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Abstract 

Today is there no system that monitors a tolling station without the need to be at 
the office or the tolling station. 

This report concerns the development of a monitoring application to Windows 8 
store app environment on behalf of Combitech AB towards the customer Kapsch 
TrafficCom. The application was developed for a Windows 8 tablet to monitor a 
tolling station. 

The user interface was developed in XAML and its logic in C#. Onion 
Architecture has been used to build the architecture for the application. 

The result of this thesis was a working prototype of a monitoring application for 
Windows 8 tablet, where the content is generated by a simulator. The application 
displays information for the user about a specific tolling station, for example 
passages and events.
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Sammanfattning 

I dagsläget finns inget system som övervakar en tullstation utan att man måste 
vara på plats på kontoret eller stationen.  

Denna rapport handlar om utvecklingen av en övervaknings applikation i 
Windows 8 store app miljö på uppdrag av Combitech AB mot kunden Kapsch 
TrafficCom. Applikationen utvecklades mot en Windows 8 surfplatta för att 
kunna övervaka en tullstation. 

Användargränssnitt är utvecklat i XAML och dess logik i C#. Onion Architecture 
har används för att bygga upp arkitekturen i applikationen.  

Resultatet av examensarbetet blev en fungerande prototyp av en övervaknings 
applikationen till en Windows 8 surfplatta, där innehållet genereras av en 
simulator. Applikationen visar användaren information om en specifik tullstation, 
exempelvis passager och event.  

 

Nyckelord 

Programmering, C#, XAML, Windows 8, surfplatta, Övervakningsapplikation, 
Tullstation, Windows Store app, Modern UI 
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1 Inledning 

Examensarbetet är genomfört ihop med uppdragsgivaren Combitech, ett 
konsultföretag, och med kunden Kapsch TrafficCom. Examensarbetet är en del 
av utbildningen i det treåriga programmet Datateknik inriktning Programmering 
och datanät på Tekniska Högskolan i Jönköping.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Combitech bakgrund 

Combitech bildades 1992 och har genomgått en del förändringar genom åren, idag 
är Combitech ett av Sveriges ledande företag inom teknik-, utvecklings- och 
verksamhetskonsulting. Combitech finns på ett 20-tal orter i Sverige och även i 
Norge. 

Deras kunder är företag med behov av genomtänka säkerhetslösningar som är 
stora inom flyg och försvar. 

1.1.2 Kapsch TrafficCom bakgrund 

Combitech TrafficCom grundades av Saab som sedan såldes till Kapsch och blev 
Kapsch TrafficCom. 

Kapsch TrafficCom förser världen med intelligenta trafikövervakningssystem.  

1.1.3 Problembeskrivning 

I dagsläget måste bland annat servicepersonal övervaka systemet via en dator på 
kontoret. Kunden vill ha en smidigare lösning för att övervaka informationen för 
tullstationer vart som helst.  

Tullstation 

En tullstation är en uppsättning av bland annat datorer, kameror, sensorer, 
ställningar och nätverks utrustning. En tullstations uppgift är att övervaka och 
samla information över en vägbana, exempelvis en motorväg [Bilaga 1]. 

Informationen som man vill komma åt är olika event, status, DI status, statistik 
och passager för en specifik tullstation.  

Event: 

Är något som sker, till exempelvis om ett fel uppstår, då en kamera går offline. 

Status: 

Varje enhet har en status, till exempel kamera avstängd, dörr till server lokal 
öppen/stängd. 
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DI status: 

Varje tullstation har en eller flera datorer som sparar data och hanterar signaler till 
exempelvis från kameror. 

Statistik: 

Statistik över passager , hårddiskutrymme etc. 

Passage: 

När ett fordon passerar en tullstation samlas information om fordonet, till 
exempel registreringsskylten, fordonets volym, hastigheten och tiden för passagen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Combitechs mål 

Combitechs mål är att få en inblick i den nya miljön Windows 8 Modern UI i 
samband med deras IT satsning.  

1.2.2 Kapsch TrafficComs mål 

Kapsch vill utveckla en applikation till en surfplatta med operativsystemet 
Windows 8 och till Windows phone där Kapsch kan se information om deras 
tullsystem utan att vara på plats. Applikationen skall kunna: 

 Presentera live data 

o Passager 

o Event 

o Status 

 Notifikationer om systemet, kritiskt, varning eller ok 

 Koppla upp sig till en molntjänst där man hämtar information 

1.2.3 Studenternas mål 

Studenternas mål är framförallt att få ut och presenterna live data till en surfplatta 
och mobiltelefon med Modern UI. Genom att hämta information från exempelvis 
en rest service så att applikationen kontinuerligt blir uppdaterad med den senaste 
informationen. 
 
Studenternas sekundära mål är att fördjupa sig i Windows 8 Modern UI tekniken 
och C#/XAML programmering, samt att jobba gentemot en kund och för en 
uppdragsgivare. 
 
Genom att utveckla applikationen kommer även studenternas sekundära mål att 
uppnås. 
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1.2.4 Frågeställningar 

 Hur kan man presentera kundens data i realtid? 

 Hur kan man utforma programstrukturen för att enkelt implementera 
applikationen för verkliga förhållanden? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studenterna har valt att avgränsa projektet kring statistikdelen, dels på grund av 
tidsbrist men framförallt att studenterna var tvungna att lära sig ett helt nytt 
grafiskt komponentbibliotek. 

Studenterna valde också att inte utveckla applikationen för mobiltelefon då det 
inte är möjligt att presentera den information för applikationens syfte. 

Då kunden inte kunde bistå med en molntjänst valde studenterna istället att göra 
en simulator som skall ha liknande beteende som en molntjänst. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten förutsätter att läsaren har en viss kunskap om programmering.  

Rapporten inleds med en Teoretisk bakgrund, denna del är till för att få en djupare 
förståelse på dom områden studenterna har valt för att kunna genomföra 
projektet. 

I delen Metod och genomförande beskrivs den arbetsprocess och metoder som 
studenterna har använts under projektets gång. Nästa kapitel är Designprocessen, där 
redovisar studenterna utförligt dom resultat som studenterna kommit fram till 
efter varje iteration. 

Rapporten avslutas med Diskussion och slutsatser där studenterna diskuterar kring 
Designprocessen, dom metodval studenterna gjort och till sist slutsatser och 
rekommendationer. Avslutningsvis finns det en referenslista, sökord och bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Programmeringsspråk 

2.1.1 C# 

C# är ett programmeringsspråk som är utvecklat av Microsoft och är en del i 
.NET ramverket. C# är ett typ-säkert objektorienterat språk. Man kan använda 
C# för att programmera vanliga Windows klientapplikationer, klient-server 
applikationer, databasapplikationer och mycket mer.  
 
C# syntaxen är baserad på bland annat C++ och java, detta ger att det är väldigt 
lätt att lära sig C# om man tidigare redan är bekant med dessa språk [6]. 
 

2.1.2 XAML 

Extensible Application Markup Language (XAML) är ett deklarativt XML-baserat 
språk utvecklat av Microsoft som används för att definiera “data bindings”, 
“event” och “User Interface” (UI) element i Windows Presentation Foundation 
(WPF) och Silverlight applikationer. 
XAML underlättar skapandet av UI för .NET applikationer, man kan skapa UI 
med hjälp av XAML och sedan dela upp arbetsprocessen genom att använda kod-
bakom filerna, där olika parter kan arbeta med UI samt logiken för applikationen 
samtidigt utan att störa varandra [10].  
 
Figur 1 visar hur man skapar en knapp som en del i UI, exemplet ger en inblick i 
hur XAML representerar vanlig UI programmerings metaforer. 
 

 

Figur 1 - Exempel Knapp som en del i UI. 

 

 

Figur 2 - Exempel knapp grafiskt. 

 

Objekt elementens syntax startar alltid med en öppen vinkelparentes (<). Detta 
följ av namnet på det objekt man vill skapa (StackPanel, Button). Efter detta kan 
man ange attribut till objektet (Content). 
För att avsluta objekt elementet används en stängd vinkelparentes (>). 
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Man kan istället använda ett självstängande formulär som inte har något innehåll 
genom att avsluta elementet med ett snedstreck samt en stängs vinkelparentes 
(/>)[10]. 
 
XAML har ett specifikt sätt att definiera “utseende och känsla” med hjälp av 
templates (se Figur 3), dessa skiljer sig ifrån CSS. 
 
Template 
 

 

Figur 3 - Visar hur en template skulle kunna se ut. 

 
För att använda template skapar man en Control till exempel ListView, GridView 
eller SemanticZoom. 
Dessa har alla egenskaperna Template och ItemsSource. 
För att ta nytta av en template, se Figur 4. 
 

 

Figur 4 - Exempel kod som visar gridview och utnyttjandet av template. 

 
Man kan även se egenskapen ItemsSource i Figur 4, detta används tillsammans 
med Template och fungerar på så vis att man hämtar data ifrån till exempelvis en 
lista. 
Den angivna templaten används till listans element [4]. 
 

2.2 GUI 

2.2.1 Windows 8 - Modern UI 

Windows 8 Modern UI först kallat “Metro Style” är ett designspråk skapat av 
Microsoft, ursprungligen gjord för Windows Phone. 

Principen bakom språket är att fokusera på innehållet av applikationen, att förlita 
sig på typografi och mindre på det grafiska.  

Idag används principen bakom Modern UI inom Windows Phone, Microsofts 
hemsida, Xbox 360 “dashboard update” samt Windows 8 [11].  
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Figur 5 - Windows 8 Startskärm. 

 

Det första man möts av i operativsystemet Windows 8 är startskärmen (se Figur 
5). En uppbyggnad som är platt med färgstarka Live Tiles och i sidled skrollning. 

 

Live Tiles 

Live Tile är ett av de bästa sätten att locka användaren tillbaka till ens applikation. 
Genom att uppdatera ens live tile med information innefrån applikationen så får 
användaren en överblick samtidigt som personen blir uppdaterad av vad som 
händer i applikationen medan den körs i bakgrunden [9]. 
 
Toast 

Förutom Live Tiles så finns det ytterligare en sak som kan locka användaren till 
applikationen och det är toast. En toast är en popup notifikation som syns i högra 
hörnet i Windows 8 och låter applikationen kommunicera med användaren även 
om användaren är i en annan applikation, på startsidan eller på skrivbordet [7]. 
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2.3 Verktyg 

2.3.1 Visual studio 2012 

Visual Studio är en utvecklingsmiljö som är utvecklat av Microsoft. Verktyget gör 
det enklare för utvecklare att utveckla applikationer genom att man har ett 
avancerat designläge. 
Visual studio har även flertal mallar som man kan använda för att enklare komma 
igång med utvecklingen [8].  
 
Visual Studio stödjer bland annat språken: 

 Visual Basic 

 Visual C# 

 Visual C++ 

 JavaScript 

 Visual F# 
 

ReSharper 

ReSharper är ett välkänt produktivitetsverktyg som gör Visual Studio till ett bättre 
Integrated development environment (IDE). ReSharper är kraftfull vid omdesign 
av kod som hjälper utvecklaren att skriva en enhetlig kodningsstil [3]. 
 

Callisto 

Callisto är ett öppet källkodsbibliotek för XAML komponenter för Modern UI. 
Callisto tillhandahåller flera olika kontroller för att underlätta det grafiska i 
Modern UI applikationer [12].  
 
Några utav kontrollerna är: 

 Live Tile - Kontroll för att få liknande utseende och beteende som på 
Windows 8 startsidan 

 Menu – Kontroll för att skapa en grafisk meny 
 

2.4 Scrum 

Scrum är en agil metod för systemutveckling som fokuserar framförallt på vad 
som ska utvecklas [1]. 
 
Scrum kännetecknas av: 

 Fokus på kundnytta och kundkommunikation 

 Transparans - alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs 

 Korta iterationer - två till fyra veckor 
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 Leverans av ny körbar version av hela systemet regelbundet och tidigt i 
projektet 

 Tydliga ansvarsuppdelningar mellan utvecklingsteamet och övriga 
organisationer 

 Rätt beslut i rätt händer, tekniska beslut i utvecklingsteamets händer, 
affärsbeslut i uppdragsgivarens händer.  

 

2.5 The Onion Architecture 

Onion Architectures uppbyggnad liknar en lök, den är uppbyggd med flera lager. 
Varje lager känner till allt som är längre in i löken men känner inte till vad som är i 
dom yttre lagren, man kan även känna till delar som ligger på samma lager. 

Oftast ser det ut som att användargränssnittet är på det yttersta lagret tillsammans 
med tester och infrastrukturen. Infrastrukturen kan ha en koppling till en databas 
eller något annat där applikationen hämtar information ifrån. Längre in i löken så 
finns oftast applikationens kärna, där affärslogiken i applikationen ligger. I Figur 6 
kan man se ett exempel på uppbyggnaden av Onion Architecture [2]. 
 

 

Figur 6 - Onion Architecture [2].
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3 Metod och genomförande 

 

3.1 Arbetsprocess 

Figur 7 beskriver arbetsprocessen som studenterna har använt under arbetets 
gång.  

 

 

Figur 7 - Arbetsprocess. 
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3.1.1 Kravmodell 

För att komma fram till den kravmodell studenterna har så besökte dom kunden 
för en introduktion för hur företaget fungerar och arbetar samt i deras system och 
produkter. Resultatet av detta besök resulterade i en kravspecifikation som sedan 
blev grunden för kravmodellen. 

3.1.2 Teori & Forskning 

Studenterna inledde denna fas med att söka information om Windows Store 
applikationer vilket huvudsakligen har skett via internet. 

Genom att utveckla testapplikationer och genomgått guider så har studenterna fått 
en grundkännedom inom Windows Store applikationer [5]. Studenterna har 
tidigare fått en överblick och idéer från mötet med kunden till hur systemet skulle 
kunna utvecklas [Bilaga 1]. 

3.1.3 Analys & Design 

Här tar studenterna fram en grundlig analys och design som baseras på 
kravmodellen. Detta till stor del med hjälp av papper och penna vilket ledde till 
flertal skisser på hur systemets design skulle utformas. 

3.1.4 Utveckling 

Utvecklingen för applikationen skedde stegvis och studenterna delade upp 
processen i små delmål som därefter bearbetades (Se Figur 8). Genom att utnyttja 
subversion så har studenterna haft möjligheten att jobba på två olika delmål 
samtidigt utan att förstöra varandras kod. 

 

 

Figur 8 - Utvecklingsprocess. 
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3.1.5  Test 

I testfasen gjordes en övergripande testning över systemet, då flertal tester av varje 
implementation gjordes i utvecklingsfasen. Studenterna testade även applikationen 
på en surfplatta samt dom olika vyerna som finns i Windows 8. Varje test utfördes 
manuellt av studenterna. 

3.1.6 Sprint demo 

Sprint demo innebär att studenterna träffade kunden för en demo. Där 
presenterar studenterna den nuvarande applikationen. Under presentationen gick 
studenterna igenom följande: 

 Sammanfattning av föregående demo 

o Mål 

o Uppnådda mål 

o Skärmdumpar 

 Mål inför demo 

 Uppnådda mål inför demo 

 Presenterade skärmdumpar från applikationen och förklarade hur 
studenterna tänkt 

 Eventuella frågor och funderingar från kunden 

 Presenterade applikationen  

 Framtida mål 

3.1.7 Utvärdering 

Efter sprint demot följs det av en utvärdering där studenterna fick respons av 
kunden. Vid denna fas fick studenterna möjlighet att diskutera och utveckla sina 
idéer. 

 



Designprocessen  

17 

4 Designprocessen 

 

4.1 Kravmodell 

Efter studenternas besök hos kunden så tillhandhöll kunden ett dokument [Bilaga 
1] med data som kan finnas i systemet. Utefter detta dokument skulle studenterna 
skapa en applikation för Windows 8 surfplatta. 

 

4.2 Teori 

Windows Store applikationer är uppbyggt på så vis att dom har en övergripande 
syn på hur designen skall se ut. Microsoft satsar på en ny standard för hur man 
skall jobba med applikationer. Det är innehållet och typografi som är det 
viktigaste. Därmed så har studenterna använt sig av denna standard när dom har 
jobbat med projektet. 
 

4.3 Analys & Design 

4.3.1 Kravanalys 

Kunden var väldigt öppen för förslag från studenterna sida, deras krav var att få se 
hur en applikation skulle kunna se ut i Windows Store applikations miljö. 
Applikationen skall vara inriktad till kundens ändamål och innehålla specifik data 
som har med ämnet att göra. 

4.3.2 Skisser & idéer 

Studenterna skissade upp sina idéer från mötet med kunden och utifrån den 
information som var tillgänglig. 

I Figur 9 kan man se hur studenternas första idé var av TollingPage sidan. Man 
kan se tiles och en notis om röd/gul/grön ram runt om och storleks skillnad för 
att notera vilken status tullstationen har. Man kan också se en övre appbar med 
information om antal kritiska tullstationer som finns. 

I Figur 10 kan man se hur studenternas första idé av PassagePage sidan. Man kan 
se en listview kontroll på vänstra sidan med listade passager samt passagernas 
information på högra sidan. Även några notiser om en eventuell filtrerings 
funktion av passagerna. 
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Figur 9 - Skiss över Tiles på TollingPage sidan. 

 

 

Figur 10 - Skiss över passager på PassagePage sidan. 
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4.3.3 Klassdesign 

Simulatorns syfte är att generera data och tillhandahålla applikationen med 
information. Klassen TollingStation håller information om en tullstation, en 
tullstation innehåller även listor av Passage, Event, State och DIState (se Figur 11). 

 

 

Figur 11 - Klassdiagram. 

4.3.4 Val av Arkitektur 

Studenterna valde att använda sig utav en arkitektur som kallas för Onion 
Arcitecture. Studenterna delade upp projektet i tre delar, GUI, Rest och Business (se 
Figur 12), där GUI och Rest delen ligger på samma lager och känner till Business 
delen. GUI delen känner även till Rest delen (se Figur 13), för att när 
applikationen kör för första gången så instansierar GUI delen upp Rest delen. 
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Figur 12 - Onion. 

 

 

Figur 13 - Onion diagram. 
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4.4 Iteration 1 

Här redovisas resultatet av första iterationen. 

Målet som studenterna hade för första iterationen var att skapa en tidig layout av 
applikationen, smidig navigering samt att använda tiles på TollingPage sidan. 

4.4.1 Utveckling 

Studenterna bestämde sig att börja med att bygga upp klasserna utifrån 
klassdesignen som gjordes i analys & designfasen. I Figur 14 representeras första 
versionen av klassdesignen. 

 

 

Figur 14 - Klassdiagram för iteration 1. 

 

Därefter implementerade studenterna utifrån skisserna av dom olika sidorna från 
tidigare fas. 
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Simulator 

I första iterationen hade simulatorn en grundläggande uppbyggnad, simulatorn 
hade ett fåtal metoder (se Figur 14) som genererade information direkt när 
applikationen startades. Informationen som simulatorn genererar är påhittad av 
studenterna men baseras på dokumentet från kunden [Bilaga 1]. 

 

TollingPage 

Projektets startsida är TollingPage, här skulle man ha en övergripande blick på alla 
tullstationer. Studenterna kom tidigt på att använda sig av tiles för att presentera 
tullstationerna (se Figur 15). Man kunde se tullstationens namn samt status, detta 
gav användaren en tidig överblick för ens tullstation och om den hade eventuella 
fel.  

 

 

Figur 15 - Första versionen av TollingPage sidan. 
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StatePage 

Efter man har valt en tullstation på TollingPage sidan navigeras man direkt till 
StatePage sidan. Här visas information om tullstationen (se Figur 16).  

 

 

Figur 16 - Första versionen av StatePage sidan. 

 

DIStatePage 

Denna sida visar statusen för samtliga DI som tullstationen har. Se Bilaga 1 för 
vad en DI innehåller. 

Sidan är designad med en listview kontroll, på vänster sida kan man välja vilken 
DI man vill se information om. På höger sida ser man informationen som DI 
övervakar (se Figur 17).  
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Figur 17 - Första versionen av DIStatePage sidan. 

 

 

PassagePage 

Denna sida ger användaren en möjlighet att kolla på passager som sker i en 
specifik tullstations vägbana. Se Bilaga 1 för vad en passage innehåller. 

Sidan är designad med en listview kontroll på vänster sida där man har 
möjligheten att välja en specifik passage. I första iterationen kunde man se en 
tidsstämpel samt en bild som tagits under passagen, detta visades i listview 
kontrollen. När en passage är markerad i listview kontrollen ser man en mer 
detaljerad information på högersida om listview kontrollen. Här kan man läsa sig 
till vilken fordons typ samt hastigheten som fordonet passerade tullstationen (se 
Figur 18). 
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Figur 18 - Första versionen av PassagePage sidan. 

 

4.4.2 Test 

Denna fas uppstod kontinuerligt under uppbyggandet av applikationen. Många 
tester genomfördes genom att köra applikationen efter en implementation 
genomförts. Applikationen kördes genom att testa den lokalt på datorn eller 
genom en simulator av en surfplatta. 

Efter ett antal implementationer så installerade studenterna applikationen på en 
surfplatta för att få en riktig test upplevelse. 

Testfasen ser likadan ut för följande iterationer. 
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4.4.3 Sprint demo 

Studenternas första sprint demo, på många vis den viktigaste. Här får studenterna 
möjligheten att visa hur långt applikationen har kommit samt att få en utvärdering 
på om dom är på rätt väg. 

Utförligt så förberedde studenterna en PowerPoint presentation där dom gick 
igenom mål, framtida mål och uppnådda mål. Presentationen följdes av en demo 
där dom utförligt gick igenom applikationen och dess funktioner. Kunden kunde 
under demo genomgången också testa applikationen själv på en surfplatta som 
studenterna förberedde. 

Sprint demo ser likadan ut för följande iterationer. 

4.4.4 Utvärdering 

Efter presentationen och genomgången av demot så var det många som hade 
frågor på hur applikationen var uppbyggd samt nya idéer och kommentarer på 
lösningar. 

TollingPage sidan var den mest intressanta enligt kunden och därför den sidan 
som fick den största andelen respons. Förslagsvis tyckte kunden att tilesen inte bör 
innehålla en bild utan istället skulle kunna innehålla viktig information som är 
relevant för kunden. 

PassagePage sidans respons var att i listview kontrollen på vänster sida inte skall 
innehålla bilder utan skulle också den innehålla relevant information för kunden. 

Den genomgående responsen för hela applikationen var att texterna var svårlästa 
på grund av bakgrunden. 

Utöver den kritik studenterna fick var kunden nöjd med helheten och såg fram 
emot nästkommande sprint demo. 

Dom uppnådda målen till denna iteration var TollingPage sidan med tiles och 
status. StatePage med information om tullstationen, DIStatePage sidan med 
information om tullstationens DI och PassagePage sidan med tullstationens 
passager listade och dess information.  
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4.5 Iteration 2 

Här redovisas resultatet av andra iterationen. 

Målet som studenterna hade för andra iterationen var att skapa kategorier på 
TollingPage sidan, information i tilesen, SementicZoom av tilsen. En swipe funktion 
för navigering samt layout. 

4.5.1 Utveckling 

Klassdesignen ändrades lite under andra iterationen, dels implementerades 
TollingGroup för att kunna gruppera tullstationerna, men även klassen 
LiveTileData som presenterar informationen som visas på tilsen på TollingPage 
sidan (se Figur 19). Flertal metoder och variabler byggdes även på under tiden. 

 

 

Figur 19 - Klassdiagram för iteration 2. 

 

Simulator 

Under andra iterationen var det viktigt att applikationen skulle kunna simulera 
event kontinuerligt så att det känns som att det är live data som presenteras. Detta 
skapades genom att implementera en timer (se Figur 20) som genererar event till 
alla tullstationer. För att få en mer verklig upplevelse implementerades 
slumpmässiga event för varje tullstation. 



Designprocessen  

28 

 

Figur 20 - StartTime metod. 

 

Tolling station 

Efter utvärderingen under första iterationen insåg studenterna att dom skulle 
behöva lägga ner den större tiden på att utveckla TollingPage sidan. 

Vad som gjordes på denna sida var gruppering av tiles utefter deras övergripande 
status. Tile layouten fick en enklare design och mer stilren, det som togs bort var 
bilden samt undertext raden med tullstationens status (se Figur 21 och Figur 22). 
Tile gjordes om till en Live Tile med rullande lista med innehåll av tullstationens 
kritiska event för att enkelt se vad som eventuellt skulle kunna vara fel med 
tullstationen. Live Tilen gjordes med hjälp av Callisto biblioteket, se Bilaga 2. 
 

 

Figur 21 - TollingPage sidan under iteration 2. 
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Figur 22 - TollingPage sidan utzoomad under iteration 2. 

 

State/Event 

Under applikationens utveckling så har EventPage funnits med från start men 
varit utan ett innehåll medan StatePage haft tullstationens status information från 
en början. Här kom studenterna på att statusen går hand i hand med eventen och 
skapade då State/Event-Page. Med en listview kontroll på sidan vänstersida där 
tullstationens inkommande event listades samt tullstationens status på högersidan 
(se Figur 23).  

 

 

Figur 23 - State/Event-Page sidan under iteration 2. 
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DI State  

Denna sida fick ingen som helst respons utöver bakgrunden som var en 
övergripande förändring på alla sidor förutom TollingPage sidan. Studenterna ser 
ingen mer utvecklingsmöjlighet för sidan och känner sig nöjda med hur sidan ser 
ut och anser att den är färdig (se Figur 24). 

 

 

Figur 24 - DIStatePage sidan under iteration 2. 

 

Passage 

Utöver sidans bakgrund som togs bort så togs även bilderna för alla passager som 
fanns listade inuti listview kontrollen bort. Studenterna tog även bort två av 
passagebilderna på höger sida och kvar fanns “Scene” bilden (se Figur 25). 
Genom att klicka på bilden fick man nu även en förstoring av bilden och man 
kunde zooma och bläddra till passagens övriga bilder.  
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Figur 25 - PassagePage sidan under iteration 2. 

 

Statistic 

Utifrån problembeskrivningen skulle applikationen kunna visa statistik över olika 
passager etc. StatisticPage skapades under denna iteration och en exempelbild på 
ett diagram lades till. Diagrammet implementerades med hjälp av biblioteket 
Telerik (se Figur 26). 

 

 

Figur 26 - StatisticPage sidan under iteration 2. 
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4.5.2 Utvärdering 

Under och efter genomgången ställde kunden frågor och kom med idéer till nya 
lösningar samt förbättringar. Status bilderna på tilesen i TollingPage sidan ville 
kunden se en förändring, eventuellt större och med transparent bakgrund. 
Ytterligare idéer till tilesen var förtydling av deras kritiska status. Exempelvis 
bakgrundsfärger, fonter etc eller pulserande ramar. Diskussion om ytterligare 
översikt varianter till exempelvis lägga in antal passager per timma/minut i tilesen, 
kom även upp en fråga om det är möjligt att lägga till en ytterligare nivå på 
SemanticZoom funktionen som redan finns.  

Kunden var även nyfiken på funktionen att lägga till live data på startikonen, likt 
andra applikationer på startsidan och att använda sig utav notifikations 
meddelanden när en tullstation går till kritisk status.  

EventPage sidan ville kunden även där kunna se vilken status varje event har 
genom att använda sig utav färger. Även att eventen skulle sorteras, att dom nya 
eventen placerades högst upp och inte längst ner i listan.  

PassagePage sidan ville kunden att studenterna skulle lägga till miniatyrbilder för 
passagen på höger sida men att applikationen fortfarande inte skall ha några bilder 
inuti varje passage i ListView kontrollen på vänster sida. 

För statistiksidan så tyckte kunden att studenterna skulle kolla på biblioteket 
DevExpress istället för att använda sig utav det tidigare biblioteket Telerik. 
Diskussion angående att använda sig utav tiles fördes på tal utav studenterna och 
då påpekade kunden att även SementicZoom skulle kunna användas här. 

Dom uppnådda målen till denna iteration var Live Tiles med kategorier och 
SementicZoom på TollingPage sidan. Integrerade State- och EventPage sidorna 
med simulerade event samt utvecklade layouten på PassagePage sidan. 
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4.6 Iteration 3 

Här redovisas resultatet av tredje iterationen. 

Målen som studenterna hade inför iteration 3 var att strukturera upp koden i 
programmet, bygga på simulatorn med genererade passage event. Layout för 
statistiksidan samt att utveckla layouten för Live Tile på TollingPage sidan. 

4.6.1 Utveckling 

Under iteration 3 strukturerade studenterna upp koden och implementerade 
utefter Onion Architecture. Studenterna började med att flytta över simulatorn till ett 
nytt projekt, REST.Service (se Figur 27) som motsvarar REST i Figur 13. 

 

 

Figur 27 - Klassdiagram för REST.Service. 

 

RestServiceSimulatorn har en koppling till projektet Business (se Figur 13 & Figur 
28) där studenterna har placerat klasserna TollingGroups, TollingStation, Passage, 
State DIState, Event, LiveTileData och BusinessManager. BusinessManager tar 
emot den genererade data från RestServiceSimulatorn. 
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Figur 28 - Klassdiagram för Business. 

 

All den grafiska hanteringen placerades i GUI projektet (se Figur 13 & Figur 29). 
TollingPage sidan instansierar upp RestServiceSimulatorn och BusinessManager. 
LiveTiles klassen skapar och uppdaterar Live Tile och Toast funktionerna. 

 

 

Figur 29 - Klassdiagram för GUI. 
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Simulator 

Förutom att simulatorn skulle generera event kontinuerligt skulle den även 
generera passager kontinuerligt, därför implementerades en till timer för att 
generera passager (se Figur 30). 

 

 

Figur 30 - StartPassageTimer metod. 

 

Tolling station 

Efter senaste utvärderingen så visade det sig ytterligare ännu en gång att 
TollingPage sidan är den viktigaste och behöver förbättras och utvecklas mest. 

Studenterna förnyade layouten igen, det som togs bort var status ikonerna som var 
placerade i tilens högra hörn. Studenterna förtydligade också hur man såg 
tullstationens status genom att bakgrundsfärgen fick en färg som representerade 
statusen. Något som studenterna även ville kunna se var hur många 
kritiska/varnings event som påverkar varje tullstations status, studenterna 
implementerade en siffra som representerade detta längst ner på höger sida av 
tilen. Tullstationens namn placerade längst ner i tilen istället för längst upp (se Figur 
31 och Figur 32). 

 

 

Figur 31 - TollingPage sidan under iteration 3. 
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Figur 32 - TollingPage sidan utzoomad under iteration 3. 

 

State/Event 

ListView kontrollens event fick alla en färg som representerade deras status och 
alla nya event placerades högst upp i listan (se Figur 33). Något som inte påpekats 
tidigare och som i högsta grad är intressant är vilka event som påverkar 
tullstationens nuvarande status. Detta medförde att studenterna skapade en knapp 
i den undre Appbaren som heter “Show Current Events” som gjorde att endast 
dom event som påverkade tullstationens status syntes i ListView kontrollen (se 
Figur 34).  

 

 

Figur 33 - State/Event-Page sidan under iteration 3. 
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Figur 34 - State/Event-Page sidan med Current events under iteration 3. 

 

Passage 

Den förändringen som gjordes på PassagePage sidan var att alla passagens bilder 
syns som miniatyrbild för varje passage (se Figur 35). 

 

 

Figur 35 - PassagePage sidan under iteration 3. 

 

 

 

 



Designprocessen  

38 

Statistic 

På grund av tidsbrist samt externt bibliotek som studenterna var tvungna att lära 
sig om dom skulle implementera in diagram etc. beslutade dom att istället 
visualisera med bilder hur statistiksidan kan byggas upp. Studenterna skapade tre 
stycken tiles med diagram inuti (se Figur 36). 

 

 

Figur 36 - Tiles under StatisticPage sidan med diagram. 

 

Live Tile 

Kunden hade önskemål om att kunna se information angående dom kritiska 
tullstationerna på startikonen så att applikationens övergripande information blev 
tydligare redan innan man öppnar applikationen (se Figur 37). 

 

 

Figur 37 - Applikationens Live tile. 

 

Toast 

För att få en snabb överblick utav det som händer i systemet och dom event som 
kommer in så implementerades toast funktionen. När något event kommer in som 
ändrar statusen på sin favorit tullstation får man reda på det av en toast (se Figur 
38).  
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Figur 38 - Toast. 

4.6.2 Utvärdering 

Efter studenternas presentation och genomgång av applikationen så diskuterade 
dom ihop med kunden deras framfart och tid tillsammans. 

Dom uppnådda målen till denna iteration var att strukturera upp applikationens 
kodstruktur. Utveckling av simulatorn, att passage event genereras samt utveckling 
av layouten för Live Tiles på TollingPage sidan.  

 

4.7 Frågeställningar 

4.7.1 Hur kan man presentera kundens data i realtid? 

Studenterna har valt att presentera data med hjälp av tiles på TollingPage sidan (se 
Figur 31). Tilesen ger en stor överblicken av den information och de event som 
kommer in i systemet. Användarens favoritstationer notifierar användaren om 
dom event som är relevanta även om applikationen inte är i fokus (se Figur 38). 
Studenterna implementerade även Live Tiles där användaren kan se vilken status 
sina favoritstationer har.  

4.7.2 Hur kan man utforma programstrukturen för att enkelt 
implementera applikationen för verkliga förhållanden? 

Studenterna valde att använda Onion Achitecture, för att denna arkitektur stödjer 
dom behov som både studenterna och kunden har. Eftersom man kan behålla 
logiken av systemet och byta ut simulatorn i Rest delen till en verklig klientdel som 
kommunicerar med en molntjänst.  

Studenterna utformade programstrukturen på så vis att dom delade upp 
applikationen i tre delar GUI, Rest och Business (se Figur 13). GUI projektet 
hanterar allt det grafiska (se Figur 29), Rest projektet genererar all information (se 
Figur 27) och Business projektet tillhandahåller all logik i applikationen (se Figur 
28).
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Diskussion av designprocessen 

5.1.1 Val av arkitektur 

Studenterna valde att använda sig utav Onion Architecture för att strukturera upp 
programmet. Eftersom studenterna visste att programmet skulle behöva 
kommunicera gentemot en molntjänst samtidigt som studenterna hade planer på 
att bygga programmet till att fungera gentemot en mobilplattform likaväl som till 
en surfplatta. Detta krävde att man delade på det grafiska och logiken bakom 
programmet, så därför var Onion Architecture det perfekta valet för att förbereda 
programmet strukturellt för detta. 

Onion Architecture gav studenterna en enklare överblick genom att programmet 
delades upp i tre delar, GUI, Business och Rest. Detta leder till att det enkelt går 
att byta ut GUI delen för att fungera mot en mobilplattform eller byta ut Rest 
delen för att kopplas gentemot en molntjänst. 

5.1.2 Slutprodukt 

Slutprodukten är färdig utifrån kundens målsättning som sattes i början av 
projektet och studenternas frågeställningar, men produkten är en prototyp och 
används inte i verkliga förhållanden. 

Det som saknas för att det ska bli en färdig produkt är att implementera 
produkten gentemot verkligheten. Det som krävs för att kunna göra detta är att 
koppla en molntjänst gentemot vår Rest del som skickar event till Business delen 
(se Figur 12 och Figur 13). 

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Metodval 

Under projektets början så utgick vi inte efter någon arbetsmetod och vi hade inte 
heller någon teknisk erfarenhet om att programmera mot Windows Store 
applikationer. Fokus låg till en början på att lära sig att utveckla gentemot 
Windows Store applikationer, därefter så började vi skissa upp layout och design 
för applikationen. 
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Under projektets gång och med insyn hos Combitech samt Kapsch så lärde vi oss 
om Scrum och dess agila arbetsprocess. När vi började arbeta mer agilt märkte vi 
att strukturen för hur arbetet fördelades blev bättre och vår överblick på vad som 
behövde göras förbättrades. Förutom att projektet har utvecklats snabbare tack 
vare en god överblick och strukturerade målsättningar så har vi kunnat få en god 
respons efter varje iteration. Vi han med tre stycken iterationer och efter varje 
utvärdering kunde vi komma hem med bra material och nya idéer. Detta har gjort 
att vi kunnat fortsätta utveckla applikationen och nå fram till den slutprodukt som 
utvecklades. Eventuella nackdelar med denna arbetsprocess kan vara den intensiva 
tid som vi spenderade innan varje iteration för att hinna med målsättningar eller 
helt enkelt få en så god användarvänlig exekverbar version. 

När vi blev mer insatta i vilken sorts information som skulle presenteras kom vi 
fram till att det inte var realistiskt att utveckla applikationen gentemot Windows 
phone. Men trots detta så är programmet uppbyggd så att man enkelt kan byta ut 
det grafiska för exempelvis en mobiltelefon. 

Det är vår mening att vi inte hade kunnat uppnå kraven och besvara våra 
frågeställningar lika effektivt utan att använda oss av den arbetsprocess som vi 
använde. Arbetsprocessen har påverkat oss likväl som kunden på så vis att vi 
kunnat uppehålla en god relation och diskussion om projektets krav och kravens 
utveckling. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

 

5.3.1 Slutsatser 

Vi har levererat en applikation till kunden som uppfyller kraven och besvarar våra 
frågeställningar utefter dom avgränsningar vi har haft. Vidare har uppdragsgivaren 
och kunden fått en inblick i hur Windows Store applikationer kan användas.  

Utvecklingsfasen under detta projekt har varit det mest omfattande bland faserna 
därefter i följd har det varit sprint demo-, utvärdering- och testfasen. Detta är 
bortsett ifrån analys och designfasen som är svår att jämföra mot eftersom det 
skedde innan utvecklingen började och är en process i sig. 

Den kunskap vi hade när vi började projektet var C# och utöver det har vi nu lärt 
oss allt ifrån strukturering av kod och utformning av användargränssnitt med hjälp 
utav XAML språket till arbetsprocesser och kundbemötande. 

5.3.2 Rekommendationer & förbättringar 

Då applikationen bara är prototyp av hur man kan presentera information så är 
det fortfarande en bit kvar till en slutprodukt. För att utveckla applikationen till en 
slutprodukt rekommenderar vi att: 

 Implementera statistiksidan fullt ut med olika grafer. 
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 Att använda flera trådar så att applikationens prestanda förbättras. 

 Implementera MVVM mönstret. 

 Koppla upp applikationen mot en molntjänst istället för en simulator. 
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8.1 Bilaga 1 

COMBITECH EXJOBB 
WINDOWS 8 MONITORING APP 
 
AVAILABLE DATA  
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Item Description 

CAT (Configuration And 
Topology) 

A tool used to create both TEX files and full Tolling 
System configurations. Does not directly communicate 
with Tolling Stations, only creates files containing 
configuration data. 

DC (Design Component) DI building block, mostly created as C++ dll:s. 

DI (Device Integration) An individual computer at a specific Tolling Station 
installation. Generally running embedded Windows or 
Linux. 

KDT (Key Distribution 
Tool) 

A tool used to handle SAM:s (create/update/manage), 
create encryption keys etc. 

MCon (Maintenance 
Console) 

MCon is the tool used to configure and monitor the 
Tolling System. It directly integrates with one or more 
(all) Tolling Stations.  

OBU (Onboard Unit) A small radio transponder placed inside a vehicle, 
containing personalized data, for example registration 
number, validity, remaining credits/cash etc. If no OBU 
can be detected when a vehicle passes a tolling station, 
the license plate is often used to identify the vehicle 
instead. 

SAM (Secure Access 
Module) 

A cryptographic provider, a small SIM card containing 
crypto keys, may be housed in a USB key or directly 
attached to the motherboard. 

TEX (Topology Exchange) File format (.csv) describing a Tolling System project 
topology, i.e. TS/DI/DC with corresponding IP 
address/ports and other high-level info. 

TS (Tolling station) A complete single tolling station installation containing 
computers, cameras, sensors, gantry, network 
equipment etc. 
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Data Rates and message sizes 
Description: This table describes a rough estimation of data rates and message sizes 

for different data. Note that this is from a Tolling Station to MCon server point of 

view and may not necessary be the same from MCon Server to App perspective. The 

App will probably communicate via different patterns (perhaps polling), but it gives a 

sense of what is available from each Tolling Station. The state for example will be 

aggregated in the server, and the App does not have to download/receive all 

individual updates, it can ask the server for current status at any time, at any pace 

(well, as long as it does not overload the server). 

 

Data Rate Size 

Passage 0-3/second/TS 500-4000 bytes 

State Hard to say, depends on 
available bandwith. 1-
60/minute/TS 

200-2000 bytes 

Event 0-3/second/TS (normally 0, 
a couple per second if the 
TS is in a bad shape, e.g. 
not able to store passages 
on disc) 

50-200 bytes 

Log File 0-2/hour/DI (not pushed to 
server, accessed on-
demand) 

10 MB 

Image 1-5 per passage (not 
pushed to server, accessed 
on-demand) 

300 KB 
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Available Data 

Passages  

Description: A passage is generated when a vehicle passes through a Tolling Station. 

Each vehicle generates one and only one passage per passed tolling station. Another 

pass through the same tolling station (at another time) by the same vehicle then 

generates another passage.  

 

Available Passage data:   
- Tolling Station ID 

- Time & date 

- License plate number 

- Nationality (ex. “SE”, “GB”) 

- Vehicle Type (string) ex. ”Truck”, ”Bus”, ”Car”, ”Motorcycle” 

- OCR Confidence (%) (i.e. with what confidence a license plate was read) 

- Front image (or link to image/filename) 

- Back image (or link to image/filename) 

- Scene image (or link to image/filename) 

- Speed (km/h) 

- Vehicle dimensions (w * h * d) in meters 

- OBU Transactions (list of 0 to n items) 

o Transaction time (datetime) 

o Manufacturer (e.g. “Kapsch TraffiCom”, “Q-Free”) 

o Correlation Confidence (%) 

o Correlated (Boolean) 

o Serial Number (string) 

o Tampered (i.e. if someone has tampered with the OBU, Boolean) 

o Registered License Plate number 

o Registered Vehicle Type (string) ex. ”Truck”, ”Bus”, ”Car”, ”Motorcycle” 

o  

Log files 

Description: Each DI generates log files. Those files are simple text files containing 

low level log information. They can be in various formats and only makes sense for 

experienced users, for example technical experts, testers and developers. These are 

generally only interesting when something has broken and needs to be further 

investigated. 

A log file does not contain info about which Tolling Station or DI created it. 

 

Project Topology 

Description: A tolling project consists of one or (most likely) more Tolling Stations. 

Each tolling station consists of several Device Integrations (DI). A DI is typically a 

single computer running Linux or Windows. In order to manage a complete tolling 

system, there needs to be a list/map of all Tolling Stations/DI:s containing name/IP 
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etc. This is called a topology. The topology is specified in a format called TEX 

(Topology Exchange Format) which is a simple text (.csv) file.  

See the TEX file format specification for details. 

Statistics 

Description: The real system generates a lot of statistical counters/values which we 

do not at this time provide. These counters contain information like “number of 

passages per hour” etc. A lot of this statistical information can be calculated using the 

provided data (passage data for example). In case you really want to expand the 

application we can provide info regarding the statistical counters, but it is probably a 

better idea to create your own statistics using the other provided data. For example, 

“number of passages per hour/TS” can fairly easy be calculated by counting and 

aggregating incoming passage data. Be creative!  

 

State 

Description: Each Tolling Station and each DI provide a number of state values that 

can be retrieved periodically. This is not the same as events which will be 

generated/raised when certain states change (for example when the fan speed of a 

computer goes above a pre-defined threshold). The listed attributes below represents a 

subset of what is possible to retrieve from a real Tolling Station. 

Tolling Station State 
o Tolling Station ID 

o Main Door state (open/closed) 

o Inside Temperature (Degrees Celsius inside the road side building) 

o External Temperature (Degrees Celsius) 

o External Humidity (%) 

o Fallback Network Engaged (set if the normal network connection is not 

working) 

o Image repository – available storage (%/MB) (i.e. the storage that holds 

images) 

o Passage storage – available storage (%/MB) (i.e. the storage that holds 

passage data) 

o Non-moving object time (How long the longest still standing vehicle or other 

object (if any) has been in the tolling zone, in seconds) 

o Number of pending non-acknowledged passages (number of passages not 

sent to a central system) 

- List of DI state (one set per DI for current Tolling Station): 

o DI ID 

o Software Version (string) 

o Configuration Version (string) 

o Responding (boolean) 

o Last shutdown state (“Controlled”, “Uncontrolled”) 

o UPS remaining battery charge (%) 

o UPS engaged (boolean) 

o Available disk space (%/MB) 

o Available RAM memory (%/MB) 
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o CPU Temperature (Degrees Celsius) 

o CPU Fan Speed (rpm) 

o Uptime (in seconds) 

o Offline Cameras (list of cameras that are offline, comma separated, e.g. 

“Camera 1, Camera 7”) 

 

Events 

Description: In addition to continuous state for Tolling Stations and Dis, certain 

events may be sent whenever some conditions are met. These events are only sent 

once per trig and cannot be requested as state. They may contain additional values or 

just consist of a simple message. 

Tolling Station Events: 
- Proximity alarm triggered (string with additional info, e.g. “Indoor proximity sensor 

3”) 

- Failed to store image in repository (error message) 

- Failed to passage in repository (error message) 

DI Events: 
- Started (sent when a DI has started/booted) 

- Shutdown triggered (reason for shutdown, e.g. “Triggered by watchdog”) 

- Configuration Parameter not found (name of parameter) 

- File system operation failed (error message) 

- SAM failure (i.e. problem with the crypto key) (error message) 
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8.2 Bilaga 2 

 


