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Sammanfattning 

Detta projekt har utförts på Saab Dynamics. Projektets syfte var att utveckla en applikation, 

TBFO, för att rapportera information om hur missilen GLSDB ska slå till ett mål. TBFO är 

ämnat för att användas i närheten av målet och information skickas till planeringssystemet 

GLSDB MPS. 

 

Applikationen byggdes runt 3D-motorn Vricon och är anpassat för lättast möjliga användning 

med pekskärm. Huvuddelen av arbetet berörde utveckling av gränssnitt för pekskärm och 

utveckling av systemets applikationsprotokoll. 

 

Denna rapport redogör för framtagning av systemet samt de verktyg och metoder som 

användes. Rapporten fördjupar sig inom utveckling av applikationer anpassade för pekskärm. 

 

Slutsatsen som kan dras från resultatet av detta projekt är att idén om systemet som utvecklats 

är användbart för processen att planera angrepp med GLSDB MPS.   

 

Abstract 

This project has been carried out at Saab Dynamics. The project's purpose was to develop an 

application, TBFO, for reporting information containing how the missile GLSDB would 

strike a target. TBFO is intended to be used in the proximity of the target and information is 

sent to the planning system GLSDB MPS. 

 

The application was built around the 3D engine from Vricon and is developed to fit for use of 

touch devices. The main part of the work concerns the development of user interface for touch 

input and the system’s application protocol. 

 

This report describes the processes of developing the system, including what tools and 

methods that have been used during development. The report also provides an in-depth look 

at processes used when developing applications for touch devices. 

 

The conclusion from the results of this project is that the idea of the described system is 

useful for the process of planning an assault with GLSDB MPS. 
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Förord 

Vi vill tacka Saab Dynamics i Karlskoga för att vi fick möjligheten att göra examenarbete där. 

Vi vill också tacka Jack Pencz, vår handledare från Örebro universitet för råd under arbetets 

gång. Speciellt tack till Dariusz Sadlakowski och Hampus Lind på Saab för hjälp med 

rådgivning, testning och konstruktiva synpunkter under projektet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Saab Dynamics 

Saab Dynamics tidigare känt under namnet Saab Bofors Dynamics är ett svenskt företag inom 

försvarsindustrin. Företaget finns främst i Karlskoga och Linköping. Saab Dynamics tillverkar 

bland annat pansarvärnsvapen och robotar. 

 

Bakgrunden till detta projekt är att Saab Dynamics inledde ett samarbete med Boeing om att 

använda deras Small Diameter Bomb (SDB). Det är en bomb som släpps av stridsflygplan 

som man sedan låter glida in mot sitt mål med hög precision. Saabs samarbete med Boeing 

består av att de vill utveckla ett vapensystem kallat Ground Launched Small Diameter Bomb 

(GLSDB). GLSDB är ett system som använder sig av SDB som skjuts upp med hjälp av en 

raket. Till GLSDB-systemet har Saab utvecklat en programvara för att kunna planera var 

avfyrningspjäserna ska sättas ut och var missilerna ska slå ner. Det är här som vårt 

examensarbete ska vidareutveckla systemet. Vi ska bygga en så kallad Tablet Based Forward 

Observer (TBFO) som ska kunna användas av personer i fält för att ange var programmet 

GLSDB MPS ska sätta sina mål och hur dessa ska träffa målet. 

 

GLSDB MPS 

Programmet GLSDB MPS utvecklades utav Dariuz Sadlakowski, Hampus Lind, Lukas 

Flenéus och Johan Byttner. Systemet utvecklades som ett planeringsverktyg och simulator för 

pjäsen GLSDB. I programmet kan man skapa en uppdragsplan för det aktuella uppdraget. I en 

uppdragsplan kan uppdragets avfyrningspjäser placeras ut och varje pjäs kan tilldelas mål som 

den ska avfyra mot. När en uppdragsplan har avfyrningspjäs och tillhörande mål kan en 

simulering göras för att se om träff är möjlig enligt missilens egenskaper [1]. 

 

1.1.2 Kryptering 

Kryptografiska tekniker tillåter en sändare att kryptera en textsträng med hjälp av en nyckel 

och krypteringsfunktion för att få fram ett chiffer tillsynes bestående av slumpmässiga tecken. 

Chiffret skickas till mottagaren och proceduren görs omvänt, chiffret dekrypteras och 

mottagaren får ut samma textsträng som innan den krypterades. Se Figur 1 [2]. 

 

 

 

Figur 1: Krypteringsmodellen 
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Symmetriska nycklar 

För krypteringsmetoder med symmetriska nycklar används kopior av samma nyckel för att 

kryptera och dekryptera data. När data krypteras med en säker algoritm kan kryptering med 

symmetriska nycklar bli extremt säkert. Ett exempel är U.S. Government-designated 

Advanced Encryption Standard (AES) med en 256-bit nyckel som uppskattningsvis tar 

ungefär en miljard år för en dator på 10 petaflops att testa sig fram till passande nyckeln med 

hjälp av brute-force teknik. En nackdel med kryptering av symmetriska nycklar då det är olika 

parter som ska kryptera och dekryptera data är att nyckeln måste skickas på något sätt mellan 

parterna utan att nyckeln avslöjas för utomstående. Detta kan bli problem när krypterade data 

ska skickas över till exempel internet förutsatt att inte nyckeln är integrerad i programvaran 

som används [3]. 

 

Asymmetriska nycklar 

Nycklar för asymmetrisk kryptering finns i par. Ett sådant par består av en privat och minst en 

publik nyckel. (Den publika nyckeln kan finnas i flera kopior.) Användaren som ska ta emot 

data begär en publik nyckel från sändaren eller från en certifikatutgivare. Data krypteras av 

sändaren med sin privata nyckel som resulterar i ett chiffer. Detta chiffer kan dekrypteras av 

mottagaren med hjälp av den publika nyckeln. Motsatsen används också, dvs. att data 

krypteras med en publik nyckel och som sedan dekrypteras av mottagaren med sin privata 

nyckel. Fördelarna med asymmetrisk kryptering är att metoderna som regel är snabba och att 

sändare kan identifieras. (Det senare kräver dock kryptering med privat nyckel.) Ett exempel 

på sådan metod är RSA. (Metoden är uppkallad efter upphovsmännen Ron Rivest, Adi 

Shamir och Len Adleman.) Principen för asymmetriska krypteringar visade sig ha upptäckts 

på olika håll i världen under 70-talet, bland annat i Storbritannien och USA [4].  

 

1.1.3 Touch input för 3D-vy 

I vårt projekt så kommer vi ha behov av att kunna navigera i en 3D-miljö med hjälp av enbart 

touch. Att kontrollera en 3D-miljö med enbart touch är inte det enklaste. Touch för att hantera 

en 2D-miljö är mer vanligt och betydligt enklare att implementera, exempelvis 2D-

navigeringen på smartphones. I vår TBFO behöver navigering vara enkel, snabb och intuitiv 

för att den ska bli användbar. 

 

För att göra bra design av navigering har vi gjort efterforskningar om design för 3D-

navigering med touch och multi-touch. Vi hittade en intressant uppsats som har många bra 

idéer för att skapa en bra design. Det finns en del olika beprövade metoder för att kontrollera 

3D-miljöer. En av de vanligare som används är det man kallar FPS-styrning (First Person 

Shooter). Under FPS-styrning användes två joysticks, där den ena kontrollerar kamerans 

rotation/vinkel och den andra joysticken kontrollerar spelarens position. Även om denna 

metod är vanligt förekommande och enkel att använda i dataspel, kommer den inte passa för 

detta projekt. Våra kontroller måste nämligen vara bättre anpassade för touch och för flera 

kommandon [5]. 

 

1.1.4 Interaktivt gränssnitt 

Generella avstånd och storlekar för knappar i ett gränssnitt för touch-applikation, enligt [6], 

illustreras i Figur 2. 

 

Några utav Microsofts riktlinjer för touch-baserade gränssnitt, enligt [6], är följande: 

• Direkt gensvar vid interaktion med skärmen. Till exempel att en vit ring visas på 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ron_Rivest
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
https://sv.wikipedia.org/wiki/Len_Adleman
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skärmen där man har tryckt 
• Se till att de mest kritiska uppgifterna kan utföras effektivt med endast fingrarna 
• Större ikoner/kontroller vid touch. Knappar ska minst ha storleken 23x23 pixlar, 

vanligtvis är de 40x40 pixlar. Olika knappar ska ha ett mellanrum på minst 5 pixlar för 

att minska risken av att flera knappar trycks samtidigt. Även fast själva ikonen som 

visar var man ska trycka är mindre än 23x23 pixlar ska ytan man kan trycka på inte 

underskrida detta 
• Applikationen måste vara responsiv för att handlingar ska kännas direkta och 

hopkopplade med rörelsen från fingret.  
 

Tillämpningsbara funktioner från "Windows touch language", enligt [6]: 

• Tryck och håll ner för mer information. Håll ner till exempel en knapp för att visa en 

informativ text om knappens funktion 

• Tryck en gång för att kalla på knappens huvudsakliga funktion 

• Svepande rörelser med ett eller två fingrar 

• Nyp och dra isär för att zooma in och ut 

• Vrid för att rotera. Ett eller båda fingrarna roterar runt det andra 

• Svep från kanterna för att öppna till exempel en meny. 

 

Riktlinjer för att optimera kontroller, enligt [6]: 

• Använd lämpliga standardvärden, det vill säga värden som är mest troliga att användas 

utan att behöva ändras av användaren 
• Förse med en lista av de mest troliga värdena eller nyligen använda värden vid test av 

input 
• Använd check boxes om flera alternativ ska kunna markeras 
• Knappar som används ofta ska ha en pixelstorlek på 40x40. Om det går och passar in i 

gränssnittet, kan knapparna vara ännu större 
• För små kontroller, gör det tryckbara området större än själva ikonen. Till exempel en 

ikon med pixelstorlek 16x16 kan ha ett område på 23x23 pixlar som aktiverar 

knappens funktion 

• Det är tillåtet att göra områden för överflödiga knappar mindre än minimumkravet på 

23x23 pixlar. Till exempel de knappar som inte används speciellt frekvent eller i en 

undermeny 

• För grupperade knappar lättare att skilja på genom att öka avståndet mellan dem. Till 

exempel utöka avståndet mellan grupperade radio buttons från 7 till 11 pixlar. 

 

Riktlinjer för att optimera interaktion för touch-applikation, enligt [6]: 

• Gör svävningsfunktionen överflödig då den sällan finns på touchskärmar 

• Applikationen ska erbjuda möjligheter att ångra kommandon. I en responsiv 

applikation är det lätt att användaren gör något fel och kommer att behöva ändra eller 

gå tillbaka till innan kommandot utförts 

• När det är praktiskt, ge bra respons när fingret trycks ner men utför åtgärden först när 

fingret lyfts upp 

• När det är praktiskt, indikera att en handling inte kan utföras genom att hindra 
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rörelsen. Till exempel om ett föremål ska flyttas, låt föremålet följa med fingret som 

om det skulle gå att flytta, men när fingret släpps flyttas föremålet automatiskt tillbaka 

till ursprungsläget. Detta ger känslan av att applikationen är responsiv och även tydlig 

med att handlingen inte kan utföras 

• Tydligt separera frekvent använda kontroller och destruktiva kontroller. Destruktiva 

kontroller är sådana som ej kan ångras eller att effekten inte är direkt märkbar 

• Betydelsefulla handlingar behöver bekräftas innan effekten verkställs. 

1.1.5 Flygunderstöd 

Med flygunderstöd, Close Air Support (CAS), menas vanligtvis att med hjälp av luftburna 

hjälpmedel som helikoptrar eller flygplan fälla bomber eller avfyra annan ammunition för att 

bistå markbundna trupper. Var bomben eller liknande ska släppas dirigeras vanligtvis från 

marken. Vanliga metoder som används, bland annat av den svenska försvarsmakten, är GPS-

styrda bomber och bomber styrda med hjälp av lasersikten för att dirigera olika typer bomber 

släppta från luften [7].  

 

 

 

1.2 Projekt 

Under projektet som skulle utföras skulle vi utöka funktionerna för programmet GLSDB MPS 

med en fristående TBFO-app. Denna app skulle anpassas för en mobil enhet med touch-

skärm. Appen skulle testas av vår handledare för projektet och levereras som en färdig 

produkt. Den mobila lösningen TBFO skulle kunna placera ut mål i en 3D-vy. Den skulle 

också kunna kommunicera med det befintliga GLSDB MPS för att exempelvis skicka förslag 

om hur ett mål ska träffas med missilen SDB. 

 

GLSDB MPS används för att planera och beräkna hur flera missiler kan skjutas beroende på 

missilens egenskaper. Huvuddelen i vårt projekt var att utöka planeringsprogrammet GLSDB 

MPS med en applikation på en mobil plattform som skulle kunna förse GLSDB MPS med 

data för var en missil ska slå ned. Detta skulle också kräva implementering i GLSDB MPS av 

ett gränssnitt för kommunikation mellan programmen. 

Tidigare fanns andra metoder för att personer i fält att på ett eller annat sätt ska kunna styra 

var en missil ska träffa. Se avsnitt 1.1.5. Även för SDB fanns möjligheten sedan tidigare att 

styra missilens träffpunkt med andra metoder. Missilens träffpunkt kunde bestämmas med 

hjälp av en laser från en speciell typ av laserpekare som används av en person i närheten utav 

målet. Liknande metoder används bland annat i Robotsystem 70, utvecklat av Saab Bofors 

Dynamics [8]. 

Inga liknande system för att dirigera var missiler ska träffa med hjälp av GPS-koordinater i en 

3D-vy hittades innan projekt utfördes. Därför fanns inga befintliga system att jämföra den 

önskade slutprodukten med. Rapportens författare fick därför fria tyglar vid utvecklingen 

förutsatt att de hårda kraven från företaget uppfylldes.  
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla en applikation som ska användas i demonstrationssyfte för 

att skapa en förståelse för hur ett planeringssystem för missilen GLSDB skulle kunna 

användas. Syftet för användning av applikation som skulle utvecklas var att en människlig 

observatör på plats skulle kunna dirigera en missil mot målet. En observatör nära platsen för 

nedslaget kan givetvis återkoppla med information till GLSDB MPS om hur en missil ska 

träffa ett specifikt mål. Ytterligare en fördel är att informationen kan ges i realtid eftersom 

förutsättningarna för en missil att träffa rätt mål och välja bästa väg mot målet är föränderlig. 

En mänsklig observatör på plats skulle kunna undvika att civila, exempelvis lekande barn, 

drabbas av den flygande missilen och/eller explosionen efter träffen. 

  
 

1.4 Krav 

Projektet ska uppfylla följande krav: 

• Krypterad kommunikation mellan GLSDB MPS och TBFO 

• Alla funktioner i TBFO ska vara anpassade för touch 

• Funktioner som ska innefattas i TBFO är…  
- Styra kamerans position, dvs. rotera runt sin egen axel, rotera runt en vald punkt 

och kunna zooma. 
- Placera ut ikoner som representerar mål 
- Flytta utplacerade målikoner samt redigera infallsvinkel och azimut för befintligt 

mål. Se Figur 3. 

• GLSDB MPS ska kunna ta emot data som innehåller kamerans position i TBFO samt 

data för utplacerade målikoner i realtid 

• TBFO ska kunna skicka kameraposition och data för utplacerad målikon till GLSDB 

MPS i realti 

• GLSDB MPS ska ha möjligheten att kunna spara mottagna måldata enbart som ett mål 

utan att det läggs till i en uppdragsplan eller att målet blir tillagt direkt i en 

uppdragsplan. 

 

Rekommenderat avstånd. 

 

 

 

 

Knappar med allvarliga 

konsekvenser som stäng och 

radera. 

 

 

 

Om knapparna måste göras 

mindre ska avståndet mellan 

fortfarande vara 2 mm. 

Figur 2: Avstånd mellan knappar 
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Figur 3: Azimut och infallsvinkel 

 
 

 

Projektet bör uppfylla följande krav: 

• Chattfunktion mellan TBFO och GLSDB MPS. 

• Kryptering med asymmetriska nycklar 

• Möjlighet att skicka filer 

• Implementera funktion för användare med inloggning 

• Videolänk mellan TBFO och GLSDB MPS. 
 

 

1.5 Arbetsfördelning 

All planering utfördes tillsammans. Programmering gjordes allt som oftast i par och vi bytte 

roller med jämna mellanrum, dvs. vi turades om att skriva kod respektive att komma med 

förslag på ny kod. Även rapporten skrevs tillsammans istället för att dela upp arbetet på olika 

kapitel. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

2.1.1 Scrum 

Scrum är en metod för systemutveckling som fokuserar på affärsnytta och strukturerar upp 

utvecklingen av systemet. När ett projekt använder sig av Scrum finns en Produkt Backlog 

och respektive Sprint Backlog. Produkt Backlog beskriver de önskemål och krav som finns på 

produkten som ska utvecklas, och Sprint Backlog beskriver vad som ska implementeras för 

respektive punkt i Produkt Backlog. Scrum innefattar "daily scrum" vilket är korta möten, där 

alla utvecklare besvarar frågorna: Vad har jag gjort? Vad ska jag göra? Finns det några hinder? 

Med hjälp av detta kan alla inblandade se vilka punkter som är klara och alla kan åta sig nya 

punkter från Sprint Backloggen. [9] 

 

Scrum skulle användas för att ge vår handledare på Saab insyn i utvecklingen samt för att 

lättare strukturera upp arbetet och skapa en gemensam förståelse för programmet vision 

mellan oss som utvecklare. Sprintdemos satta i planeringen enligt Scrum skulle hjälpa till i 

utvecklingen av gränssnittet med respons från testpersoner. 

 

2.1.2 Iterativ programutveckling 

Iterativ utveckling innebär att samma program ständigt utvecklas i nya iterationer. Varje cykel 

tillåter utvecklare att använda det som lärts i föregående cykel, genom utveckling och 

användning eller testning av programmet. Kritiska steg kan börja med simpla 

implementationer innehållande endast nödvändiga funktioner för fortsatt utveckling av 

programmet, som i en senare iteration av programmet får full funktion. [10] 

 

Genom iterativ programutveckling kan till exempel ett simpelt gränssnitt skapas för att ge 

möjlighet till implementation av "backend", dvs funktioner som sköts i bakgrunden av 

programmet, bland annat nätverkskommunikation och programmets logik. Allteftersom 

gränssnittet utvecklas får "backend" fler möjligheter. 

 

PDCA-snurran från systematisk kvalitetsutveckling enligt [11], kan tillämpas i syfte att 

utveckla program. Cykeln beskrivs av följande: 

P(lan) – Planera vad som ska göras. 

D(o) – Implementera kod. 

C(heck) – Testa koden. 

A(ct) – Utifrån testerna utvärdera koden. 

 

Iterativ programutveckling användes för att avgränsa projektet i tid om komplikationer 

uppstod. Dessutom hade iterativ programmering sedan tidigare visat sig som en naturlig 

arbetsprocess för oss som utvecklare. 
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2.2 Verktyg 

I följande avsnitt listas de verktyg som användes under utveckling av TBFO-appen. 

 

Utveckling och tester gjordes på två Windows-datorer, en för att köra GLSDB MPS och en 

annan med som har touchskärm för TBFO. Datorerna var uppkopplade mot ett lokalt nätverk 

utan tillgång till internet.  

 

För informationssökning användes en tredje dator som var ansluten till Internet. 

 

Programutvecklingen gjordes i Visual Studio 15 och för att kunna arbeta på båda datorerna 

användes Git för versionshanteringen. Interaktiv 3D-miljö gavs av ramverk Vricon. QT 

användes för hantering av grafiska fönster och nätverkskommunikation. 

 

Alla verktyg under utvecklingen tillhandahölls av Saab Dynamics. 

 

2.2.1 Qt 5.7.1 (Designer, Assistant) 

Qt är ett ramverk för grafiska applikationer och nätverkskommunikation. Qt används för att 

utveckla program på olika plattformarna utan att behöva ändra källkod för respektive 

plattform [12]. 

 

Qt användes för att det befintliga programmet GLSDB MPS var uppbyggt på Qts bibliotek 

och för att det går snabbt att skapa enkla gränssnitt i Qt Designer. 

 

Qt Assistant är ett program med dokumentation för hela ramverket i Qt. [12] 

 

Qt Designer är ett verktyg för att skapa fönster och alla de grafiska delarna i ett gränssnitt så 

som fönster och menyer. [12] 
 

2.2.2 Visual Studio 2015 

Visual studio är en programutvecklingsmiljö utvecklat av Microsoft. [13] 

 

2.2.3 Git 

Git är ett versionshanteringsprogram huvudsakligen utvecklat för att hantera stora öppna 

projekt med källkod. Det utvecklades av Linus Torvalds 2005. [14] 

 

2.2.4 Vricon 

Vricon är ett ramverk för att kunna navigera i en 3D-miljö med en jordglob i centrum. [15] 

 

2.2.5  TCP/IP 

Transmission Control Protocol (TCP) är ett protokoll som används vid majoriteten av 

datatrafik med Internet Protocol (IP). TCP är ett pålitligt och stabilt transportprotokoll som 

håller koll på om skickade data kommer fram och är felfritt, eller inte. [16] 
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2.2.6 SimpleCrypt 

Simplecrypt är en klass i Qts ramverk som används för att kryptera Qts QByteArray eller 

QString. Simplecrypt krypterar strängar eller bytearrays med 64-bitars nyckel i form av en 

quint64 [17]. 

 

2.2.7 ColorTool 

ColorTool är ett verktyg som Google erbjuder för att skissa olika färgteman till 

touchapplikationer [18]. 

 

 

2.3 Övriga resurser 

För användning av de olika programbiblioteken och verktygen som vi använt behövdes 

dokumentation, dokumentation för Qt, Visual studio och C++. Programbiblioteken som Saab 

själva byggt och använder, finns dokumenterade. Vi tilläts använda dessa dokument under 

examensarbetet. 

 

För att utföra vårt examensarbete hade vi tillgång till Saabs lokaler i Karlskoga, och där fanns 

också Internet-anslutning.  
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3 Genomförande 

3.1 Förberedelser 

Utvecklings- och testdatorerna kopplades samman på ett eget lokalt nätverk via en router.  

 

3.2 Första momentet – 3D-Miljö med touchsupport (TBFO) 

Efter grundlig genomgång av det befintliga programmet GLSDB MPS bröts de 

Vriconbaserade delarna ut för att skapa ett eget projekt som skulle bli det touchbaserade 

programmet.  

 

För att återanvända så mycket kod som möjligt utgick vi från de funktioner som fanns i 

GLSDB MPS och all kod som inte användes eller behövdes togs bort.  

 

Många klasser skapade objekt av andra klasser i projektet som inte skulle behövas i det nya 

programmet.  Detta innebar att det inte endast gick att lyfta ur de delar som förväntat.  Vissa 

klasser och funktioner behövde skrivas om för att fortsatt kunna köra utan de överflödiga 

delarna ifrån GLSDB MPS. 

 

3.3 Andra momentet – Användargränssnitt för TBFO 

Ett första gränssnitt skapades för att kunna ha knappar i en meny för de olika funktionerna 

som skulle finnas i TBFO. Se Figur A 1. 

 

3.3.1 Gränssnittsdesign 

Det första gränssnittet skulle endast tjäna som testverktyg för att kunna gå vidare i 

programmet. De knappar som skulle finnas med ändrades efter varje iteration. Det skulle 

återgås till och göras om när det blev klart vilka funktioner som skulle behöva styras med 

hjälp av knappar enligt mer intuitiva standarder för att underlätta användning av pekskärm. 

 

3.3.2 Dynamiskt aktiverade knappar 

En tillståndsmaskin skapades till en början för att dynamiskt aktivera och avaktivera knappar. 

Detta för att göra det lättare att förstå hur programmet ska användas istället för att ha alla 

knappar aktiverade samtidigt. Till exempel ska man inte kunna redigera en målikon om man 

inte har skapat/lagt ut en målikon än, inte heller kunna skicka data det befintliga målet om 

inget mål är skapat eller uppkoppling saknas. 

 

3.4 Tredje momentet – Nätverkskommunikation 

Tanken med nätverkskommunikation mellan TBFO och GLSDB MPS i projektet var att 

TBFO ska kunna skicka data till GLSDB MPS som innehåller eventuella mål som missiler 

ska slå ut. 

 

3.4.1 Val av transportprotokoll 

Eftersom vi skulle bygga ett eget applikationsprotokoll underlättade det att använda sig av 

redan befintlig teknik för nätverkskommunikation. Den samlingen av protokoll som används i 

nätverkskommunikation kallas för OSI-modellen [19]. I vårt fall använde vi oss av en 
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delmängd av OSI-modellen som kallas Internet-modellen [19]. Enligt Internet-modellen finns 

det två transportprotokoll som man kan använder sig av när man ska bygga ett 

applikationsprotokoll. De två transportprotokoll som man kan välja mellan är Transmission 

Control Protocol (TCP) [20] och User Datagram Protocol (UDP) [21].  

 

Skillnader mellan UDP och TCP 

Enligt [22] består skillnaderna mellan UDP och TCP av följande: 

TCP 

• Pålitlighet: TCP är förbindelseorienterat protokoll. När ett meddelande skickas med 

TCP, kan protokollet garantera att meddelandet som skickades kommer fram och att 

meddelandet inte är korrupt. 

• Ordning: TCP säkerställer att meddelandena som skickas kommer i samma ordning 

som de skickades. 

• Hastighet: På grund av att TCP säkerställer att meddelandena som skickas kommer 

fram och att de kommer i rätt ordning blir TCP långsammare än UDP. 

• Streaming: Data som skickas med TCP skickas som i en ström. Det finns inget i TCP 

som särskiljer början och slutet på ett meddelande. 

• Exempel: Applikationsprotokoll som använder TCP är t.ex. HTTP, FTP, SSH och 

SMTP. 

 

UDP 

• Pålitlighet: UDP är ett förbindelselöst protokoll. När ett meddelande skickas, kan man 

inte garantera att meddelandena kommer fram som planerat. 

• Ordning: UDP säkerställer inte att de meddelanden som skickas kommer i samma 

ordning som dem skickades. 

• Hastighet: På grund av att UDP inte säkerställer att meddelanden kommer fram eller i 

rätt ordning, är UDP snabbare än TCP. 

• Packets: Meddelandena skickas som paket och kallas datagram, UDP kontrollerar inte 

om dessa datagram är hela om de kommer fram. 

• Exempel: Applikationsprotokoll som använder UDP är t.ex. DNS, Voice over IP 

(VoIP) och Trival File Transfer Protocol (TFTP). Dessutom använder många 

flerspelarspel sig av UDP. 

 

 

Valet av transportprotokoll blev enkelt eftersom vi måste kunna garantera att data som 

skickas kommer fram och att den kommer fram i rätt ordning. Utifrån dessa krav blev valet av 

transportprotokoll TCP. 

 

3.4.2 Applikationsprotokollet 

Får att kunna kommunicera mellan TBFO och GLSDB MPS behövde vi bygga ett eget 

applikationsprotokoll. 

 

Kraven på protokollet var följande: 

• Ett meddelande ska börja med Start-of-Text (STX) och avslutas med End-of-Text 

(ETX, används när ett meddelande inte kan skickas i ett enda TCP-paket. Med hjälp av 

STX och ETX kan vi återskapa ett meddelande som skickats i två eller flera TCP-

paket. 

• Meddelanden som skickas ska krypteras så att ingen förutom TBFO och GLSDB MPS 

får tillgång till innehållet. 
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• Kunna skicka en mängd olika meddelanden med ett och samma protokoll. 

 

I Figur 4: Översikt av nätverket ges en översikt för hur vårt protokoll hanterar 

kommunikationen mellan GLSDB MPS och TBFO. GLSDB MPS fungerar som en server 

som ligger och väntar på att en klient ska anropa med begäran om uppkoppling. När en 

koppling har etablerats, slutar GLSDB MPS att lyssna efter fler begäran. GLSDB MPS börjar 

lyssna efter nya begäran efter att den nuvarande klienten har kopplat ner.  

Figur 4: Översikt av nätverket 
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Figur 5: Struktur på meddelanden 

 

Efter att en koppling har etablerats kan både GLSDB MPS och TBFO börja skicka 

meddelanden till varandra. De meddelanden som skickas måste följa strukturen som beskrivs 

i Figur 5.  
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Figur 6: Meddelandets strängformat 

 

3.4.3 Kryptering 

Ett av kraven för nätverkskommunikationen var att den ska vara krypterad. Krypteringen är 

viktig för att man ska kunna säkra den nätverkskommunikation som finns mellan GLSDB 

MPS och TBFO. 

 

3.4.3.1 Val av krypteringsmetod 

Det finns två stora olika metoder att välja mellan när det kommer till kryptering, kryptering 

med asymmetriska nycklar och kryptering med symmetriska nycklar. På grund av olika 

faktorer så som tid och programvara som inte fanns tillgänglig, bestämdes att symmetrisk 

kryptering skulle användas. Skälet till att kryptering med symmetriska nycklar är enklare att 

implementera är att man kan använda samma nycklar för både kryptering och dekryptering. 

Det fanns redan ett bibliotek som användes i GLSDB MPS kallat Simplecrypt [17]. 

Simplecrypt användes för hanteringen av licensnycklar i programmet. 

 



 

 19 (29)  

3.4.3.2 Implementering 

 

 

Figur 7: Principen för kryptering mellan GLSDB MPS och TFBO 

 

 

Implementering av krypteringen blev enkel eftersom samma struktur kunde användas på 

nätverksmeddelandena. Resultatet blev att nätverksmeddelanden som skickas mellan GLSDB 

MPS och TBFO kan krypteras och dekrypteras av båda parterna. Se figur 7. GLSDB MPS och 

TBFO använder kopior av samma krypteringsnyckel. När meddelanden skickas, används 

textsträngar med formatet enligt figur 6. Denna textsträng kommer att krypteras med hjälp av 

Simplecrypt till en ny textsträng som inte innehåller några ASCII-specialtecken för att 

undvika konflikter med STX eller ETX. 

 

3.5  Fjärde momentet – Hantera överförda data 

Ett målobjekt som tidigare var definierat i GLSDB MPS skapades utifrån de data som 

skickats från TBFO-clienten. Till en början tillät vi endast att lägga till mål på samma sätt som 

tidigare, vilket var att ett mål krävde en avfyrningspjäs och en pjäs kunde inte läggas till utan 

en uppdragsplan. Se avsnitt 1.1.1. Detta blev den första funktionen eftersom allt redan var 

implementerat för att lägga till mål förutsatt att uppdragsplan och pjäs fanns.  

Det andra kravet gällande hantering av mottagna måldata att det skulle gå att spara utan 

befintlig uppdragsplan behövde implementeras. Detta kunde sparas smidigt i ett objekt av 

klassen Openbrowser som var en behållarklass för att visa data i en meny med trädstruktur. 

Implementation blev enkel då Openbrowser var uppbyggd för att hantera en 

egenimplementerad klass kallad Dataobj och klassen för målobjekten ärvde från denna. 

 

 

3.6 Femte momentet – Iterationer av gränssnitt  

Här beskrivs och illustreras de olika iterationer av gränssnittet, utvecklingen och vilka 

faktorer som har spelat roll vid utformning av gränssnittet. 
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3.6.1 Första iterationen 

Den första iterationen var som tidigare nämnt i avsnitt 3.3 endast till för att kunna 

vidareutveckla programmet samtidigt som ett gränssnitt fanns tillgängligt för att koppla olika 

funktioner emot. Gränssnittet fick därför extra knappar utifall det skulle behövas, och alla 

funktioner fick en varsin knapp. I framtagningen av det första gränssnittet togs ingen hänsyn 

till hur användarvänligt det skulle vara, det planerades för senare iterationer. 

 

3.6.2 Andra iterationen 

Antalet knappar minskades från den första iterationen. Se Figur A 2. Antalet olika knappar 

gjordes minimalt med hjälp av den tillståndsmaskin som tas upp i avsnitt 3.3.2. 

Tillståndsmaskinen användes för att använda samma knappar till olika funktioner, de olika 

funktionerna representeras med olika ikoner för att visa vad knappen gör i vilket tillstånd. 

Valet att helt utesluta knappar med text i gränssnittet och istället använda ikoner gjordes för 

att kunna göra knapparna mindre och för att få ett mer enhetligt gränssnitt då alla knappar 

sattes till samma storlek. För att bestämma storleken på knapparna sattes de först till de 

rekommenderade 40x40 pixlar, enligt avsnitt 1.1.4. Då knapparna kändes för små för att 

enkelt använda dem och för det estetiska i gränssnittet utökades storleken till 64x64 pixlar på 

knapparna eftersom plats på skärmen inte var ett problem. 

 

3.6.3 Tredje iterationen 

Efter en sprintdemo för Dariusz, Hampus och Johan som tidigare jobbat med GLSDB MPS 

visade det sig att vårt färgval av ikoner gjorde det svårt att se vilka ikoner som var aktiverade 

och inte. Se Figur A 2. Under sprintdemot testades alla funktioner i programmet för att leta 

efter eventuella fel, en lista med de krav som programmet skulle uppfylla bockades av 

allteftersom, och testning av programmet i sin helhet. Efter sprintdemot ändrades 

bakgrundsfärgen i menyn så att det blev samma färg i hela menyn. Detta gjordes för att kunna 

ha samma färg på alla knappar och att alla knappar ska se likadana då de är avaktiverade. 

 

Menyn i figuren utökades med en ikon för en undermeny för att hantera funktioner som 

helskärmsläge, nätverksinställningar och funktioner för att slå av och på synlighet av andra 

delar av gränssnittet. Detta blev en undermeny för att hålla huvudskärmen så ren som möjligt 

och för att inte behöva blanda in text i huvudskärmens meny som endast bestod av ikoner. 

Även designen på menyn för inställningar skapades i nya iterationer i takt med att ändringar 

gjordes och för att hålla samma design genom hela programmet. Se Figur A 8. 

 

Storleken på de aktiva knapparna i verktyg Slider 1 och Slider 2. Se Figur A 3. Knapparna 

ändrades till 40x40 pixlar för att följa de riktlinjer Microsoft haft till Windows. Se avsnitt 

1.1.4. 

  

Två områden med knappar för hantering av kameran implementerades nere till höger 

respektive nere till vänster på skärmen för att alltid vara lättåtkomliga med tummarna. Se 

Figur A 3. Storleken på dess ikoner sattes till 40x40 pixlar och avståndet mellan varje knapp 

sattes till 10 pixlar. Varför dessa inte gjordes större är för att handlingen som utförs av varje 

knapp kan snabbt ändras tillbaka med den knapp som har motsvarande funktion och utrymmet 

blev begränsat. Se avsnitt 1.1.4. 

 

Ett hårkors lades till för att med högre noggrannhet kunna placera ut och flytta mål samt för 

att flytta kameran till önskad punkt på kartan. 
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En dialog skapades för att kunna bestämma när missilen ska detonera. Denna dialog öppnas 

efter att användaren tryckt på knappen i huvudmenyn för att skicka data om ett mål. Dialogen 

tillåter att sätta samma attribut som missilen SDB har motsvarande funktion för, vilka är 

Impact för detonation vid tillslag, Delayed för tidsfördröjd detonation efter tillslag, Airburst 2 

för detonation två meter innan tillslag och Arburst 4 för detonation fyra meter innan tillslag. 

Denna dialogruta ändrades efter kritik från vår handledare på Saab och Hampus Lind. 

Dialogen förenklades från att behöva trycka på knappar för att välja detonationstyp och att 

den valda typen visas på en textrad. Se Figur A 5. Istället väljs detonationstypen i en  

drop-downmeny med liknande design som finns i menyn för inställningar. Se Figur A 6 och 

Figur A 7. 

 

 

 

Figur 8: Yaw och pitch rotation 
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4 Resultat 

4.1 TBFO 

 

I det kompletta programmet kan man navigera runt en jordglob på ett flertal sätt. De tre olika 

sätten listas nedan: 

• Likt en vanlig fysisk jordglob kan man dra ett finger längs med jordgloben för att röra 

sig i longitud och latitud. För att zooma ut nyper man med två fingrar på skärmen och 

dra två fingrar ifrån varandra för att zooma in. För att rotera jordgloben runt en punkt 

används två fingrar, ett finger roteras runt det andra på skärmen och jordgloben 

kommer att rotera runt det fasta fingret. Två fingrar dras vertikalt över globen för att 

rotera jordgloben runt den axel som spänns upp mellan fingrarna vid början av 

rörelsen 

• Hårkorset som är placerat i mitten av skärmen förflyttas genom att dra i fyrkanten i 

hårkorset nedre högra hörn, Se Figur A 3. Detta för att positionera kameran efter vart 

hårkorset släpptes 

• Använd de knappar som är positionerade i hörnen längst ner på skärmen för att 

navigera runt med kameran. Se Figur A 3. De rörelser som är möjliga med knapparna 

är förflyttning i longitud, latitud, zoom, Pitch rotation och Yaw rotation med den 

punkten på globen som är i mitten av fönstret som origo, se Figur 8. 

 

Funktioner som finns i menyn för inställningar i Figur A 8 är följande: 

• Skriva IP-adress samt portnummer till det man vill koppla upp sig mot, med hjälp av 

grupperade knappar. Se Figur A 9 

• Ändra mellan helskärmsläge och maximerat fönster 

• Placera ut användarens position på globen i den punkten som är i centrum av korshåret 

• Stänga av respektive slå på hårkors 

• Stänga av respektive slå på knappar för navigering. 

 

Funktioner som finns i huvudmenyn, dvs. den meny som alltid syns på skärmen, listas 

nedanför för varje knapp uppifrån och ner. Se Figur A 4. Dessa funktioner är som följer: 

• Lägg till ett nytt mål på den position som hårkorset visar med sin mittpunkt. 

Alternativt flytta på målet om det redan finns ett mål. Båda funktioner kräver att 

hårkorset är aktiverat och synligt 

• Växla mellan redigeringsläge och visningsläge. I visningsläget kan inga ändringar 

göras på ett befintligt mål. Ett mål kan däremot läggas till och detta kommer 

automatiskt medföra redigeringsläge. I redigeringsläget krävs att ett utplacerat mål 

finns och därefter kan målet flyttas och dess infallsvinkel kan justeras. 

• Lägga till 3D-kartor som medför att 3D-texturer visas på kartan 

• Vid knapptryckning försöker programmet koppla upp sig mot GLSDB MPS med 

angiven IP-adress och portnummer. Om däremot en uppkoppling redan finns, används 

knappen för att koppla ner från GLSDB MPS 

• Knapp för att skicka data om ett mål till GLSDB MPS, öppnar upp en dialog som låter 

användaren välja de sista värdena innan det skicka till GLSDB MPS. Denna knapp 

kommer att vara avaktiverad om uppkoppling eller mål inte finns 

• Inställningsikonen öppnar upp en meny som låter användaren sätta värden för 

nätverkskommunikation och ändra visningsalternativ av gränssnittet. Se föregående 

punkt. 
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Dialog för att välja när missilen ska detonera öppnas när användaren tryckt på ikonen för att 

skicka data om ett mål. Se Figur A 6 och Figur A 7. Dialogen tillåter användaren att sätta 

värde för det befintliga målobjekt som bestämmer när missilen ska detonera. Användaren kan 

antingen stänga ner fönstret för att avbryta att skicka data eller välja att skicka det efter att 

detonationstiden har bestämts. 

 

4.2 GLSDB MPS 

I denna nya version av GLSDB MPS har det föregående programmet utökats med funktioner 

för att kunna kommunicera med TBFO. Tillägg och ändringar beskrivs i detta avsnitt. 

 

I samband med att GLSDB MPS öppnas, startar en server för att lyssna efter en uppkoppling 

från klienten TBFO. När ett uppkopplingsförsök görs från TBFO öppnas en dialog i GLSDB 

MPS Se Figur B 1. I dialogen tillåts användaren att acceptera eller neka klienten en 

uppkoppling. Om uppkoppling nekas, fortsätter servern att lyssna efter ny begäran om 

uppkoppling. 

 

Vid befintlig uppkoppling med en klient har GLSDB MPS möjlighet att bestämma vilka data 

som ska tas emot. Se Figur B 2. Om receive targets är vald, kommer GLSDB MPS ta emot ett 

målobjekt från klienten då klienten skickar ett mål. Stream camera gör så att Vricon-fönstret 

till vänster i GLSDB MPS kommer att speglas från klienten, dvs. användaren för GLSDB 

MPS kommer att se samma sak som klienten visar på TBFO. Se Figur B 2. Användaren har 

även möjlighet att stänga av servern för att inte bli avbruten av klienter som försöker koppla 

upp sig mot GLSDB MPS.  

 

När TBFO skickar ett mål, då kommer en dialog med all mottagen data att visas.                   

Se Figur B 3. Denna dialog ger möjlighet att redigera de data som mottagits och sedan välja 

mellan att kasta informationen om målet, lägga till den i befintligt uppdrag eller spara målet 

tillsvidare utanför uppdraget. 

Se Figur B 4.  I denna trädlista finns alla målobjekt som har skickats från klienten och sedan 

blivit valda för att sparas. I listan kan ett målobjekt redigeras, tas bort och importeras till ett 

uppdrag om ett sådant har skapats.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt redogörs i vilken utsträckning kursens och projektets krav har uppfyllts, hur 

projektet kan fortsätta utvecklas och författarnas kunskaper inom berörda ämnen. 

5.1 Uppfyllande av projektets krav 

Projektets krav var uppdelade i två olika kategorier, mjuka och hårda krav. Med mjuka krav 

menas att det var krav som endast skulle uppfyllas i mån av tid, med hårda krav menas att 

kraven skulle uppfyllas i projektet. 

De ursprungliga krav vi hade som var tvungna att uppfyllas för det program vi utvecklade var: 

• Styra kamerans position i longitud och latitud, rotera jordgloben runt en fixerad punkt 

och zooma 

• Placera ut och redigera ett mål. Attribut som skulle sättas var position, infallsvinkel 

med asimut och höjd samt en variabel som representerar när missilen ska detonera. 

• Skicka kamerans position i en ström till GLSDB MPS, samt data för utplacerat mål 

• Anpassa alla funktioner i programmet för att hanteras med touch. 

Krav för vidareutveckling av GLSDB MPS var: 

• Ta emot kameraposition från TBFO-programmet och strömma det i programmets egen 

vy i Vricon i realtid 

• Ta emot data för det mål som TBFO skickat, samt hantera den data som tagits emot 

och ha alternativet att lägga till det data som ett mål i befintlig uppdragsplan eller 

spara målet för senare användning 

• Kryptera all datatrafik mellan klienterna. 

 

Krav som önskvärt skulle uppfyllas var följande, ordnat efter prioritet: 

• Chattfunktion mellan klienterna 

• Kryptering med asymmetriska nycklar för datatrafik 

• Videolänk mellan klienterna 

• Skicka filer mellan klienterna. 

 

Alla hårda krav för båda programvarorna uppfylldes. Detta genomfördes redan fem veckor in 

i projektet huvudsakligen för att få en första iteration av fungerande program så tidigt som 

möjligt. Trots att alla krav var uppfyllda efter de fem första veckorna var projektet långt ifrån 

klart, fler iterationer av programmet krävdes, inte minst för gränssnittet i TBFO för att göra 

det användarvänligt och intuitivt. 

Nätverksprotokollet byggdes för lättare implementation av chattfunktion men i brist av plats i 

gränssnittet implementerades aldrig funktionen, detta även för att hålla antalet knappar så lågt 

som möjligt och göra programmet lätt att använda.  

Ursprungligen skulle krypteringen av nätverkstrafiken ske med asymmetriska nycklar. Detta 

skulle göras genom att etablera en SSL-uppkoppling eftersom SSL automatiskt krypteras och 

möjligheten att välja krypteringsmetoder fanns. Avsaknaden av programvara för att skapa de 
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certifikat som krävdes gjorde att nätverkskommunikationen byggdes med en vanlig TCP/IP 

uppkoppling och kryptering gjordes med Simplecrypt istället. 

Prioriteten på en videolänk och möjligheten att skicka filer mellan klienter var mycket låg och 

planerades aldrig in i projektet. 

 Alla de mjuka kraven försummades under projektets gång, främst för att lämna tid åt att 

arbeta mot ett effektivt gränssnitt. Att göra gränssnittet lätt att förstå och använda var alltid i 

fokus och nya iterationer av det prioriterades därför framför att uppnå de mjuka kraven. 

Under projektets gång finns flertalet punkter på saker som kunde genomförts på bättre sätt, 

några punkter diskuteras nedan. 

 

Ramverket Qt som användes i projektet för att skapa gränssnitt till programmet är ett ramverk 

som till största del används för att skapa gränssnitt för applikationer till stationära datorer. 

Eftersom detta ramverk inte är tänkt för att skapa gränssnitt anpassat för pekskärm, medförde 

detta en hel del problem med att skapa gränssnitt som fungerar bra med touch. Det finns 

verktyg i Qt kallat Qt Quick som är mer anpassat för att skapa gränssnitt för touch. På grund 

av att Qt Quick inte fungerade något bra med visual studio 2015, användes inte Qt Quick [12]. 

 

En annan del av projektet som skulle kunna förbättras är nätverkskommunikationen mellan 

TBFO och GLSDB MPS. I applikationsprotokollet som byggdes för projektet finns utrymme 

för förändring. En förändring som skulle kunna göras för ett bättre protokoll skulle vara att 

använda ett välbeprövat format som exempelvis JSON [23] eller XML [24] , istället för det 

egendefinierade strängformat för huvud och nyttolast som användes i projektet. 

 

Vår handledare på Saab och andra involverade under projektets gång blev nöjda med 

slutprodukten efter att projektet avslutats. Om eventuell vidareutveckling ska utföras, återstår 

att se och, om så är fallet, kommer dokumentation för programmet att skrivas vid ett senare 

tillfälle.  

 

5.2 Speciella resultat och slutsatser 

I Windows 10 som vi använt oss av registreras inte ett tryck på pekskärmen på samma sätt 

som vid användning av en mus. Med en mus kan man trycka ner vänster musknapp och hålla 

ner den för att exempelvis hålla en knapp nedtryckt, för att få samma funktion med pekskärm 

måste användaren dubbelklicka på knappen och hålla fingret nedtryckt vid det andra tillslaget. 

Denna funktion i Windows är till för att återskapa ett högerklick på en mus när man trycker 

fingret på en knapp endast en gång och håller nere. Eftersom Windows har låst den gesten till 

att endast användas för högerklick eller ingenting alls känns vår applikation långsammare då 

det inte går lika fort att navigera med kameran med hjälp av navigeringsknapparna.  

Annars fungerar systemet som planerat från början. Alla funktioner i TBFO går att använda 

med touch, data om ett mål går att manipulera på samma sätt som tidigare i GLSDB MPS och 

det data som skickas tas emot och kan fortsatt ändras i GLSDB MPS. 

 

5.3 Projektets utvecklingspotential 

De båda programmen som utvecklats under projektet bör vidareutvecklas då det är ett bra 

verktyg i demonstrationssyfte för missilen GLSDB. GLSDB är utvecklat för att med hög 

precision träffa mål på upp till avståndet 150 km och principen med SDB är att behöva avfyra 

ett så litet antal missiler som möjligt för att eliminera ett mål [25]. Därmed tycker författarna 



 

 26 (29)  

att det planeringsverktyg som GLSDB MPS och TBFO utgör tillsammans är relevant för 

ändamålet, samt att fortsatt utveckling är nödvändigt. TBFO har flertalet punkter där 

utvecklingspotential finns. De mjuka kraven som aldrig uppfylldes under projektets gång 

skulle bidra till ett system med bredare användningsområden, bland annat för att skicka bilder 

som kan fastställa användaren av TBFOs version av läget på tillslagsplatsen. Idag är GLSDB 

MPS enda syfte att simulera angrepp med en eller flera GLSDB. Möjligheter finns att bygga 

system likt det som finns fast att direkt avfyra missiler från programvaran. 

 

5.4 Reflektion kring eget lärande 

Författarna till denna rapport bedömer att de hårda kraven för projektet har uppfyllts mycket 

väl. 

5.4.1 Kunskap och förståelse 

Denna kurs har bidragit till fördjupande kunskaper inom utveckling av gränssnitt och 

interaktiv design. Kursen har gett erfarenhet och fördjupande kunskaper hur 

iterationsutveckling kan tillämpas för programvaruutveckling. Kursen har också lett till 

fördjupade kunskaper inom krypteringsmetoder som används till SSL-uppkopplingar trots att 

de aldrig tillämpades i det slutgiltiga projektet. 

 

För fortsatt utveckling och för att uppnå de mjuka mål som projektet hade krävs fördjupade 

kunskaper bland annat inom SSL, detta för att skapa och hantera certifikat som krävs för 

uppkopplingar med SSL. Inlärningsbehov för att hantera bildöverföring till en videolänk 

skulle krävas.  

5.4.2 Färdighet och förmåga 

Kraven för projektet bestämdes av företaget samt vilka krav som var nödvändiga och vilka 

krav som skulle implementeras i mån av tid. Beskrivning av projektets syfte erhölls från 

företaget för att få en tydlig bild av vad resultatet från utvecklingen skulle användas till. 

 

Den inledande tidsplanen som innefattade att alla hårda krav skulle uppfyllas efter de fem 

första veckorna in i projektet hölls, därefter gjordes en avvägning mellan förbättringsarbete av 

befintligt program eller implementation av de mjuka kraven. För att få en genomgående bra 

produkt försummades de mjuka kraven. Tidsplanen för de resterande veckorna dedikerades 

till iterationsutveckling av befintligt program som tänkt från början. 

 

Google har använts för att hitta relevant information för projektet i form av artiklar, hemsidor 

och litteratur. Manual med dokumentation av Vricons ramverk samt dokumentation till 

ramverket Qt i Qt Assistant. Kurslitteratur från tidigare kurser på Örebro universitet har 

använts för djupare förståelse inom nätverksprotokoll och kvalitetsutveckling.  

 

Information om uppkopplingar med SSL gav inga resultat bidragande till projektets 

utveckling. Resultaten av informationssökningen krävde att certifikat behövde skapas lokalt 

på våra enheter och detta i sig krävde att programvaran OpenSSL var installerat. 

Utvecklingsdatorerna som användes hade begränsade rättigheter att installera program och 

avsaknad till internet gjorde att certifikaten för SSL aldrig kunde skapas. 
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5.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Arbetet under projektet delades upp i två fem veckors perioder. Den första perioden 

planerades för att implementera projekts alla hårda krav. Den andra planerades för att 

antingen iterera igenom projektet för att utföra förbättringar eller uppfylla mjuka krav. 

Kommunikationen med företaget skedde med vår handledare på företaget. Handledaren kom 

förbi minst tre gånger i veckan bland annat för att diskutera designval. Även en demonstration 

för de andra medarbetarna på avdelningen skedde när projektet var klart. 

 

Programkoden har dokumenterats med vanliga C-kommentarer som gör det lättare för andra 

att förstå programkoden och tanken bakom strukturen i programkoden, men även för att 

underlätta under utvecklingen. Dokumentationen för projektet består av en användarmanual 

för hur programmen fungerar. 

 

För att kommunikationen mellan TBFO och GLSDB MPS ska fungera så måste båda 

programmen var anslutna till samma lokala nätverk, klienten med TBFO måste också veta 

vilken IP-adress och port som GLSDB MPS använder.  

 

För problemet med Windows hantering av händelser på pekskärm som diskuteras i avsnitt 5.2 

hittades ingen lösning för att uppnå önskat resultat.  
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Bilaga A: Iterationer av gränssnitt för TBFO 
 
 

 

Figur A 1: GUI iteration 1 

 

Figur A 2: GUI iteration 2 
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Figur A 3: GUI iteration 3 

 

Figur A 4: GUI text 

 

Figur A 5: skicka data dialog iteration 1 
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Figur A 6: skicka data dialog iteration 2 

 

Figur A 7: välj detonationstyp skicka data dialog iteration 2 

 
 
 

 

Figur A 8: meny inställningar iterationer från vänster iteration 1, iteration 2, iteration 3, iteration 4 
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Figur A 9: numpad 
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Bilaga B: Iterationer av gränssnitt för GLSDB MPS 
 

 

 

Figur B 1: Ny uppkoppling 

 

 

Figur B 2: Meny server 
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Figur B 3: redigera mottaget data 

 

Figur B 4: meny med trädstruktur 


