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Sammanfattning 
Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- 
och marinmotorer. Inom organisationen finns ett ökande behov av att 
automatisera och underlätta analysfasen vid klimatsystemprovning. 
Idag utnyttjas en mängd mjukvaror för att analysera diverse data, men 
ingen är optimalt anpassad för arbetsuppgifterna inom analys av 
klimatdata. Uppdraget går därför ut på att utveckla en mjukvara som 
ska effektivisera arbetet i analysfasen. 

Det har använts en mängd metoder under arbetes gång. Det har bland 
annat använts intervjuer vid insamling av kravspecifikationen. Arbetet 
har utförts iterativt med veckovisa möten med handledaren och grun-
den av programmet har tagits fram med en pappersprototyp. Alla delar 
har varit avgörande för utvecklingen av mjukvaran och förståelsen för 
vad kunden vill ha.  

Resultatet blev ett program skrivet med arkitekturen Model-View-
Controller i programspråket Java. Många krav har tagits med i slutpro-
dukten, men en del krav har också fått prioriteras bort för att göra plats 
åt en grafisk och funktionsrik produkt. Kundens förväntningar var 
uppnådda efter ha utfört ett acceptanstest på produkten, vilket ledde till 
ett godkännande av mjukvaran.  
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Abstract 
Scania is one of the leading manufacturer of heavy trucks, busses and 
industrial and marine engines in the world. Within the organization, 
there is an increasing need to automate and facilitate the analysis phase 
in the climate system testing. Today used a variety of software to 
analyze various data, but none is ideally suited for the task within 
analysis of climate data. The assignment is therefore based on develop-
ing software that will improve the efficiency of the work in the analysis 
phase. 

A variety of methods has been used during the work. Interviews has 
been used to collect the software requirements. The work has been 
carried out iteratively with weekly meetings with the supervisor and the 
foundation of the program has been developed with a paper prototype. 
All parts have been instrumental in the development of software and 
the understanding of the customer needs. 

The project resulted in a software that uses a Model-Controller-View 
architecture written in the Java programming language. Many require-
ments have been included in the final product, but some requirements 
have also been prioritized away to make way for a graphic and feature 
rich product. Customer expectations were achieved after completing an 
acceptance test of the product, which led to the approval of the software.  
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1 Inledning 
Scania startades upp 1891 i Skåne, och vid den tiden tillverkades järn-
vägsvagnar. Idag är Scania en ledande tillverkare av tunga lastbilar, 
bussar och industri- och marinmotorer. Det finns mer än 32000 anställda 
i ca 100 länder, varav ca 2400 inom forskning och utveckling, med störst 
verksamhet i Södertälje.  

Vårt examensarbete utförs på Scania i Södertälje, Scania Tekniskt 
Centrum, var mycket av Scanias forskning och utveckling tar plats. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Inom organisationen finns ett ökande behov av att automatisera och 
underlätta analysfasen vid klimatsystemprovning. Uppdraget går därför 
ut på att utveckla en mjukvara som ska effektivisera arbetet i analysfa-
sen. 

Vid klimatsystemprovning genereras mätdata som analyseras mestadels 
för hand i nuvarande läget. Mätdatafiler genereras från fyra olika  
program, där varje program kan exportera flera typer av filformat. 
Programmen som används är sofistikerade, men problemen är att de 
antingen är för komplicerade med alltför många funktioner eller saknar 
funktioner som de övriga programmen besitter. Tanken är att man ska 
inom snar framtid övergå till en av dessa program, därför är det viktigt 
att anpassa produkten till både nutid och framtid.  

1.2 Övergripande syfte 
Examensarbetets övergripande syfte är att utveckla ett användarvänligt 
system som ska ersätta de nuvarande tekniker och metoder som an-
vänds vid analys idag. Målet är att anpassa slutprodukten så den ska 
kunna användas av alla avdelningar som har intresse utav analys inom 
företaget.  

1.3 Avgränsningar 
För att det ska vara möjligt att skriva mjukvaran inom rimlig tidsram 
har tidiga avgränsningar fått göras.  
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Det finns två sorters lägen som det talas om vid hantering av klimat-
data. Det första är online-läge, då läses klimatdata direkt in från lastbi-
len vid provning. Det andra är offline-läge, och det är efter att data från 
online-läget sparats ner och hanteras i efterhand. Klimatdata kan läsas 
in i online-läge och det går att analysera i online- och offline-läge. 
Fokuset ligger endast på offline-läget.  

Vid inmatning av klimatdata till datorn bildas det loggfiler som är 
krypterade. Funktionen att läsa in dessa loggfiler har valts bort.  
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2 Teori 
2.1 Agile 

Agile [1] är en inkrementell utvecklingsmetod, vilket betyder att arbete 
görs med iterationer, och i varje iteration läggs nya funktioner från 
kravspecifikationen i produkten. En av fördelarna med iterationsut-
veckling är att kunden involveras mer i utvecklingen. Utvecklarna får 
snabbt feedback, kommentarer och synpunkter angående produkten 
och kan reagera snabbt på eventuella ändringar som måste hanteras. 
Produkten kan också levereras i mindre delar i taget, och inte i ett stort 
paket. Nackdelen är att kunden måste vara beredd att delta i veckovisa 
möten för att detta ska fungera. En annan nackdel är att det kan vara 
svårt för utvecklarna att prioritera ändringar som uppkommer under 
utvecklingen.   

2.2 Intervju 
Sommarville [2] talar om två typer av intervjuer som används för att 
samla in information till kravspecifikationen, stängd intervju och öppen 
intervju. Stängd intervju innebär att personen som håller intervjun 
skriver en lista med fördefinierade frågor som skall besvaras. I en öppen 
intervju finns inte fördefinierade frågor, istället hålls en diskussion om 
problem som ska lösas. 

2.3 Prototyp 
En prototyp [3] kan beskrivas som en testmodell av en produkt eller 
design. Prototypen ska hjälpa till att visualisera idéer, upptäcka brister 
och möjliggör tester av olika lösningar. Modellen är inte tänkt att vara 
en komplett ritning utav slutprodukten, utan bör fungera som ett skelett 
där man testar vissa bestämda funktioner eller utseenden.  

Vid skapande av prototyper kan simpla material som papper och 
kartong används, samtidigt som det också finns mer avancerade pro-
gram som PowerPoint. Det talas om att det är två olika kategorier, Li-fi 
(Low fidelity, låg trohet) och Hi-fi (High fidelity, hög trohet).  

Hi-fi är nära till utseende av den väntade slutprodukten, men behöver 
inte nödvändigtvis ha all funktionalitet. Det största problemet med Hi-fi 
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prototyper är att människor tror de är färdiga produkter, vilket gör att 
det blir mycket svårare att ändra i designen då många förmodar att det 
är fastställt.  

Tanken bakom Li-fi är att man ska snabbt kunna producera designs 
snabbt, och lika snabbt slänga bort de. Li-fi ska hjälpa till att bearbeta 
många och omfattande designidéer.   

2.4 Model-View-Controller (MVC) 
MVC [4] är en arkitektur inom programmeringsspråk som används när 
det finns grafiska komponenter involverade, så kallade GUI (Graphical 
User Interface), som har t.ex. knappar, textfält osv. MVC består av tre 
lager, och varje lager har ett antal bestämda uppgifter. 

Modell-(Model) lagret innehåller programmets data samt logik för 
hantering och ändring av data. Modellen är oberoende av kontrollen 
(Controller) och vyn (View), men ändringar som utförs i modellen kan 
ge upphov till notifiering av vyn och kontrollen. 

Vyn (View) är det som användaren ser på skärmen, och har i uppgift att 
hämta och presentera data från modellen, men har ingen möjlighet att 
ändra något i modellen.  

Kontrollen (Controller) tar emot förfrågningar från användaren (t.ex. vid 
tryck av en knapp) och utför uppgifter därefter. Det är bara kontrollen 
som kan begära ändring av data i modellen, men kan även ändra i vyn 
om det behövs. 

   

2.5 Unified Modeling Language (UML) 
UML [5] är en standard för modellering av system på ett visuellt och 
överskådligt sätt. Fördelar med UML är att det är lättare att finna 
buggar vid underhållning av system, det är lättare att förstå nya system 
med den abstrakta visualiseringen samt att det är lättare att återanvända 
gammal kod.  

Det finns tre sätt att använda UML: som sketch, ritning och program-
språk. UML som sketch brukar nyttja enklare medel som en 
whiteboardtavla för att rita upp mindre problem och lösningsförslag. 
Vid skapande av ritning så finns två alternativa områden, att skapa för 
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att sätta sig in i okänd kod eller för att visa upp arkitekturen av system. I 
det sista fallet går det att generera kodstruktur utifrån UML-diagram, 
och koden är modifierbar.  

Modeller som skapas kan dessutom ha olika perspektiv: konceptuell, 
specifikation och implementation. Konceptuell beskriver olika situation-
er utifrån exempel från den verkliga världen. I specifikation beskrivs 
systemet i abstrakt form utan en viss mjukvaruimplementation (som 
klass inom Java och C#). Det sista perspektivet visar implementationen 
av systemet i en viss teknologi (som t.ex. Java).  

2.6 Användartestning 
Användartestning [6] utav mjukvara under utveckling brukar handla 
om tre delar, Alfatestning, Betatestning samt Acceptanstestning. Alfa-
testning rör sig om att användarna testar programmet i utvecklarmiljö 
och programmet kan ha en del problem i tidigt skede. I Betatestning får 
användarna prova och experimentera med mjukvaran själva, och finner 
de något problem rapporteras det till utvecklarna. Till sist finns accep-
tanstestningen, och det är här som kunden bestämmer om mjukvaran är 
färdigutvecklad och redo att levereras.  

Acceptanstestning som är det slutgiltiga testet bör utföras med riktig 
data från kunden, och inte simulerad testdata som används vid utveckl-
ing. Varför användning av riktig data är viktig är för att det är lättare att 
hitta buggar och brister som vanligtvis inte uppstår vid användning av 
testdata. Det slutgiltiga testet kan också hjälpa till att finna problem med 
kravspecifikationen som t.ex. att kundens krav inte uppnås eller att 
prestandan inte är bra nog.  

2.7 Java-bibliotek 
2.7.1 JFreeChart 

JFreeChart [7, 8] är ett java-bibliotek som är av typen öppen källkod, och 
används för att rita interaktiva och icke-interaktiva grafer. Biblioteket 
klarar av olika typer grafer och diagram för att presentera varierande 
slags data och statistik. Det finns ett bra och väldokumenterat API 
(Application Programming Interface) för biblioteket, vilket gör det lätt 
att komma igång och bidrar till smidig utveckling. 
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2.7.2 Apache POI 
Apache POI [9] är ett java-bibliotek utvecklat som öppen källkod, och 
som används för att läsa/skriva olika slags filer från diverse Microsoft 
Office-program.  
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3 Metod 
3.1 Projektmodell 

Valet av Agile berodde på att beställaren har gett specifikationer som 
öppnar upp för fri tolkning av vad de vill ha för mjukvara, vilket bidrar 
till att beställaren kan komma med synpunkter på ändringar under 
utvecklingsfasen. Ett möte hålls med beställaren varje vecka för att visa 
hur utvecklingen fortskrider och kan då få direkt feedback.  

3.2 Kravinsamling 
Det har använts en kombination mellan de båda intervjuteknikerna där 
det har fördefinierats ett fåtal frågor för att starta diskussionen, som 
övergår till ett öppet samtal som innehåller både frågor och funderingar 
kring produkten. Under varje intervju har vi olika roller, där den ena 
personen ställer frågorna medan den andra antecknar svaren. Sex 
personer har intervjuats, och varje intervju tog cirka 40 minuter till en 
timme. Efter intervjun sammanställs anteckningarna tillsammans i ett 
kravspecifikationsdokument där eventuella dubbletter elimineras.  

3.3 Prototyp 
Det skulle blir lättare att förstå kravspecifikationerna om en prototyp 
byggdes. En Li-fi prototyp har valts att bygga, och materialet som 
användes var det som finns tillänglig i kontoret t.ex. papper och färger. 
Li-fi valdes för att det är lätt att bygga och det går snabbt att göra 
ändringar i prototypen när det behövs. 

Efter att prototypen var klar så testades den tillsammans med kunden. 
Testet gick ut på att kunden får scenarion som den ska utföra, medan 
utvecklarna agerar dator och byter ut gränssnittet t.ex. när kunden 
trycker på en knapp. Resultatet av testet hjälpte till att bestämma från 
början hur vi skulle bygga upp programmets gränssnitt så att det blir 
användarvänligt.  

3.4 Arkitektur 
En av anledningarna till att använda MVC är att arkitekturen bidrar 
med låg koppling i koden, dvs. att delar av programmet inte är bero-
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ende av varandra i lika hög grad. Arkitekturen gynnar också parallell 
kodning, då varje utvecklare kan jobba med varsitt lager, vilket leder till 
effektivare arbete. Det är dessutom lättare att skala systemet genom att 
lägga nya vyer (t.ex. en hemsida) utan att ändra i de andra lagren. 

3.5 Acceptanstestning 
När väl kunden ska utföra acceptanstestningen används en kombination 
utav användarfall och kravspecifikation. Kombinationen gör att alla 
funktioner måste användas, vilket gör det lätt för utvecklarna att 
uppmärksamma ifall användaren hittar eventuella fel och buggar, eller 
se om en funktion kan göras mer lättförstådd.  

3.6 Dokumentation 
Det finns en del dokument som behövs, och många av dessa dokument 
kommer vara riktade mot utvecklare som eventuellt ska uppdatera eller 
ändra i programmet. För att få en snabb överblick skapas ett arkitektur-
dokument. Det ska innehålla programmets paket och paketens klasser. 
Ett designdokument ska skrivas, och det är ifall utvecklaren vill titta 
ännu närmre på vad som finns i programmet utan att behöva läsa 
igenom hela koden. Designdokumentet visar hur programmets klasser 
hänger ihop, samt klassernas metoder. För att vidareutveckla eller 
uppgradera programmet bör ett implementationsdokument skrivas. Där 
ska instruktioner finnas för hur programmet importeras till en utveck-
larmiljö samt hur java-bibliotek uppgraderas.  
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4 Användarfall 
Systemet ska klara av att läsa in flera slags filtyper, och filerna innehål-
ler mätdata som representerar signalnamn och samtliga värden för var 
signal i ett tidsintervall. Varje filtyp kan dessutom ha sin egna utform-
ning, vilket leder till att systemet måste kunna skilja på både filtyper och 
utformning. 

När filen har blivit inläst ska programmet presentera data från filen i en 
graf, och presentera några statistiska resultat från beräkningar till varje 
signal. Användaren ska ha kontroll över grafen och kunna välja vilka 
signaler som visas.  

Det som visas först, efter ha öppnat en fil, är den så kallade standard-
vyn. Det är där majoriteten av funktionerna och statiskiska verktygen 
finns tillgängliga. Programmet har även en jämförelsevy som aktiveras 
efter att användaren har öppnat minst två filer. I jämförelsevyn ska två 
grafer jämföras genom att visa de horisontellt eller vertikalt i förhål-
lande till varandra inom samma fönster. 

4.1 Öppna filer till standardvyn 
Vid start av programmet väljer användaren ”Open file” från ”File” 
menyn, där kan man söka reda bland filer som går att läsa in till pro-
grammet. När en fil är vald presenteras en graf som utgår ifrån data från 
filen, en tabell med namn på alla signaler och en tabell med statistiska 
resultat för varje signal. 

4.2 Begränsa område i grafen 
I grafen ska det gå att få statistisk data inom ett bestämt område med 
hjälp utav en start och slutmarkering i tidsaxeln. När ett område är 
markerat uppdateras tabellen med statistiska resultat.  

4.3 Spara punkter 
Det ska vara möjligt att välja punkter i grafen och få de sparade i en 
tabell, men även kunna lägga till en kommentar till varje punkt. 
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4.4 Trimning av grafen 
Användaren ska kunna trimma grafen genom att välja ett intervall med 
hjälp utav två markeringar, där det inuti intervallet sparas medan det 
övriga tas bort. 

4.5 Använda sig utav extra funktioner 
När användaren väljer en eller flera signaler fås möjligheten att nyttja 
nya funktioner: att räkna differensen mellan två signaler, skapa en 
genomsnittlig signal från valda signaler, räkna antal gånger en signal 
går över eller under valda värden. 

4.6 Spara grafen 
En bild av grafen ska kunna sparas ner, och det ska utföras genom att 
högerklicka på grafen och välja ”Save as". 

4.7 Tidsskala 
Filer innehåller data som kan stäcka sig från sekunder till dagar i tid, 
därför ska det gå att ändra om tidsskalan i grafen vid behov.  

4.8 Öppna jämförelsevyn 
Användaren öppnar två eller fler filer i programmet och trycker på 
knappen ”Compare Mode” som öppnar jämförelsevyn där man kan se 
signalerna i samma fönster.  
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5 Iterationer  
Agile innebär att man jobbar i iterationsform, som beskrevs i kap 2.1. 
Nedan följer iterationer som genomförts veckovis under arbetets gång.  

Nedan kommer det refereras till bilaga B, Kravspecifikation, med 
noteringen liknande ”(k1)” för punkt 1 i kravspecifikationen. 

5.1 Iteration 1 
5.1.1 Mål 

Att skapa ett kravspecifikationsdokument med hjälp utav intervjuer 
med klienterna, samt att bygga en pappersprototyp med grundfunkt-
ionerna som programmet kräver.  

5.1.2 Resultat 
Veckan resulterade i en fyllig kravspecifikation som samlats ihop efter 
ett flertal intervjuer. Kravspecifikationens punkter grupperades, därefter 
lades prioriteter på varje punkt beroende på hur viktig den är att ha 
med i slutprodukten.  

Prototypen byggdes upp med grundläggande design och funktioner. 
Den hjälpte till att utveckla ett användarvänligt gränssnitt, samt att det 
är ett bra verktyg för att se om kundens krav har uppfattats rätt.   

5.2 Iteration 2 
5.2.1 Mål 

Att skapa en enkel layout, med ett fönster och en knapp för att öppna 
filer (k1), skriven med hjälp utav Java. Med den enkla designen skulle 
det gå att läsa in minst ett filformat.  

I övrigt var det arkitekturen (MVC), utseende (enligt prototypen) och 
grundfunktioner (expanderbara menyer och tabeller) i huvudfönstret 
som skulle skapas, där data ska presenteras senare.  

5.2.2 Resultat 
Programmet lyckades läsa in tre filformat via en simpel fil-meny, och 
kan presentera data i grafer utan någon extra funktionalitet.  
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Grundstommen av programmets struktur kom långt, men sättet som 
grafer skulle växlas emellan fick ändras från knappar till flikar.  

5.3 Iteration 3 
5.3.1 Mål 

Lägga till grundfunktioner för att hämta data, som min/max-värden  
(k16), från grafen och presentera de i vyn. Det ska läggas till möjligheten 
att växla mellan olika grafer.  

5.3.2 Resultat 
Det lades till grundfunktioner, samt interaktionsfunktioner som gör det 
möjligt för användaren att läsa in data från en markerad punkt i grafen 
(k27), men också funktioner som används för att zooma in och ut (k6). 
All data hämtas från modellen till vyn och presenteras i tabeller.  

Programmet kan öppna flera grafer samtidigt, och varje graf har en egen 
flik som det kan växlas emellan, men även stänga ner grafen när man är 
klar.    

5.4 Iteration 4 
5.4.1 Mål 

Med hjälp utav två markeringar ska man kunna räkna ut minimum, 
maximum och medelvärde till alla signaler mellan det bestämda inter-
vallet i grafen (k19). Funktionalitet för att zooma i endast en av graf-
axlarna i taget (k6).  

5.4.2 Resultat 
Det gick åt en del tid att felsöka inläsning av filer där vissa signaler 
saknade värden, vilket påverkade övriga mål för iterationen.  

Utvecklingen av markeringarna tog längre tid än planerat. Markering-
arna är skapade och går att röra, men de kan inte räkna ut differensen 
ännu. Alla zoom-funktioner är nu tillagda, där zoom i vardera axel kan 
utföras med hjälp utav specifika knappar.  
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5.5 Iteration 5 
5.5.1 Mål 

Att kunna trimma grafen i det bestämda intervallet (k29), genom att 
använda de två markeringar som utvecklats i förra iterationen. Lägga till 
möjligheten att skala om tidsaxeln i grafen mellan sekunder och dagar. 
Användaren skall kunna lägga till en kommentar till en punkt (k10) som 
är vald (k27).  

5.5.2 Resultat 
Rester från iteration 4 har tagits omhand, vilket innefattade att räkna ut 
minimum, maximum och medelvärde till alla signaler inom ett bestämt 
intervall mellan två markeringar.  

Användaren kan nu trimma en graf genom att markera ett intervall och 
trycka på en knapp. Med hjälp utav en meny kan man nu välja vilken 
tidsenhet som ska användas i grafen. Det är möjligt att lägga en kom-
mentar till en vald punkt i grafen när man fyller i text inuti tabellen för 
valda punkter. 

5.6 Iteration 6 
5.6.1 Mål 

Hittills har arbetet kretsat kring standardvyn, och det är planerat att den 
ska vara klar denna vecka. Förhoppningen är att jämförelsevyn ska 
påbörjas strax efteråt. Det som är kvar i standardvyn är att lägga en 
funktion som kan räkna differensen mellan två valda signaler (k30) och 
en som räknar ut en medelsignal mellan ett antal valda signaler (k26). 
Lägga till en funktion för att räkna antal gånger en signal stigit över eller 
under ett antal valda värden (k22). 

5.6.2 Resultat 
Det går att välja signaler från signallistan och sedan välja funktion för 
att antingen räkna differensen eller skapa en medelsignal till grafen med 
de valda signalerna. Användaren har möjligheten att bestämma ett  eller 
flera värden, och därefter räkna antal gånger en viss signal går över eller 
under valda värden, dessutom får man vilka tidpunkter som signaler 
gått över eller under de specificerade värdena. Standardvyn är nu 
färdigställd, och det är dags att börja utveckla jämförelsevyn. 
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5.7 Iteration 7 
5.7.1 Mål 

Jämförelsevyn ska vara färdigutvecklad, vilket betyder att användaren 
ska kunna öppna två grafer i samma fönster och jämföra graferna när de 
ligger horisontellt eller vertikalt intill varandra.  

5.7.2 Resultat 
Veckans mål har nåtts, jämförelsevyn är färdig och funktionell. Har 
användaren exakt två filer öppna i standardvyn kommer jämförelsevyn 
öppnas direkt vid klick av "Compare Mode" knappen. Är det fler än två 
filer öppna så visas ett nytt dialogfönster och frågar vilka två filer du vill 
öppna innan jämförelsevyn visas.  

Utöver målet som sattes upp har det lagts till knappar för varje rad i 
tabellen för valda punkter, där knapparna tar bort punkter.  
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6 Konstruktion 
6.1 Mjukvaruarkitektur 

Programmet följer MVC-arkitekturen som består av tre delar, modellen, 
kontroller och vyn (se figur 1). Vid programstart skapas ett FileHandler-
objekt från modellen som är ansvarig för filinläsning och identifiering 
av filtyper. Efter det skapas ett GraphHandler-objekt från modellen som 
lagrar och hanterar flera filer som öppnas och stängs allteftersom. Vyn 
skapas och den tar emot en referens till GraphHandler. Till sist skapas 
kontrollen och som tar referenser från både modellen och vyn.  

All data lagras i modellen, men det är också där som beräkningar utförs 
med hjälp av data som finns tillgängligt. När filinläsningen är klar 
skapar modellen ett GraphObject, och den representerar en graf med 
data som är inläst. Skapade GraphObject har möjlighet att skapa en 
visuell och interaktiv graf som skickas till vyn för att presenteras. 

I vyn finns alla komponenter som användaren kan interagera med som 
t.ex. knappar eller menyer. 

Sista delen, kontrollen, innehåller ett antal lyssnare som tar emot 
kommandon från användaren i form av t.ex. knapptryck eller musklick. 
Dessa kommandon tolkas och kan behöva göra ändringar eller beräk-
ningar i modellen som leder till att vyn uppdateras, men det kan också 
vara att endast uppdatera något i vyn utan att ha med modellen att 
göra.   
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Figur 1: Sekvensdiagram som visar MVC arkitekten. 

6.2 Gränssnittet  
Vid start av programmet öppnas ett fönster med en meny, där man kan 
välja mellan att öppna en fil eller att stänga programmet.   

 

Figur 2: Programmet vid starten. 

En graf skapas och presenteras efter att en fil har blivit öppnad, och till 
den grafen presenteras en tabell till höger med signalinformation som 
signalnamn, enhet på signalen samt färg. I den tabellen kan man dessu-
tom välja ifall en signal ska vara synlig eller osynlig i grafen. Till sist kan 
man markera vilka signaler som ska användas i yttligare funktioner, och 
funktionerna är ”Create Average Signal”, ”Retrieve Difference”  och 
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”Peak Counter”. ”Create Average Signal” används för att hitta en sorts 
medelvärdessignal mellan ett antal valda signaler. Den andra funktion-
en som kallas ”Retrieve Difference” används för att hitta differensen 
mellan två valda signaler i y-led. Till sist är funktionen ”Peak Counter” 
som räknar antal gånger en signal har gått över/under ett bestämt värde. 
Utöver tabellen med signalinformation visas även en tabell under grafen 
som innehåller alla signaler med statistiska resultat för varje signal. 
Dessa statistiska resultat är bland annat minimum, maximum och 
medelvärde för varje signal.  

 

Figur 3: Programmets utseende i standardvyn efter inläsning av en fil.  

Grafen har en del kontroller runt omkring för att manövrera lättare och 
för att få extra information från grafen. Ibland vill man kunna zooma in i 
bara y- eller x-led, men inte båda samtidigt, därför fick varje axel egna 
zoom-knappar. Under grafen finns två rutor som kan bockas i, den ena 
rutan heter ”Lineinfo”, och den visar en lista med signalnamn och 
signalernas färger direkt i grafen. Den andra boxen används för att visa 
yttligare verktyg som består av två reglage och en knapp. Reglagen har 
tre användningsområden, första är för att se tider där man stannar de 
två linjerna som styrs, det andra för att trimma bort från grafen det som 
är utanför intervallet som bildas utav de två linjerna, och det sista för att 
få extra information inom det markerade intervallet inuti den nedre 
tabellen. Grafen har också en list-meny som används för att skala om x-
axel till olika tidsenheter som t.ex. minuter eller timmar.  
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Figur 4: Graf panelen med minimalt antal kontroller. 

 

Figur 5: Graf panelen med maximalt antal kontroller. 

Vid enkelklick med muspekaren fås en blå markering, den bidrar till att 
den nedre tabellen uppdaterar med y- och x-värden där man har lagt 
markeringen. Dubbelklick däremot skapar en punkt i grafen och sparar 
undan värdena till den nedersta tabellen som endast består av sparade 
punkter. Kommentarer kan skrivas till de sparade punkterna, och då 
visas en liten ruta med kommentaren och en pil i grafen. Det går också 
att ta bort en punkt från tabellen med hjälp utav en knapp för varje rad i 
tabellen.  
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Figur 6 Bilden visar hur punkter ser ut med och utan kommentar, och hur punkter 
visas tabellen. 

Jämförelsevyn öppnas genom att trycka på ”Compare Mode”, men detta 
kan ske på två vis. De första situationen är ifall det är exakt två filer 
öppna, då öppnas jämförelsevyn direkt. I det andra fallet är ifall det är 
fler än två filer öppna, då får man istället en dialog-ruta som frågar vilka 
två filer som ska öppnas innan man når jämförelsevyn. När jämförelse-
vyn är öppen ändras knappen ”Compare Mode” till antingen ”Toggle 
Horizontal” eller ”Toggle Vertical”, detta för att påpeka att man kan 
växla mellan att visa graferna horisontellt eller vertikalt i förhållande till 
varandra. Grafernas signalinformation, i form av signalnamn, enhet och 
färg, visas under varandra. I detta läge göms de nedre två tabellerna tills 
standardvyn öppnas igen.   

 

Figur 7: En lista på öppnade filer, här måste två filer väljas innan jämförelsevyn 
öppnas. 
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Figur 8: Jämförelsevyn i horisontellt läge. 

 

Figur 9: Jämförelsevyn i vertikalt läge. 
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7 Resultat 
7.1 Projektmodell 

Agile bidrog till att veckovisa iterationer planerades i förhand. Därefter 
tillkom ett helt avsnitt i rapporten om varje iteration (se kap 5). Feed-
back som togs emot ledde till ändring av kravspecifikationen, men 
ibland också planeringen av mål till veckan därefter. Många mål plane-
rades utifrån kravspecifikationen som fungerade som en checklista att 
bocka av ifrån.  

7.2 Kravinsamling 
Med hjälp utav intervjuer skapades en bra kravspecifikation (se bilaga 
B) som har kommit till användning i planeringen av de veckovisa 
iterationerna. Blandningen av stängd och öppen intervju bidrog till 
många olika förslag och idéer som skrevs ner och sammanställdes till 
kravspecifikationen.  

7.3 Prototyp 
Skapandet av Li-fi prototypen (se bilaga D) var grunden till designen av 
det grafiska gränssnittet och ett fåtal funktioner som användes i pro-
grammet. Prototypen omvandlades sedan till programmets gränssnitt, 
med få förändringar allt eftersom programmet utvecklades.  

7.4 Acceptanstest 
Resultatet av acceptanstestet visade på att det fanns brister i det grafiska 
användargränssnittet, men även ett mindre räknefel i en grafberäkning. 
Felaktigheterna var milda, vilket snabbt kunde åtgärdas. Kundens 
förväntningar var uppnådda, vilket ledde till ett godkännande av 
mjukvaran.  

7.5 Dokumentation 
Samtliga dokument som var planerade har slutförts och importerats 
som bilagor i rapporten. Det har dessutom skrivits en separat manual 
för programmet, där programmet och dess funktioner förklaras i detalj.  
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8 Diskussion 
8.1 Översiktligt 

Det är viktigt att tidigt få en klar bild över vad som kravspecifikationen 
innehåller, på så vis kan man undvika att förlora tid på utveckling av 
funktioner som inte används i framtiden. Kravspecifikationen hjälpte 
oss från början att förstå vad det är som behöver göras, och vilka delar 
av programmet som har låg eller hög prioritet.  

Syftet är att effektivisera arbetet i analysfasen, och eftersom programmet 
inte har tagits i bruk ännu så är det svårt att mäta hur mycket effektivare 
arbetet blir.   

8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Systemet 

Vid användning av externa java-bibliotek har vissa småbuggar från 
dessa ställt till problem. Buggarna har lett till att vissa funktioner eller 
krav inte har gått att lösa, eller att vi måste implementera mer kod för 
att kunna undvika de.  

Vi använder oss av MVC-arkitekturen i programmet, och det har 
fungerat bra till stor del att separera de olika delarna i koden, men vissa 
funktioner gick inte att dela upp på grund av vissa funktioner. En del av 
vyn skapas i modellen och skickas till vyn, vilket inte är helt perfekt och 
det går säkerligen att åtgärda i framtiden.  

8.2.2 Design 
Tack vare en bra Li-fi prototyp fick vi en bra grund för gränssnittet.  Det 
är byggt att vara så användarvänligt och simpelt som möjligt, samtidigt 
som det ska vara funktionsrikt.  

Fördelningen av arbetsuppgifter mellan standardvyn och jämförelsevyn 
fungerar riktigt bra. Standardvyn, som kan bara ha en graf öppen, 
innehåller flest funktioner för beräkningar och analys. Jämförevyn är 
avskalad på funktioner och fokuserar på att jämföra graferna intill 
varandra. Kraven som kunden har på vyerna har uppfylls. 
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8.2.3 Reliabilitet 
Programmet läser endast in filer från offline-läge. Därför är risken liten 
att filerna ändras medan de används. Öppnas filerna flertal gånger blir 
resultatet detsamma varje gång, dvs. grafer och dess signaler.  

8.2.4 Validitet 
Validiteten av programmet innebär att programmet ska ha rätt resultat 
vid varje körning. Det har gjorts många jämförelser mellan mätdatafiler 
och värden som visar filens graf, och värdena stämmer överens. Funkt-
ioner och statistiska värden för signaler har också kontrollerats att de 
stämmer.   

8.3 Framtida arbeten 
Framtida uppgraderingar av java-biblioteken kan lösa problem som 
uppstått. 

Programmet skulle kunna ha mer funktionalitet i jämföreslevyn, t.ex. 
lägga möjligheten att kombinera olika signaler från de jämförda grafer i 
en ny graf.  

Lägga till möjligheten att läsa in ytterligare filformat. Som vi har det nu 
kan endast de mest använda filerna läsas in. 

Programmet kan endast hantera filerna i offline-läge, men i framtiden 
skulle det kunna utvecklas för att kopplas direkt till bilen och läsa in 
data därifrån i det så kallade online-läget. 

8.4 Övriga aspekter 
8.4.1 Sociala och etiska aspekter 

Analysverktyget ska användas på en av företaget avdelningar, därför 
har den inga effekter på sociala eller etiska aspekter.  

8.4.2 Hållbar utveckling 
Om man ser det hela från ett ekonomiskt perspektiv kommer Scania 
kunna spara in resurser på att utveckla ett eget program som inte kräver 
licenser från andra företags produkter. Mjukvaran är utvecklad för att 
vara användbar under lång tid, och möjlighet för påbyggnad i efterhand 
finns.
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Bilaga A: Arkitekturdokument 
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Bilaga B: Kravspecifikation 
 

Nr Beskrivning  Prioritet Utfört 
    
 Filer   
1 Läsa in filer. Programmet ska minst kunna hantera filtyperna 

txt, csv och excel. 
Hög X 

2 Spara ner konfigurationsmallar efter en specifik sorts analys.  Låg  
3 Generera rapporter med diverse grafer man vill ha, som 

eventuellt lagras tillfälligt i programmet. Generera fil av typen 
doc. 

Låg  

4 Drag-and-drop-funktion för att öppna filer. Låg  
5 Spara grafer som bilder. Spara grafen med eller utan signal-

namn i bilden. 
Hög X 

    
 Standard   
6 Scroll för zoom, eventuellt lägga till zoom med knappar. 

Dessutom bör zoom i bara x- och y-led finnas. 
Hög X 

7 Gå fram eller tillbaka i grafens tidsintervall (i sidled).  Hög X 
8 Jämföra en graf med en annan graf genom att ha de inom 

samma fönster.   
Hög X 

9 Vid jämförelse av två grafer (se ovan), ska de ha separerade 
scrollfunktioner för förskjutning.  

Hög  

10 Kommentarsrutor i grafen till valda punkter (se krav 29). Låg X 
11 Välja färg på en signal i grafen. Låg X 
12 Kunna ha flera y-axlar för olika signaler beroende på deras 

enhet.  
Hög  

13 Skala om x-axeln till olika tidsenheter (sec/min/h). Medel X 
14 Vid jämförelse av två grafer, ha möjligheten att växla hur grafer 

ska visas, horisontellt eller vertikalt i förhållande till varandra. 
Låg X 

15 Ändra namn på signaler. Låg  
    
 Info   
16 Kolla efter min- och maxvärde hos signaler. Hög X 
17 Hitta medelvärde hos signaler. Hög X 
18 Visa tooltip när muspekaren vilar på en signal, och då visas 

värden just i den punkten. 
Medel X 
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19 Ställa in intervall med supportlinjer och generera diverse 
värden (min/max/avg) inuti det intervallet. 

Medel X 

20 Vid jämförelse av grafer, markera graf och få information om 
dess signaler. 

Medel X 

21 Lägga till checkbox för att visa/dölja signalinfo i grafen. Låg X 
    
 Funktioner   
22 Räkna hur många gånger en signal går över/under ett värde. Medel X 
23 Kombinera volt/temp signaler för att få ut en funktion. Låg  
24 Räkna fram en Entalpisignal mha. andra signaler. Låg  
25 Sammanställa två grafer, med förutsättning att de har separe-

rade scrollfunktioner.  
Medel  

26 Möjlighet att ta fram ett medelvärdessignal av ett antal valda 
signaler. 

Medel X 

27 Välja specifika punkter i en graf som ska visas och spa-
ras/exporteras. 

Medel X 

28 Stapeldiagram med statistik, om ett/fler villkor stämmer, vid 
markering av ett valt område.  

Låg  

29 Supportlinje(r) kan användas för att trimma bort från gra-
fen/signalen. 

Medel X 

30 Räkna fram en differenssignal mellan två valda signaler. Medel X 
  



Utveckling av analysverktyg för testresultat   
Jonatan Bengtsson 
Sermad Yacona   

Bilaga C: Designdokument 
2013-06-20 

 

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

31 

Bilaga C: Designdokument 
1. View 
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2. Controller 
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3. Model 
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Bilaga D: Li-fi prototyp 
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Bilaga E: Tillståndsdiagram 
Denna bilaga visar hur vissa speciella situationer utspelar sig.  

Jämförelsevyn: Har användaren valt att öppna jämförelsevyn kan två 
scenarion uppstå.  
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Peak Counter: Funktionen räknar antal gånger en signal går över/under 
ett visst värde, men det går även att skriva in två värden. Därav blir det 
ett speciellt scenario.  
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Bilaga F: Implemenationsdokument 
I detta dokument hittas all information som behövs för att kunna köra 
koden och kompilera den. 

Steg 1 

Installera java JDK 7.0 eller senare, som kan laddas ner från javas 
hemsida. 

Steg 2 

Installera Eclipse IDE for Java EE Developers och starta den. 

Steg 3  

Importera Zip-filen med projektets innehåll till Eclipse, efter det steget 
är det möjligt att kompilera och köra programmet.  

 

Uppgraderingsmöjligheter  

För att programmet ska fungera måste två java-bibliotek finnas med, 
den första är JFreeChart och den andra är Apache POI som kan laddas 
från angivna hemsidor: 

http://www.jfree.org/jfreechart/ 

http://poi.apache.org/ 

Paketen som laddas ner från dessa sidor innehåller jar-filer, dessa filer 
ska ersätta tidigare filer i projektets lib-folder.  

OBS! Denna uppgradering sker dock på egen risk, och man bör ta 
backup tidigare filer innan de ersätts.  

 

 

http://www.jfree.org/jfreechart/
http://poi.apache.org/
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