till databasen med Hibernate 

Innan man sätter igång läsning eller skrivning måste man initiera. 

Initieringen som vi ser är gemensam oavsett operation. Efter att läsning 

eller skrivning skett så är det viktigt att tillämpa all förändring och 

avsluta genom att frigöra dem reserverade resurserna. En av fördelen 

med JPA är att man kan skicka förfrågningar (eng. Query) till sin 

databas vilket brukar i vårt fall antingen vara för att begära data från 

databasen eller lägga till data i databasen. 

4.4 Behandling 

Som det tydligt visas i Figur 4: Förenklad version av modellen så ska 

behandlaren läsa från ena databasen, utföra sina beräkningar och sedan 

skriva ut resultatet till den andra databasen. Mekanismen för att läsa 

in/skriva ut data kommer att återanvändas från JPA kartläggning 

sektionen och därför inte förklaras här. Istället kommer vi fokusera på 

beräkningar som sker. 
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Ett bra sätt att förklara beräkningen och matematiken som sker är 

genom ett exempel [27]. 

Exempel: Låt oss säga att vi har data över befolkningen i USA från 1900-

1990 enligt nedan. Hitta logistiska kurvan som passar bäst. 

t 1900 1910 1920 1930 1940 

y 76094000 92407000 106461000 123076741 132122446 

t 1950 1960 1970 1980 1990 

y 152271417 180671158 205052174 227224681 249464396 

Tabell 1: Statistik över befolkningen i USA 

Vi börjar med att ta fram vår logistiska funktion som ska anpassas till 

datapunkterna i Tabell 1. Observera at abskissan är förskjuten i sidled 

p.g.a. begynnelsepunkten. 

   ( )  
 

       (      )
 

 (4.3) 

Vissa termer flytta om. Utrycket blir 

 

 
        (      ) 

Vi tar logaritmen av bägge sidor och får 

  (
 

 
  )    (     (      ))    ( )    (      ) 

Vi introducerar utbyttet av variabler och även estimerar värdet   

              (
 

 
  )         ( )       

Karakteristiken av en logisk funktion säger till oss att vår logiska 

funktion (befolkningen i detta fall) stiger i värde men inte i all evighet. I 

avlägsen framtid kommer funktionen att nå ett viss värde d.v.s. den 

tangerar något tal som är vår övre gräns. Detta tal   är inte alltför 

känslig, men måste vara större än det högsta värdet bland dem angivna 
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punkterna för resultatet inte ska bli komplexa tal. För denna illustration 

så sätter vi   till att vara 800. 

I och med denna förändring är vår ekvation linjäriserad 

       

Denna förändring i variabler måste även tillämpas på våra datapunkter. 

Detta görs genom en transformation. Alltså transformeras punkterna 

från (     ) till (     ). 

X 00 10 20 30 40 

Y 2,25269 2,03567 1,87403 1,70475 1,62038 

X 50 60 70 80 90 

Y 1,44781 1,23196 1,06521 0,924554 0,791575 

Tabell 2: Transformerade punkter 

Nu när vi har några punkter och vill hitta den bäst passande polynomen 

kan vi använda oss utav minstakvadratmetoden (eng. Least Squares 

Fitting) [28]. I denna matematiskta förfarande strävar man för minimera 

summan av kvadraterna. Kvadraterna är avvikelserna mellan punkterna 

och kurvan. Bilden Figur 8 demonstrerar konceptet. 

 

Figur 8: Vertikal offset 

Denna metod kan användas för att hitta flera graders polynomer genom 

angivna punkter. Men vi kommer endast använda den för förstagrads 

polynom alltså en rätt linje. 
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  (   )  ∑[   (      )]
 

 

   

 

Där    är aktuella punkter och (      ) den förväntade linjen. Det är 

skillnaden mellan dessa som man strävar för att minimera. Varje skill-

nad kommer vara en andragrads ekvation med en minimipunkt. För att 

hitta minipunkten sätter man derivatan av ekvationen lika med noll. 

   

  

 

   ∑[   (      )]   

 

   

 

   

  

 

   ∑[   (      )]     

 

   

 

Detta leder till ett ekvationssystem enligt nedan 

     ∑  

 

   

 

∑  

 

   

 

 ∑  

 

   

  ∑  
 

 

   

 

∑    

 

   

 

Detta ekvationssystem kan lösas med hjälp av matriser.  

[
 
 
  ∑   

 

   

∑   
 

   
∑   

 
 

   ]
 
 
 
[
 
 
]  

[
 
 
 ∑   

 

   

∑     
 

   ]
 
 
 
 

Vi räknar och fyller i värden. 

[
     
        

] [
 
 
]  [

       
       

] 

Konstanterna   och   kan lösas ut med hjälp av rad reducering. Däref-

ter har vi vår linjära funktion. Observera att   är lutningen på linjen och 

  är linjens skärpunkt mot  -axeln. Låt oss titta på resultatet i det 

transformerade XY-planet. 
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Figur 9: Minstakvadratmetoden med de transformerade punkterna 

Resultat ser bra ut och därför kan vi fortsätta med vår bearbetning. 

Nästa steg är att transformera tillbaka till den originella ty-planet d.v.s. 

gå från linjär funktion till logistisk funktion. Detta kan utföras genom 

utbytte av vissa variabler. Vi endast ersätter     och      då får vår 

logistiska funktion. (för graf gå till nästa kapitel) 

   ( )  
   

                                           (      )
 

Det kan alltid skilja sig mellan data som vi hämtar från leverantören och 

det data vi använde i exemplet ovan. I exemplet hade vi provdata som 

var ganska fin och mjuk d.v.s. inga konstiga trappsteg eller spikar. 

Däremot kan reella data från leverantörerna variera och leda till odug-

liga kurvanpassningar. För att kunna estimera vår konstant   behöver vi 

veta vår övregräns. Om den logistiska funktionen vi vill hitta tillhör 

antal telefonabonnenter i landet då kommer ju den övre gränsen be-

stämas av befolkningen i landet. Alltså kan vi uppskatta vår konstant   

trots att vi bara har information om det förflutna, enda fram till det 

aktuella. Vår funktion är beroende av en annan funktion och detta 

exploaterar vi för att uppskatta övregränsen. Detta kan man observera i 

koncept Figur 1 då antal telefonabonnenter tangerar mot populationen 

långt bort i framtiden. 
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En fördel med denna behandlare är att koden som utnyttjas för att hitta 

den logistiska funktionen till telefonabonnenter kan återanvändas för 

andra syften. Till exempel kan koden även hitta en logistisk funktion till 

Trucallers tillväxt. Truecallers tillväxt har också en övregräns som i sin 

tur är begränsad av antal telefonabonnenter i landet. Detta kan komma 

till nytta när man vill uppskatta övregränsen för Truecallers tillväxt. 

4.5 Grafiska Gränssnittet 

I förra kapitlet så såg vi i Figur 7: Skiss på grundläggningen av gräns-

snittet på hur grafiska gränssnittet bör se ut. Här kommer vi försköka 

realisera detta koncept genom att koda fram den. Under utvecklingen så 

kan vissa modifieringar till konceptet ske alltså finns det inga strikta 

regler att det exakt måste se ut så. Till och med vid behov kan ytterligare 

funktioner läggas till. Alla dessa förändringar är en del av den naturliga 

utvecklingen och därför självklara.  

 

Figur 10: Layout på grafiska gränssnittet 

Som vi har nämnt tidigare kommer vi att även utveckla grafiska gräns-

snittet i Java och använda oss utav Swing ramverket som följer med i 

standardbiblioteket. 
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Vi börjar med att skapa vårt huvudsakliga fönster som kommer inne-

hålla allt med hjälp av objektet JFrame. Som Figur 10: Layout på grafiska 

gränssnittet visar kommer detta fönster att rymma två JPanel:er. Ena på 

vänstra eller så kallad väst resp. höger/center. Denna uppdelning är 

möjlig p.g.a. att BorderLayout är implementerad och tillämpad på fönst-

ret. Observera att menyer har lagts till på övre delen av verktyget som 

inte var med i vår konceptbild. Den vänstra panelen kommer bestå utav 

en lista av alla länder och ett textfält som fungerar som filter. Eftersom 

listan kommer vara lång så behöver vi lägga till listan i ett JScrollPane 

för att få möjligheten att kunna skrolla upp och ner. Centerpanelen 

kommer inkludera vår graf och information om förutsägelse. Förutom 

att dessa objekt läggs ut så behöver dem reagera när man klickar eller 

matar in något. Detta kan vi åstadkomma genom att lägga lyssnare på 

menyer, textfält och listan. 

Vissa knappar i meny raden kommer definieras och skapas men inte för 

tillfället ha någon funktion. Anledningen till detta är att det ska vara 

enklare i framtiden att lägga till funktionalitet. Som det har diskuterats 

tidigare är detta verktyg en prototyp som utför endast grundliga och de 

centrala funktionerna. Komplettering med fler funktioner är tänkt att 

utföras i framtiden. 

Förutom att denna grafiska gränssnittdel innehåller dessa visuella 

komponenter och dess lyssnare så finns det ytterligare enheter som är 

nödvändiga. För att t.ex. grafiska gränssnittet ska kunna ladda in alla 

länders namn från databasen behöver den tillgång till relaterad kod. All 

data som är nödvändig för fortsatt kod kan ropas inuti init() metoden i 

början. Grafiska gränssnittet är ingen isolerad del utan kommunicerar 

med andra Java delar. Till exempel triggas inhämtningen av data från 

leverantören från grafiska gränssnittet. Denna kommunikations kanal 

mellan dessa två delar placeras i init() metoden.  Observera att det inte 

finns någon motsvarig pil för detta i Figur 4: Förenklad version av 

modellen p.g.a. att den är förenklad. 
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5 Resultat 
Först förklarade vi vad problemet var. Sedan kom vi med en modell 

som lösning i tredje kapitlet. Efter det gick vi genom och konstruerade 

lösningen i förra kapitlet. Nu äntligen i detta kapitel ska vi titta på hur 

det gick till med konstruktionen och vad för resultatet vi har fått. 

Att presentera och demonstrera resultatet kan vara en knepig uppgift 

när ett verk är i tidigt stadie. Resultatet här kommer inte presenteras på 

samma sätt som man visar resultatet av en finslipad och färdig produkt 

som ska levereras till marknaden. Vi kommer gå genom resultatet på en 

låg nivå alltså inte slutanvändarnivå. Grafiska användargränssnittet 

skall inte tolkas som det absoluta resultatet. Som vi tidigare har sett i 

Figur 4 så har vi delat upp projektet i mindre beståndsdelar. Dessa 

komponenter har utvecklats separat och kan ses som enskilda svarta 

lådor (eng. Black Box) [29] med in- och utmatning. Observera att gra-

fiska gränssnittet är endast en komponent i projektet och inte hela. 

Mycket tid och resurser har gått åt att utveckla fram dessa delar som är 

bakom kulisserna och därför inte skall ignoreras i resultatet. Det är 

kritiskt att dessa delar korrekt utför sitt arbete för att slutändan ska vara 

funktionell.  

Vi såg i förra kapitlet hur varje del konstruerades men aldrig vad som 

kom ut från dem. I försättningen kommer vi titta närmare på varje 

komponents utmatning och verifiera att resultatet d.v.s. det som kom-

mer ut från enheten stämmer med vad som var förväntat. Eftersom varje 

av dessa interna delar saknar visuella parter så kommer vi använda oss 

utav konsollen för verifiering. 

5.1 Inhämtning av statistik 

Det finns en viss data hos leverantören som vi är intresserade av att 

hämta och spara lokalt. Statistiken kan nås via länken som angetts i 

kapitel 4.1. Ifall man slår in länken i sin webläsare så får man en över-

blick på innehållet. Innehållet är i XML-format och skall se ut som Kod 

1. Detta kommer vara inmatningen till vår svarta låda. Efter att vi har 

satt igång inhämtningsenheten genom att kompilera och köra koden så 

kommer vi få statusrapport i konsollen enligt nedan. 
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Figur 11: Bevis på att inhämtning fungerar 

Observera att vår statusutskrivning som tecknar att processen var 

lyckad ligger efter en undantagshanterare. Detta betyder att inget 

undantag (eng. Exception) var kastad annars skulle det ha fångats och 

rapporterats tydligt i konsollen. Antingen så kan man nöja sig vid denna 

stadie eller så finns det ytligare en detalj man kan undersöka. 

Vår svarta låda skriver ut hämtade statistiken i en XML-fil som befinner 

sig i projekthierarkin enligt Kod 3 (dock kan filnamnet skilja sig). Om 

innehållet i filen är identiskt med vad vi hade i Kod 1 så har enheten 

utfört sitt arbete korrekt.  

5.2 JAXB kartläggning 

För att kunna behandla data så måste vi ha de i objekt form. Alltså 

måste all XML-element konverteras till java objekt. I konstruktions-

kapitlet så gick vi genom utvecklingen av omvadlaren. Här ska vi se 

resultat som kommer ut och bli säker på att den fungerar korrekt. 

 

Figur 12: Rapportering av lyckad konvertering 

Ifall något under konverteringsprocessen skulle misslyckas, så finns det 

en undantagshanterare som kommer fånga det kastade undantaget och 

rapportera det på konsolen. Eftersom ingen felrapportering har skett på 

Figur 12 så kan vi anta att operationen var lyckad. Alltså sitter resultatet 
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i objektet datalist och kan börja användas av andra enhet-

er/komponenter. Ifall det av någon anledning skulle gå fel när andra 

enheter ropar på datalist, kan det vara tecken på att objektet kanske är 

tomt och processen inte har utförts korrekt. 

5.3 JPA kartläggning 

Ett mål var att all data ska sparas i databasen medans behandling och 

operationen sker i java. Det är då behovet av att kunna kommunicera i 

form av att läsa och skriva till databasen kommer in. Vi såg i förra 

kapitlet hur detta konstruerades men aldrig någon resultat av verket. 

 

Figur 13: Webgränssnittet av MySQL med sparad data 

Den här gången behöver vi inte nöja oss med någon utskrift i konsollen 

för att veta om konstruktionen har varit lyckad, utan MySQL har en 

användarvänlig webgränssnitt som visar innehållet av databasen. 

Webgränssnittet kan man komma åt via webbläsaren. Eftersom servern 

sitter på samma maskin behöver vi endast mata in IP-adressen 

”127.0.0.1”. Efter att vi har kört skriven kod behöver vi bara kika i 

databasen via webgränssnittet för att se om allt har gått som planerat 

d.v.s. data ligger sparad. Figur 13 är en skärmdump där man tydligt kan 

se att resultatet var positivt. 

5.4 Behandling 

I förra kapitlet så försökte vi hitta den närmaste logiska kurvan till vissa 

bestämda punkter. Vi fick fram ett resultat i form av en matematisk 
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funktion. Att bedöma resultatet utifrån vissa siffror kan vara svårt. Ett 

bra sätt att jämföra funktionen med dem angivna punkterna kan vara att 

plotta bägge två i samma graf. För att förenkla saker kan man använda 

sig utav en beräknings programvara som t.ex. Mathematica. 

  

Figur 14: Logistisk kurvanpassning för befolkningen 

Vi kan tydligt se i Figur 14 att logistiska funktionen stämmer rätt bra 

med våra sampel punkter. Alltså har vår uppskattning av konstanterna 

har varit lämpliga. 

5.5 Grafiska Gränssnittet 

Vi såg hur panelerna i fönstret skulle ligga relativt varandra och vilken 

layout vår grafiska granssnittet skulle ha. Vi utvecklade efter en viss 

modell men såg inte var det resulterade i. 
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Figur 15: Resultatet av grafiska gränssnittet 

Figur 15 är en skärmdump av fönstret för grafiska gränssnittet. Som 

väntat har vi listan på länder till vänster och grafen till höger. Precis 

som det var tänkt från första början. Denna sorts design är väldigt 

vanligt hos dem flesta programvaror och därför bör kännas hemma hos 

användaren. Små justeringar kan alltid göras på granssnittet för att få 

den att bli mer användarvänlig. 
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6 Diskussion 
I förra kapitlet så visades resultatet av vår konstruktion. Vi hade ingen 

analysering av resultatet i form av diskussion. Ingen kritik eller förslag 

på förbättring heller, endast rå demonstrering av resultat. Istället ska vi i 

detta kapitel titta närmare på vad vi har åstadkommit och försöka 

utvärdera det.  

Generellbarhet: Detta verktyg har skapats för ett specifikt ändamål, och 

är endast tänkt för att användas inom företaget Truecaller. Men det är 

värt att nämna att funktionen verktyget utför är ganska generell och 

skulle kunna utnyttjas för andra syfte. Verktyget hämtar populationssta-

tistik i form av punkter som uppskattar framtiden genom att hitta 

funktionen. Denna uppgift kan generaliseras d.v.s. tillämpas på flera 

ställen. Till exempel skulle man kunna istället hämta tillväxt av en 

sjukdom och ge till programmet. Mata in statistik för någon tillväxt så 

estimerar programmet fortsättningen. 

Kritik: Så klart ska man alltid ta hänsyn till att resultatet verktyget 

presenterar är en uppskattning och inte fakta. Verktyget gör sin estime-

ring utifrån all inmatningsdata den har fått. Alltså valet av dessa påver-

kande faktorer ekar direkt på resultatet och därför bör väljas med 

noggrannhet. Verktyget är väldigt känsligt mot inmatningsdata och 

saknar mekanism för att detektera ifall den har fått rimliga värden. 

Förbättring: När det kommer till mjukvara så finns det alltid plats för 

förbättringar. Det är därför uppdateringar skickas ut. Detta verktyg kan 

förbättras på två sätt. Antingen så bygger man på delar som redan 

existerar genom att till exempel expandera deras funktionalitet eller så 

byter man ut delar mot andra komponenter, om det då skulle vara 

önskevärt.  

 Just nu hämtar verktyget sin statistik från en leverantör, detta kan 

så klart utökas till flera. Aktuella leverantörens statistik är samlad 

årsvis, en leverantör som kan erbjuda statistik med högre fre-

kvens skulle vara bättre.  

 Den implementerade databasen i detta projekt var MySQL. 

Skulle man vilja byta ut den mot något snabbare databas som kan 

ta emot fler frågor (eng. queries) per tidsenhet är detta möjligt.  
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 Det finns säkert andra sätt att hitta en logisk funktion till några 

angivna punkter. Skulle man lyckas hitta en metod där den är 

mer optimerad från datorberäkningsperspektiv, är den självklart 

att föredra.  

 Till sist kan grafiska gränssnittet få fler funktioner. Idealt skulle 

vara ifall man kunde flytta den till webben.  

Metodval: Det skulle ha gått att lösa detta problem på andra sätt. Skulle 

man ha gett detta problem till hundra olika ingenjörer skulle man ha fått 

hundra olika lösningar tillbaka. Anledningen till att just denna metod 

valdes berodde delvis på att det var en förslagslösning från Truecaller 

och att den hade en passande svårighetsgrad. Dessutom ska man sträva 

för att utnyttja så mycket tillgängliga API:er som möjligt och inte 

försöka skapa allt själv från början (eng. from scratch). 

Mål: Syftet med detta projekt var att skapa ett verktyg som kan estimera 

tiden när företaget Truecaller har nått sitt mål i ett land. Mål i detta fall 

är namn och telefonnummer på ett visst antal användare. För att detta 

slutliga mål skall kunna nås, krävs att alla enskilda delar ska vara 

funktionella och färdigutvecklade. På grund av tidsbegränsning så har 

tyvärr inte två nödvändiga komponenter hunnit implementerats i kod. 

Det som inte har kodats är den matematiska behandlaren och tidsesti-

meraren. Alltså behövs dessa delar för att kunna nå det slutliga målet. 
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Bilaga A: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod 
För att kunna komilera och exekvera verktyget så behövs hela projektet 

och dess filer. Hela projektet är tillgänglig och kan hämtas från länken 

http://www.isk.kth.se/~vahidsh/markettool.zip 

  

 worldbankschema.xsd  

 

 

http://www.isk.kth.se/~vahidsh/markettool.zip
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 Persistence.xml 
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 UML klass diagram 

 

 



Marknadsanalysverktyg  

Vahid Shirvani   

Bilaga B: Matematiska 

härledningar 

2013-04-18 

 

46 

Bilaga B: Matematiska härledningar  
Steg för steg för att lösa ut   från formeln (3.2) 
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