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Sammanfattning 
Rapporten täcker vidareutvecklingen av en grafkomponent som från början kunde visa 
linjediagram med datapunkter bestående av reella tal. Grafkomponenten var en del av 
programvaran Tunnel Manager som är utvecklad av Sogeti till Atlas Copco. Tunnel Manager 
används i kombination med Atlas Copcos borrigg Boomer. Grafkomponenten utvidgades med 
stapeldiagram med flera serier, stapeldiagram med adderade serier och med cirkeldiagram. 
Den utvidgades även med nya datapunktstyper i form av datum och tid. Även gruppering av 
data för stapeldiagram lades till. Utökad information visades också när muspekaren hölls över 
ett diagram, ett så kallat tooltip. Zoom och panorering i diagrammen implementerades så 
användaren kunde granska vissa områden i detalj. 
 
Rapporten omfattar även en utredning där det undersöktes vilken information och vilka 
diagram Atlas Copco hade behov av i framtiden i Tunnel Manager. Det visades sig att det 
fanns stort behov av att visa diverse information i diagram för att få ett bra underlag till 
beslutsfattning. Dels för planering av användandet av borriggen. Dels för underhåll av 
borriggen. 
 
När stora mängder information samlas in behövs bra sätt att sammanfatta den på. Diagram är 
ett mycket bra sätt för detta ändamål. Diagrammen behöver dock följa vissa grundläggande 
regler för att de ska vara tillförlitliga. Bland annat att diagram som jämförs ska ha samma 
skala för att underlätta jämförelsen. Vidareutvecklingen av grafkomponenten tog hänsyn till 
dessa regler, det bidrog till att den lämpar sig att använda i produktion. 

Abstract 
This report covers the further development of a chart component. The component could 
display a linechart with real number datapoints at the beginning. The chart component was 
part of as software called Tunnel Manager, developed by Sogeti for Atlas Copco. Tunnel 
Manager is used in combination with Atlas Copcos drilling rig Boomer. The charts added 
were barchart with support for several dataseries, stacked barchart with support for stacked 
dataseries and piechart. A new datapoint type for date and time was added. Grouping of data 
for the barcharts was also added.  Extended information was shown when the mouse pointer 
was held over a diagram, a tooltip. Zoom and panning in the charts was implemented, 
allowing the user to view some parts in detail. 
 
The report also covers an investigation. The investigation finds out what kind of information, 
and what kinds of charts Atlas Copco had need of in the future in Tunnel Manager. There was 
a great need for displaying information in charts to get a good base for decision making. The 
information was needed for planning and maintenance of the drilling rigs. 
 
When a lot of information is gathered from different sources a good way is needed for 
compilation and displaying of the information. Charts are a very good way of doing this. The 
carts need to follow a set of basic rules to be trustworthy. For example if several charts is to 
be compared, they need to have the same scale, to make it easier to compare. The further 
development of the chart component took these rules into account and it made it suitable for 
usage in production. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Sogeti 

Sogeti är ett IT-konsultföretag som inriktar sig på den lokala marknaden. All utveckling sker i 
nära samarbete med kunden för att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar, och hela tiden 
styra utvecklingen åt rätt håll så kunden blir nöjd. I Sverige har Sogeti 21 kontor i olika städer 
med totalt cirka 1150 anställda. Globalt finns Sogeti i 15 olika länder och har totalt cirka 20 
000 anställda. Sogeti är en del i Cap Gemini-koncernen som grundades i Frankrike 1967 av 
Serge Kampf. Sogeti är en förkortning av ”SOciété pour la Gestion de l’Entreprise et le 
Traitement de l’Information” som fritt översatt betyder ”Ett företag som tillhandahåller 
tjänster för ledning av företag och informationsbehandling”. Affärsiden för företaget är 
”Sogeti bidrar till kundens lönsamhet genom att erbjuda lokala IT-lösningar på global grund”, 
och visionen är ”Vår vision är att vi ska uppfattas som den bästa leverantören på varje lokal 
marknad”. 
 
Örebrokontoret arbetar enligt systemutvecklingsmetoden Scrum. Det är ett agilt arbetssätt där 
ett lag av utvecklare arbetar i sprintar. Örebrokontorets sprintlängd är fyra veckor. En sprint 
inleds med en planering av aktiviteter och avslutas med en genomgång av vad som hanns 
med. Varje dag under sprinten hålls även ett kort möte där varje lagmedlem talar om vad den 
hunnit med sedan gårdagen och vad som ska hinnas med under dagen. De arbetar även 
mycket med testdriven utveckling för att öka kvalitén på koden. 

1.1.2 Projekt 

Sogeti har en mjukvara som heter Tunnel Manager. Den används för att planera och utvärdera 
data till, och från, borriggen Boomer från Atlas Copco. Boomer används för att borra 
spränghål vid tunnelbyggen. Boomer sparar loggar innehållande olika data. Bland annat 
hårdheten i berget. I Tunnel Manager finns det en grafkomponent som visar diagram. 
Informationen som visas i diagrammen tas från loggarna från Boomer och sparas i Tunnel 
Managers egen databas. Grafkomponenten hade behov av att utökas med ytterligare 
diagramtyper och funktionalitet. Grafkomponenten hade endast stöd för att visa enkla 
linjediagram med flyttalsvärden på båda axlarna från början. Ett flyttal är datorns sätt att 
representera ett reellt tal. Grafkomponenten skapades för att visa information om borrhål, 
bland annat borrhastighet baserat på borrhålets djup. 
 
En komponent som visar grafer är mycket användbar för att enkelt och tydligt kunna visa 
stora mängder data på ett överskådligt sätt. Färdiga grafkomponenter finns det gott om, det 
gäller dock att de har de funktioner som krävs för ändamålet. Sogetis grafkomponent var 
utvecklad av Sogeti själva. Anledningen till att de utvecklade den själva och inte använde en 
befintlig komponent var att de ville kunna anpassa den för de egna behoven. De ville även ha 
ett enkelt användningsförfarande och slippa den extra utvecklingstiden det innebar om de ville 
göra något på ett annorlunda sätt än vad det var tänkt med en färdig komponent. 
 
1.2 Projekt 
Projektet var både ett arbetsprojekt och ett utredande projekt. Den utredande delen bestod i att 
ta reda på vilka grafer det fanns behov av i Tunnel Manager. Detta gjordes genom intervju 
med beställare på Atlas Copco. Arbetsdelen bestod i att vidareutveckla Sogetis befintliga 
grafkomponent med ytterligare diagramtyper och funktionalitet med hjälp av C# och WPF. C# 
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(csharp) är ett programmeringsspråk och WPF (windows presentation foundation) är ett 
system för att visa grafik i Windowsapplikationer. De diagramtyper som komponenten skulle 
utökas med var: stapeldiagram med flera serier, stapeldiagram med serier adderade på 
varandra och cirkeldiagram. 

1.3 Syfte 
Sogeti skulle i framtiden ta fram ytterligare diagram på maskinernas prestanda. Det fanns 
flera relativt omfattande komponenter för att visualisera data i WPF. Problemet med dessa 
komponenter var att de på många sätt hade krånglat till användningsförfarandet. 
Komponenterna som fanns gav mycket gratis i form av funktionalitet, men när något behövde 
göras på ett annorlunda sätt ledde det till mycket extra utvecklingstid. 
 
Syftet med examensarbetet var att utöka den komponent som fanns för att stödja ytterligare 
diagramtyper. Detta ledde till förenklad vidareutveckling av applikationen Tunnel Manager. 

1.4 Krav 
Följande krav skulle vara uppfyllda vid projektets slut. 
 

• Utredning kring vilka grafer det fanns behov av i framtiden. 

• Stöd för standardstapeldiagram med flera serier. Se Figur 1. 

• Stöd för stapeldiagram med serier adderade på varandra. Se Figur 2. 

• Stöd för cirkeldiagram. 

• Stöd för zoom och panorering enligt tidigare förfarande i befintlig komponent. 

• Stöd för högupplöst bild till rapport enligt tidigare förfarande i befintlig komponent. 

• All kod skulle vara framtagen i samråd med handledare på Sogeti. 

• Komponentens mognad skulle vara på sådan nivå att den gick att använda i 
produktion. 

• I mån av tid kunde fler diagramtyper implementeras. 
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Figur 1 – Stapeldiagram med flera serier där färgerna visar vilka staplar som hör till samma serie och 
de staplar som inte har något mellanrum mellan sig hör till samma intervall. 

 

 
Figur 2 – Stapeldiagram med adderade serier där färgerna visar vilka staplar som hör till samma serie 
och de staplar som är ovanpå varandra hör till samma intervall. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 
Metoden som användes för utveckling var agil vilket innebar att det blev många korta 
iterationer. Detta gällde även för kravspecifikationen för grafkomponenten, som anpassades 
och utvecklades under arbetets gång. Arbetet påbörjades dock med en större kravinsamling så 
en övergripande design var möjlig. Kravinsamlingen blev därmed en blandning av en agil och 
en sekventiell metod [1]. Den övergripande utvecklingsmodellen kan därmed ses som V-
modellen, där botten på V:et är iterativt, se Figur 4 [1]. Arbetet avslutades med ett 
acceptanstest där handledaren från Sogeti avgjorde om komponenten uppfyllde kraven. Valet 
att använda denna metod för projektet gjordes för att kunna hitta de flesta kraven tidigt men 
även kunna anpassa utvecklingen efter nyupptäckta krav. Desto tidigare ett fel upptäcks desto 
billigare blir det att åtgärda [1]. En bra kravinsamling var därmed viktig för att tidigt upptäcka 
fel i kraven. 

2.1.1 Agil utveckling 

Agil utveckling går ut på att snabbt anpassa sig efter förändringar och ha nära samarbete med 
kunden. Fokus läggs på korta utvecklingscykler där vissa delar av programmet görs klart och 
kan visas upp för kunden efter kort tid. Kunden får då chans att testa det som är klart och 
komma med nya krav och förändringar. Automatiserade testfall bör finnas, där koden testas 
för att säkerställa dess kvalitet. Grundtanken är att kommunikation mellan människor är 
viktigare än dokumentation och verktyg. [2] 
 
Den agila utvecklingsmetod som användes var till största del XP (extreme programming). XP 
har fem grundvärderingar som hela principen är uppbyggd kring. Dessa är: kommunikation, 
återkoppling, enkelhet, mod och respekt.  
 
Kommunikationen är viktig eftersom utvecklarna måste kunna förstå kundernas behov, detta 
uppnås genom många möten där befintlig produkt visas upp och utvärderas. Även 
kommunikation mellan utvecklarna är viktig, därför är många möten och parprogrammering 
vanligt. De flesta misslyckade projekt beror på brister i kommunikationen. [2] 
 
Återkoppling och kommunikation överlappar varandra inom vissa delar eftersom återkoppling 
kräver kommunikation. Återkoppling fås genom de frekventa mötena med kunderna där de 
utvärderar produkten. Återkoppling mellan utvecklarna är även den viktig för att få ett bra 
samarbete och kunna utveckla en bra produkt. [2] 
 
Enkelhet fås genom att inte införa onödiga och komplexa metoder som det inte finns något 
behov av. Ständig refaktorisering av koden gör att den blir lättare att läsa och även mindre 
komplex. Refaktorisering innebär att koden skrivs om, förbättras eller möbleras om. [2] 
 
Mod innebär att våga införa förändringar i utvecklingsmetoderna och frångå traditionella 
metoder. Främst en vilja att våga anpassa sig efter kunden och anta nya utmaningar. Mod 
handlar även om att våga erkänna fel och lyssna på andra som har bättre idéer. [2] 
 
Respekt handlar i hög grad om relationerna mellan utvecklarna. Det gäller att lyssna och 
respektera andras önskemål, kunna föra en sansad diskussion och lita på att andra utför sitt 
jobb. [2] 
 
XP har tolv grundläggande tillämningar som bör följas. Nedan listas vilka de är och hur de 
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tillämpades under projektet. [2] 
 

1. Testa först: Enhetstester för koden ska skrivas innan själva koden skrivs. Detta 
utfördes på viss kritisk kod som inte hade med gränssnittet att göra. 

2. Parprogrammering: Två personer hjälps åt att programmera på samma dator. Ingen 
parprogrammering utfördes under projektet då det bara var en person som genomförde 
det. 

3. Kunden på plats: Kunden finns alltid tillgänglig för att svara på frågor. Eftersom 
utvecklingen skedde på Sogetis kontor och Sogeti var kunden så fanns det hela tiden 
möjlighet att fråga om något var osäkert. 

4. Planeringsspelet: Kunden tillhandahåller verksamhetsberättelser som ska 
implementeras i form av funktionalitet i programmet och en uppskattning sker hur 
lång tid detta kommer ta. Kravinsamling skedde genom andra metoder under 
projektet. 

5. Systemmetafor: En enkel beskrivning av hur systemet ska fungera i form av klasser 
och mönster för att ge kunden en överblick. Detta är själva grundstommen för 
komponenten. 

6. Små och frekventa leveranser: Många och tidiga leveranser av programvaran ger 
kunden möjlighet att tidigt testa och utvärdera den. Detta gjordes ofta i detta projekt 
genom kodgranskning efter att ny funktionalitet införts. 

7. Använd alltid den enklaste lösningen: Inga onödigt komplicerade lösningar ska göras. 
Vid tvekan ska kunden tillfrågas om lösningen behövs. Detta gjordes genom ständig 
kontakt med kunden och kontroller och uppdateringar av kravspecifikationen. 

8. Kontinuerlig integration: Ny kod integreras ständigt i den befintliga koden, minst flera 
gånger om dagen. Innan integration måste alla enhetstester vara godkända. Detta visar 
att projektet går framåt. Detta gjordes genom att ständigt ladda upp koden till 
versionskontrollssystemet. 

9. Kodningsstandard: All kod ska följa samma standard för att alla utvecklare enkelt ska 
kunna läsa den och ändra i den. Detta gjordes genom att följa Sogetis 
kodningsstandard. 

10. Kollektivt ägande av koden: Alla utvecklare har rätt att ändra i all kod. Eftersom 
projektet endast utfördes av en person var detta inte aktuellt. 

11. Refaktorisering: Koden ska ständigt förbättras och skrivas om för att öka läsbarheten 
och förenkla vidareutveckling. Detta gjordes ständigt under hela projektet. 

12. 40-timmars arbetsvecka: Grundtanken är att en arbetsvecka inte ska överstiga 40 
timmar då en utvilad utvecklare gör ett bättre jobb än en trött. Detta följdes under 
utvecklingen av komponenten. 
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2.1.2 V-modellen 

V-modellen är en utvecklingsmodell som tydligt visar hur kravhantering, programmering och 
testning hänger ihop i systemutvecklingen. V-modellen kallas v-modellen eftersom den går att 
visualiseras med ett v som synes i Figur 3. Vänstersidan av v:et visar delarna i kravinsamling 
och specificering. Botten visar kodning och komponenttester. Högersidan visar sluttester. [1] 
 

 
Figur 3 – V-modellen. 

 
Den modifierade v-modellen som användes under projektet kan ses i Figur 4. Den hade en 
initial kravinsamling där de stora delarna av projektet fastställdes. Sedan inleddes den 
iterativa biten där krav, kodning och testning utfördes iterativt under hela utvecklingen. Till 
sist avslutades projektet med ett acceptanstest. Eftersom den övergripande designen redan 
fanns från början valdes den biten bort. Även systemtestet valdes bort då det inte är 
applicerbart på komponenten. 
 

 
Figur 4 – Modifierad v-modell. 
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2.1.3 Kravinsamling 

Kravinsamlingen bestod av två separata processer. Dels kravinsamlingen gällande 
funktionalitet för, och användning av, grafkomponenten. Där kraven kom från Sogeti. Dels 
önskemål från Atlas Copco gällande diagramtyper och typer av information att presentera. Vid 
kravinsamling finns det många aspekter att ta hänsyn till. Den viktigaste är att ett krav 
egentligen är ett önskemål och många saker måste vägas in för att avgöra om kravet ska 
implementeras eller ej. Tar kravet för lång tid att implementera kan det eventuellt 
rationaliseras bort, till fördel för andra krav som inte tar lika lång tid. Finns det för många 
krav kan mindre viktiga krav behöva rationaliseras bort. Övriga saker som måste vägas in är 
behovet av kravet, kostnad och teknisk risk. [1] 
 
Krav kan grovt sett delas upp i två olika typer, funktionella krav och icke-funktionella krav. 
För att beskriva vad systemet ska göra används funktionella krav, dessa beskrivas ofta i form 
av en handling och förväntat resultat. För att beskriva hur systemet ska fungera används icke-
funktionella krav. Dessa ses som ett komplement till de funktionella kraven och beskriver 
krav på kvalitén på systemet i form av användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och 
underhållbarhet. [1] 
 
Under kravinsamlingen delades de funktionella och icke-funktionella kraven upp och listades 
i tabeller för enkel översikt. Dessa tabeller uppdaterades kontinuerligt under projektets gång 
då nya krav inkom eller ströks. Kraven prioriterades med hjälp av skalan hög, medel och låg 
baserat på hur viktiga de var ur Sogetis synvinkel. [1] 

2.1.3.1 Sogeti 

Vid början av projektet hade Sogeti tagit fram en lista på övergripande krav som skulle vara 
uppfyllda vid projektets slut. Denna lista behövde struktureras och brytas ned i en mer 
detaljerad lista. För att åstadkomma det användes metoden med en ostrukturerad intervju som 
lades upp som en diskussion och genomgång av befintlig komponent [1]. Den detaljerade 
listan uppdaterades kontinuerligt med nya krav allteftersom de uppkom under projektets gång, 
vid demonstrationer och kodgranskningar. 
 
Själva processen för att samla in krav delades upp i sex delar: samla in, strukturera, prioritera, 
dokumentera, kvalitetssäkra och förvalta [1]. 

2.1.3.2 Atlas Copco 

Vid utredningen av Atlas Copcos behov av diagram och information användes två olika 
metoder. Dels halvstrukturerad intervju där en del frågor hade förberetts som skulle uppmana 
till vidare diskussion. Dels gemensam framtagning av intressenter där olika typer av 
användare togs fram och sedan gicks igenom för att ta reda på vilken information de hade 
behov av. [1] 
 
Även studier av loggar från borriggen utfördes för att se vilken information som i dagsläget är 
tillgänglig. 

2.1.4 Kodningsstandard 

Sogetis kodningsstandard följdes. Den byggde till stora delar på Microsofts 
rekommendationer för C# [3]. Vissa skillnader förekom dock. 
 
All kod som skrevs skulle vara självförklarande. Metoder skulle döpas efter vad de gjorde, så 
det inte rådde någon tvekan över vad som skulle ske vid ett anrop till metoden. Samma gällde 
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variabler, de skulle döpas efter vad de innehöll. Kommentarer skulle endast skrivas i 
undantagsfall vid komplexa kodstycken. Gick koden att refaktorisera för att göra den mer 
lättläst och slippa kommentarer skulle detta göras. Grundtanken var att bra kod inte behövde 
kommentarer, går inte koden att läsa utan kommentarer är den dåligt skriven. Se Kodruta 1 
och Kodruta 2 för ett exempel på hur skillnaden mellan en traditionellt skriven metod och en 
självförklarande metod kunde se ut. [4] 
 
Objektorientering var en viktig del i kodningen. All kod skulle vara objektorienterad och 
interface och arv skulle användas i så stor grad som möjligt, för att minimera kodmängd och 
upprepad kod. 
 
/// <summary> 
/// Check the dataseries and set the axis type depending on the type of the first dataserie. 
/// </summary> 
/// <param name="dataSerieWithStandardColors">List with dataseries.</param> 
/// <param name="chartTypeDrawerSettings">Charttype settings.</param> 
public void SetAxisType(List<DataSerieWithStandardColor> dataSerieWithStandardColors,  
    IChartTypeDrawerSettings chartTypeDrawerSettings) 
{ 
    // Set scale to PieScaleDrawer if the series is null, empty or the first series is a PieDataSerie. 
    if (dataSerieWithStandardColors == null ||  
        dataSerieWithStandardColors.Count == 0 || 
        dataSerieWithStandardColors[0].DataSerie is PieDataSerie) 
    { 
        XAxis = new PieScaleDrawer(AxisType.XAxis); 
        YAxis = new PieScaleDrawer(AxisType.YAxis); 
    } 
} 

Kodruta 1 – En traditionellt skriven metod med kommentarer. 

 
public void DetermineAndSetAxisType(List<DataSerieWithStandardColor> dataSerieWithStandardColors,  
    IChartTypeDrawerSettings chartTypeDrawerSettings) 
{ 
    bool isValidSerie = dataSerieWithStandardColors != null && 
                        dataSerieWithStandardColors.Count != 0; 
 
    if (!isValidSerie || dataSerieWithStandardColors[0].DataSerie is PieDataSerie) 
    { 
        XAxis = new PieScaleDrawer(AxisType.XAxis); 
        YAxis = new PieScaleDrawer(AxisType.YAxis); 
    } 
} 

Kodruta 2 – Kod som är självförklarande och inte är i behov av kommentarer. 

2.1.5 Enhetstester 

För att öka kvalitén på koden användes enhetstester för att testa olika delar av koden 
automatiskt. Testet för en viss metod skrevs innan koden skrev, detta för att först definiera 
problemet som skulle lösas och sedan lösa det. När ett test skrivs var det viktigt att se så det 
misslyckades, innan det försökte lösas. Anledningen var att säkerställa så inte testet var 
felaktigt och alltid visade godkänt resultat. Vid testning av metoder som i sin tur utnyttjade 
metoder som redan var testade antogs att dessa test säkerställde delfunktionaliteten. Dessa 
testades då inte igen utan endast basfunktionaliteten för den nya metoden testades. Något som 
inte testades automatiskt var det grafiska gränssnittet då test för detta var mycket svårt att 
skriva. 

2.1.6 Kodgranskning 

Ytterligare ett steg i arbetet att säkerställa kvalitativ och bra kod var kodgranskning med 
handledaren på företaget. Eftersom ingen parprogrammering utfördes under projektet var 
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detta ett substitut. Under kodgranskningen diskuterades även ny funktionalitet och krav 
tillkom, ströks och förändrades. 

2.2 Verktyg 
Under projektets gång användes en utvecklingsdator. Datorn hade Windows som 
operativsystem och Visual Studio 2010 som utvecklingsmiljö. Utvecklingen skedde på 
Sogetis kontor i Örebro där de tillhandahöll all maskinvara och mjukvara. 
Programmeringsspråket som användes var C# med ReSharper plugin och grafiken 
presenterades med hjälp av WPF. Som versionshanteringssystem användes SubVersion. 

2.2.1 Visual Studio 2010 

Visual Studio är en utvecklingsmiljö från Microsoft som används vid utveckling i C#. 

2.2.2 C# 

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk från Microsoft som bygger på .Net ramverket. 
Att det bygger på .Net ramverket innebär att det finns en hel del färdig funktionalitet och 
komponenter tillgängliga från början. När C# kompileras så kompileras det till CIL-kod 
(Common Intermediate Language). CIL-kod är en slags mellankod som i sin tur sedan körs av 
en virtuell maskin när programmet startas. C# är designat för att vara enkelt att lära sig men 
samtidigt kraftfullt. [5] 

2.2.3 ReSharper 

ReSharper är en plugin till Visual Studio som lägger till en hel del funktionalitet. Det 
tillkommer en hel del refaktoriseringsfunktioner och snabbkommandon som gör att 
utvecklingen går snabbare och smidigare. ReSharper lägger även till en smal list bredvid 
rullisten för ett öppet dokument, där små färgmarkeringar visar var i dokumentet det finns fel, 
var förekomster av en variabel finns och mycket mer. ReSharper gör det även möjligt att 
utföra enhetstester inifrån Visual Studio, vilket underlättar felsökning betydligt. [6] 

2.2.4 WPF 

WPF är ett system för Windowsapplikationer att visa fönster, komponenter och grafik på. Det 
är efterföljaren till WinForms, som i dagsläget är det vanligaste systemet för detta. WPF är en 
stor förbättring som använder sig av vektorbaserad grafik och kan utnyttja grafikkortets 
hårdvara för att rendera grafiken. En grundtanke med WPF är att gränssnittet och koden ska 
gå att separeras och utvecklas separat. Stöd för databindningar, media, 3D-grafik och 
animationer gör att WPF är lätt att jobba med och det är relativt enkelt att göra avancerade 
gränssnitt. [7] [8] 

2.2.5 SubVersion 

SubVersion är ett versionshanteringssystem där olika versioner av alla dokument sparas. Det 
går när som helst att gå tillbaka till en tidigare version eller jämföra med en tidigare version 
för att se förändringar. Versionshantering används för att få spårbarhet av koden och ha en 
viss typ av backup om en utvecklingsdator skulle gå sönder. Den största fördelen med ett 
versionshanteringssystem är dock att kunna samarbeta flera personer på samma projekt. Det 
blir då enkelt att bidra med förändringar av kod och få tillgång till andra utvecklares 
förändringar. Som klient för att kunna ladda upp förändringar och hämta förändringar från 
versionshanteringssystemet användes VisualSVN som är en plugin till Visual Studio. 
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2.3 Övriga resurser 
Övriga resurser som användes var den ursprungliga källkoden till grafkomponenten. Denna 
tillhandahöll Sogeti. För att få tillgång till källkod och datorsystem behövdes inloggningar till 
datorer och deras SubVersion server. Även testdata för testning av de olika diagrammen 
behövdes. Dessa data skapades manuellt under utvecklingsfasen. För den utredande biten 
behövdes möten med nyckelpersonal på Atlas Copco som hade kunskap om Boomer och dess 
användning.  
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3 Genomförande 

3.1 Teori 
Teoriavsnitt som designen av diagrammen bygger på. 

3.1.1 Datavisualisering 

Datavisualisering är en mycket viktig del när det gäller att sammanfatta stora mängder data 
och visa den på ett överskådligt sätt. För att förstå en viss mängd data gäller det att sätta den i 
ett sammanhang för att kunna jämföra den med övrig data. Även för att kunna resonera kring 
den och fatta beslut baserat på den. När beslut ska fattas utifrån data som visualiseras är det 
viktigt att all data går att se och att ingen data är utelämnad. [9] 

3.1.1.1 Grundläggande principer 

Det finns några grundläggande principer att ta hänsyn till när det handlar om att visualisera 
data i diagram. 
 

• Användarens uppmärksamhet ska dras till själva visualiseringen av informationen och 
numreringen av skalorna. Övrig information, så som hjälplinjer, skalsträck och 
informationsrutor får aldrig komma i vägen eller dölja informationen. [9] [10] 

• Informationen ska visualiseras så enkelt som möjligt, utan att gå miste om någon 
information. När inget mer kan tas bort, till exempel onödig text, utan att information 
gås förlorad, är målet nått. [9] 

• Reducera störningsmoment. Om det behövs till exempel hjälplinjer så skall de vara 
diskreta, gärna en ljusgrå färg. Ju mindre störningsmoment desto lättare är det att 
förstå informationen. [9] [10] 

• Visa informationen så ärligt som möjligt. Det vill säga, manipulera inte skalor och 
förhållanden mellan olika axlar för att få informationen att verka vara något den inte 
är. [9] 

3.1.1.2 Delar i ett diagram 

Ett diagram bör ha vissa grundläggande delar för att det ska vara professionellt och lättanvänt. 

3.1.1.2.1 Axlar 
Det ska finnas en x-axel och en y-axel med tillhörande titel. Axlarna ska ha skalsträck med 
tillhörande text, där skalsträcken är på jämna och lättlästa intervaller. Det ska inte finnas för 
många skalsträck som gör diagrammet rörigt. Titeln för varje axel ska vara kort och 
beskrivande, den kan även beskriva enheten som axeln visar. [11] 

3.1.1.2.2 Informationsruta 
Det ska finnas en informationsruta där seriernas namn och färg visas. En informationsruta 
behöver inte visas om det bara finns en dataserie i diagrammet. [11] 

3.1.1.2.3 Hjälplinjer 
För att hjälpa till att läsa diagrammet kan diskreta hjälplinjer ritas i bakgrunden av 
diagrammet. De ska då utgå ifrån skalsträcken som finns på axlarna. [11] 

3.1.1.2.4 Källa 
Källa till informationen som visas ska anges för att öka trovärdigheten [11]. 
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3.1.1.2.5 Diagramyta 
Det ska finnas en diagramyta där själva diagramelementen visas, till exempel staplarna i ett 
stapeldiagram. [11] 

3.1.1.3 Att tänka på 

3.1.1.3.1 3D 
Undvik 3D effekter i diagram. Det gör diagrammen svåra att läsa och det är lätt att 
missbedöma värden på till exempel staplar i stapeldiagram. Om det är ett stapeldiagram som 
visas i 3D och perspektivet är snett framifrån och uppifrån så blir det mycket svårt att jämföra 
staplar mot varandra, vilket är själva huvudsyftet med ett stapeldiagram. [11] 

3.1.1.3.2 Förvrängning av skala 
Om fler än en dataserie visas, i till exempel ett linjediagram, så kan informationen i en eller 
flera dataserie förvrängas på grund av att någon annan dataserie har värden som sträcker sig 
över ett mycket större intervall. Om till exempel en dataserie har värden som varierar mellan 
2 och 7 i y-led, och en annan dataserie har värden som varierar mellan 0 och 200 i y-led. Då 
blir det svårt att se förändringen i den första dataserien eftersom den verkliga förändringen i 
y-led blir så liten i diagrammet, för att båda dataserierna ska få plats. Hade bara den första 
dataserien visats så hade förändringen som visades i y-led gått över hela den tillgängliga 
diagramytan, när båda dataserierna visas blir förändringen istället bara några procent av hela 
diagramytan. [11] 

3.1.1.4 Layout 

Vid layout finns det grundläggande regler för hur saker och ting uppfattas av användaren. 
Vissa knep kan användas för att göra visualisering tydligare och mer strukturerad. 

3.1.1.4.1 Placering 
Hur olika objekt placeras och grupperas har betydelse för hur dessa uppfattas av användaren. 
Information som är långt upp till vänster anses viktigare än information som visas långt ned 
till höger. Detta eftersom en användare i västvärden läser från vänster till höger och uppifrån 
och ned. Det finns dock sätt att dra blicken till olika punkter genom att till exempel använda 
större typsnitt där. Detta används mycket i tidningar i form av rubriker. Gruppering är en 
mycket viktig aspekt att ta hänsyn till när en layout planeras. Det handlar om att få saker att 
uppfattas som att de hör ihop. Det finns många sätt att åstadkomma detta. Saker som är 
inrutade uppfattas som att höra ihop. Saker som är nära varandra uppfattas som att de hör 
ihop. Saker som har samma färg uppfattas som att de hör ihop. Detta är även sådana saker 
som användaren uppfattar nästan direkt och kan dra slutsatser från. [9] [10] 

3.1.1.4.2 Identifiera data 
Studier visar att en människas syn samlar in information stötvis, varje gång synen fixeras på 
en punkt samlas information in. Det som då först uppfattas av hjärnan är objekt som sticker ut 
från mängden, denna identifiering sker parallellt. När dessa objekt har identifierats gås de 
igenom mer detaljerat, denna process sker i serie, ett i taget. Ungefär 25 objekt i sekunden kan 
hjärnan gå igenom i serie. Eftersom ögat ständigt rör sig och fixerar på olika punkter betyder 
det att för varje fixering hinner hjärnan med att bearbeta mellan fyra och tolv objekt mer 
detaljerat. [12] 
 
Eftersom hjärnan bearbetar objekt som sticker ut från mängden parallellt så är det viktigt att 
åstadkomma detta vid visning av data. Detta gör att informationen går snabbare att se och 
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skilja åt, samt är lättare att ta in och bearbeta. Detta går att åstadkomma på olika sätt. Till 
exempel genom olika typer av symboler, vilket passar bäst för punktdiagram. Då har varje 
serie en egen symbol. Det går även att åstadkomma detta genom att ha olika färger på olika 
objekt som hör ihop. Det passar bättre för till exempel stapeldiagram med flera serier. En 
kombination av symboler och färger går att använda för att visa mer information i diagram. 
Till exempel om aktieinformation ska visas så kan varje akties utveckling visas med en egen 
symbol i diagrammet. Sedan kan priset för aktien visas genom att ha olika färger på 
symbolen, där rött kan symbolisera att den är över en viss prisnivå, och grön att den är under 
en viss prisnivå. [12] 

3.1.1.4.3 Färger 
Färger är viktiga för att användaren ska kunna gruppera ihop information och snabbt hitta den 
informationen den söker [10]. Nedan följer några grundläggande regler för val av färger. 
 

• Röd, grön, gul, blå, svart och vit är speciella färger eftersom det är de färgerna som är 
lättast att skilja från varandra. Dessa bör användas om endast ett fåtal färger behövs. 
[12] 

• Kontrasten mellan den valda färgen och bakgrunden ska vara hög så det enkelt går att 
skilja färgen från bakgrunden [9]. Om det av någon anledning inte går att få hög 
kontrast går det att rita en tunn vit eller svart linje runt det färgade området för att öka 
synligheten. [12] 

• Röda och gröna färger bör undvikas i samma diagram om det ska läsas av personer 
som är färgblinda, då de har svårt att skilja på rött och grönt. Gula och blå färger kan 
nästan alla personer skilja mellan så dessa färger är bättre. Nackdelen är att det 
begränsar antalet färger som går att använda. [12] 

• För att snabbt kunna skilja mellan ett visst antal färger i ett diagram bör det inte finnas 
mer än mellan fem till tio olika färger. Blir det mer än så blir det svårt att uppfatta 
skillnaden mellan vissa av dem. [12] 

• Objekten som färgkodas bör inte vara för små. Ju större de är ju lättare är de att 
urskilja. Blir de för små kan de missas helt eller uppfattas som om de har en annan 
färg. [12] 

• Ibland är det viktigt att tänka på vad olika färger har för betydelse, och fundera över 
om det påverkar uppfattningen av den information som visas. I västvärlden betyder till 
exempel rött stopp, varmt eller farligt, grönt betyder kör, liv eller att allt är bra. [12] 

 
Det finns tolv rekommenderade färger att använda vid färgkodning. Dessa är röd, grön, gul, 
blå, svart, vit, rosa, turkos, grå, orange, gul och lila. Dessa färger är välkända och har 
bestämda namn, de är även lätta att skilja åt. Då är det mindre risk att missförstånd uppstår 
vid diskussion gällande informationen i diagrammet. [12] 

3.1.1.5 Diagramdesign 

Själva ytan där diagrammet ritas ska ta upp största delen av den totala tillgängliga ytan. Den 
ska dra blicken till sig direkt. Hjälplinjer ska ritas med en diskret grå färg. Om fler än en 
dataserie visas i diagrammet ska de olika serierna snabbt och enkelt gå att separera från 
varandra visuellt genom gemensamma symboler eller färger. Skallinjer ska ritas i kanterna av 
diagrammet och det ska lämnas lite mellanrum mellan de yttersta punkterna i diagrammet och 
skallinjerna, så inte punkterna är svåra att se eller försvinner. Informationsruta där dataserier 
visas ska finnas utanför diagramrutan och innehålla information som identifierar de olika 
dataserierna och dess namn. Skala ska väljas så diagramytan utnyttjas maximalt, men lämna 
en liten marginal till kanterna och de yttersta datapunkterna. Nollpunkterna behöver inte synas 
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på skalan. På den horisontella skalan ska värdena öka från vänster till höger. På den vertikala 
skalan ska värden öka nedifrån och upp. Skalsträck ska bara gå utåt så de inte går in på ytan 
för diagrammet, samt att de ska ge en tydlig uppfattning om skalan som visas. [9] 

3.1.1.6 Val av diagramtyp 

Vid valet av hur data ska visualiseras finns många aspekter att ta hänsyn till. Här följer några 
grundregler vid val av diagramtyp. 

3.1.1.6.1 Linjediagram 
Linjediagram ska användas när det är en nära kontinuerlig förändring som ska visas. Till 
skillnad från stapeldiagram så behöver inte heller noll vara med på skalan när ett linjediagram 
visas, för att se hela diagrammet. Linjediagram tar inte heller lika mycket visuell plats i 
anspråk som ett stapeldiagram och gör att det inte ser lika belamrat ut. Det gör det mer 
överskådligt och lättare att läsa. Linjerna mellan punkterna i ett linjediagram gör även att 
användaren lätt ser vilka punkter som hör ihop, om det är flera dataserier som visas samtidigt. 
[9] 

3.1.1.6.2 Stapeldiagram 
Stapeldiagram ska användas då en mängd värden behöver jämföras proportionellt mot 
varandra. Om ett värde är dubbelt så stort som ett annat värde så ska stapeln vara dubbelt så 
lång. Stapeldiagram ska även användas då värden som skall jämföras kan grupperas ihop i 
olika grupper. Till exempel vissa intervall av värden eller intervall av tid. Intervallen bör 
väljas så värdena på skalan blir jämna och lättare att sätta in i sammanhanget. Stapeldiagram 
är även bra för jämförelse av diskreta tal, så som antal. [9] 

3.1.1.6.3 Cirkeldiagram 
Cirkeldiagram är inte rekommenderat i någon speciell situation. Det kan vara omständigt för 
användaren att läsa cirkeldiagram då informationstexten till varje del står runt om, eller i, 
diagrammet, eller så måste färger jämföras och letas på i en separat informationsruta med mer 
information. [9] 
 
Cirkeldiagram kan dock vara visuellt fina och passa bra i presentationer, samt för att visa 
procentuell skillnad mellan olika data [10] [11]. 

3.2 Kravhanteringsprocess 
Kravinsamlingen för grafkomponenten skedde i flera omgångar. Den inleddes med en större 
kravinsamling där de initiala kraven bröts ned i mer specifika krav. Dessa uppdaterades sedan 
löpande under hela utvecklingen eftersom nya krav tillkom och andra ändrades eller ströks. 
Kravspecifikationen kan ses i bilaga A tillsammans med önskemålen från Atlas Copco 
gällande grafkomponenten. 

3.2.1 Samla in 

Vid insamlingen av kraven användes metoden med ostrukturerad intervju [1]. Vid intervjun 
gicks den befintliga komponenten igenom tillsammans med företagshandledaren för att se 
funktionaliteten den redan hade i början av projektet, och vad som behövdes förbättras och 
läggas till. Även den ursprungliga listan med krav gicks igenom och bröts ned i fler punkter. 

3.2.2 Prioritera 

Vid prioriteringen av kraven vägdes olika aspekter in för att avgöra vilken prioritet de skulle 
få. De olika prioriteterna var: hög, medel och låg. Den viktigaste aspekten var hur användbar 
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funktionaliteten ansågs vara. Alla krav som ansågs vara ett måste för komponenten fick 
prioriteten hög. De som ansågs vara en bra funktion, men inte var nödvändig för 
funktionaliteten fick prioriteten låg. De som var någonstans mellan dessa nivåer fick 
prioriteten medel. 

3.2.3 Dokumentera och strukturera 

Kraven dokumenterades i en tabell som kan ses i bilaga A. Tabellen innehöll all nödvändig 
information för kravet. Tabellen uppdaterades ständigt för att spegla förändringar i kraven och 
strukturen arbetades om för att öka läsligheten. 

3.2.4 Kvalitetssäkra och förvalta 

Kvalitetssäkring av kraven skedde genom att företagshandledaren granskade kravlistan. 
Under utvecklingens gång gicks även koden igenom regelbundet, allt eftersom mindre delar 
blev färdiga. Under genomgångarna tillkom nya krav och ändra ändrades. Det innebar att 
processen blev iterativ och kvalitén på komponenten höjdes genom att ständigt utvärdera den. 

3.3 Utredning 
Utredningen gällde vilken information Atlas Copco hade önskemål om att presentera i Tunnel 
Manager i form av diagram, och på vilket vis informationen skulle presenteras. Önskemålen 
om vilken information som skulle presenteras kan ses i bilaga B. Önskemålen om hur 
informationen skulle presenteras lades till i kravspecifikationen för grafkomponenten. Den 
information som redan fanns med i Tunnel Manager togs ej med igen. 

3.3.1 Möte 

För att ta reda på vilken information det fanns behov av att presentera i Tunnel Manager hölls 
ett möte tillsammans med Rolf Elsrud på Atlas Copco. Rolf ansvarade för underjordsriggar på 
Atlas Copco och hade därmed nära kontakt med både användare av Boomer och personal som 
utvecklade den. Under mötet diskuterades vilken information användarna behövde och av 
vilken anledning de behövde den. Vissa frågor ställdes för att inspirera till ytterligare 
diskussion. Utifrån informationen som framkom diskuterades vilken diagramtyp som var mest 
lämpad att visa informationen. 

3.3.1.1 Intressenter 

För att lättare kunna sätta in informationen i ett sammanhang togs tre enkla intressenter fram. 
 

• Servicetekniker, intresserad av att se driftinformation som avgör när det är dags för 
service och byte av delar. Har de kunskaper som krävs för att ta fram informationen 
när den väl finns. 

• Planerare, intresserad av att se hur effektiva olika borriggar är och kunna jämföra olika 
parametrar för att ytterligare kunna effektivisera arbetet. Har de kunskaper som krävs 
för att ta fram informationen när den väl finns. 

• Ledning, intresserad av att se total effektivitet för olika projekt och tunnlar. Vill få 
informationen presenterad i utskrivna rapporter. 
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3.3.1.2 Frågor 

De frågor som ställdes var följande: 
 

1. Vilken typ av data finns det behov av att visa i diagram för tillfället? 
2. Vilket behov spås det finnas i framtiden? 
3. Till vilken detaljnivå behöver zoomningen ske? 
4. Finns det behov av att visa gränsvärden i form av linjer i diagrammen där staplar eller 

streck som går över eller under en viss nivå enkelt kan identifieras? 
5. Vilka diagramtyper är önskvärda? 

 
Frågorna var tänkta att leda till ytterligare diskussioner och svaren på frågorna och övriga 
diskussioner står att finna under nästa rubrik. 

3.3.1.3 Önskvärd information 

De två viktigaste bitarna av information att visa var antal borrade meter och antal borrade hål. 
Borrade meter innebär hur många meter borrhål som har borrats. Denna information behövde 
sedan delas upp på olika sätt för att varje intressent skulle få ut rätt information ifrån den. 
Serviceteknikern ville se totalt antal meter för att kunna avgöra när det är dags för service och 
annat underhåll. Planeraren och ledningen var mer intresserade av information kopplade till 
olika projekt och tunnlar. Informationen behövde därför kunna plockas från olika perioder och 
grupperas olika. De perioder som kom upp var en borriggs livslängd och ett projekt i form av 
en tunnel. Dessa perioder skulle sedan gå att dela upp i underperioder med hjälp av valbart 
tidsspann. De sätt det skulle gå att gruppera informationen på inom perioden var efter en viss 
tidsenhet, en salva och ett valbart antal meter i tunneln. Tidsenhet kan vara dag, vecka, månad 
och år. En salva är en mängd borrhål som hör till en och samma sprängning. Med gruppering 
menas att till exempel alla hål som borrats under samma dag adderas ihop och visas som en 
stapel och alla hål under dagen efter visas som nästa stapel. 
 
För att kunna jämföra olika parametrar skulle flera olika serier kunna presenteras i samma 
diagram. Olika serier kan bestå av olika borriggar eller olika typer av borrhål för en borrigg. 
För att kunna se total effektivitet behövde olika serier kunna adderas på varandra och därmed 
kunna visa till exempel totalt antal borrhål för alla borriggar i en viss tunnel. Ytterligare ett 
intressant värde att visa var medelborrsjunkning per salva och dag. Medelborrsjunkningen 
anger medelhastigheten för borrningen och den kan variera beroende på hur hårt berget är. 
 
Ett problem som fanns med dagens rapporter var att skalorna för olika diagram var olika från 
diagram till diagram. Ett önskemål framkom att kunna ange en fast skala för diagram vid 
framtagning av rapport för att utesluta risk för felläsning på grund av olika skalor. Detta 
överensstämde även med teorin för visning av data i diagram, för att visningen ska bli ärlig 
[9]. Det fanns inget behov av att kunna zooma ut mer än att all data i diagrammet syntes, 
däremot fanns det ett behov av att kunna zooma in. Maximal gräns för att zooma in kunde 
sättas till sekunder vid tidsangivelse och millimeter vid längdangivelse. Anledningen till att 
inte mer noggrannhet behövdes berodde på att noggrannheten i mätningen på borriggen inte 
var större. Det fanns heller inget behov av att kunna lägga in gränser i form av sträck i någon 
diagramtyp. 
 
De diagramtyper som det sågs ett behov av var linjediagram, stapeldiagram med flera serier 
och stapeldiagram med serier adderade på varandra. Cirkeldiagram fanns det inget behov av 
just då, dock kunde det tänkas finnas ett visst värde i cirkeldiagram för viss framtida data i 
rapporter. För att enklare kunna se värdet för olika staplar i ett diagram utan att zooma skulle 
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en informationstext vara praktiskt när muspekaren hölls över en stapel, ett så kallat tooltip. 
Önskemålen om vilken information som skulle presenteras kan ses i bilaga B. 

3.3.2 Studier av loggar 

Borriggen sparar olika typer av loggar. De som fanns tillgängliga för studier var statistiklogg 
och prestandalogg. Statistikloggen visade ackumulerade statistikvärden och prestandaloggen 
visade statistikvärden per salva. Det som kunde utläsas från loggarna var, förutom diverse 
versionsnummer och datum, värden fördelade över de olika bommarna på borriggen. En bom 
är en separat arm med en borr på. Vanligtvis har varje borrigg tre bommar. Den ackumulerade 
statistikloggen visade värden sedan borriggen togs i drift, eller sedan den nollställdes. Dessa 
värden ökade alltså under borriggens livslängd. De värden som lämpade sig för att visas i 
diagram och inte fanns med sidan tidigare var tidsvärde som angav hur länge pumpar och 
kompressorer hade varit igång. Även rotationslängd för olika matningsverktyg fanns med i 
loggarna. Borrad längd i automatiskt läge fanns också med, förutom total borrlängd. Där 
fanns möjlighet att jämföra total borrad längd med hur mycket som skett i automatiskt läge i 
ett diagram. Övriga värden var diverse räknare för olika automatiska sekvenser som påbörjats 
och lyckats, dessa skulle även kunna visas i diagram för att se procentuellt hur många av de 
påbörjade sekvenserna som lyckats. Cirkeldiagram skulle i det fallet kunna visa förhållandet 
mellan procentvärdena [10]. 

3.3.3 Krav 

Här diskuteras de nya krav som uppkom på grafkomponenten utifrån mötet med Atlas Copco. 
Dessa togs fram genom att studera önskemålen och jämföra om funktionaliteten redan fanns i 
grafkomponenten eller ej. Vissa krav som framkom fanns redan med i kravlistan och lades 
därmed inte dit igen. Alla krav som framkom under denna del fick prioritet låg eftersom dessa 
bara skulle införas om det fanns tid över. 
 
Eftersom det skulle gå att visa tid för pumpar och annan utrustning behövdes en Y-axel med 
stöd för tid. För att kunna visa antal borrhål behövdes en Y-axel med stöd för heltalsvisning, 
finns det endast stöd för flyttal kan det bli avrundningsfel. Begränsning i skalorna vid ut-
zoomning ska införas så det inte blir onödigt rörigt att använda komponenten. Vid generering 
av rapporter fanns det behov av att ange samma skalor på axlarna i diagrammen, därför 
infördes ett krav på att kunna ange en förutbestämd skala. Vid visning av diagrammen var det 
önskvärt att kunna se ett värde direkt genom att hålla musen över diagrammet, därför infördes 
även ett krav på att kunna visa ett så kallat tooltip vid musens position. 

3.4 Design 

3.4.1 Ursprunglig design 

Grafkomponenten kunde vid projektets start endast visa linjediagram med flyttal på både x- 
och y-axeln. Det gick även att zooma och panorera i diagrammet med hjälp av knappar i ett 
verktygsfält. All kod var därmed anpassad efter linjediagram och flyttal. Själva gränssnittet 
var skapat i WPF med hjälp av ett par xaml-filer där layouten definierades. Xaml-filer är filer 
där en layout kan definieras med hjälp av xml, som är ett strukturerat märkspråk [7]. 
Layouten bestod av ett verktygsfält och en yta där diagrammet ritades ut. Utritningen av 
diagrammet och dess axlar gjordes från en klass som anropades från koden som var kopplad 
till gränssnittet. Därifrån fick klassen en referens till ytan där diagrammet skulle ritas. På så 
sätt var det även enkelt att generera en bild till rapporter. Allt som då krävdes var att anropa 
klassen med en referens till ytan som sedan skulle omvandlas till en bild. Då ritades 
diagrammet till den ytan istället. Informationen som skulle ritas ut lades in i en dataserieklass 
som innehöll en lista med punkter i form av flyttal. Denna lista ritades sedan ut vid varje 
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utritning av diagrammet. Se bilaga C för ett förenklat UML-diagram på den ursprungliga 
grafkomponenten. 

3.4.1.1 Koordinatsystem 

De datapunkter som visades i form av ett linjediagram hade värden i det koordinatsystem som 
representerades av en x-axel och en y-axel som båda innehöll alla reella tal. Detta 
koordinatsystem var referenskoordinatsystemet. När informationen sen skulle visas 
kontrollerades maximalt och minimalt värde bland alla datapunkter på varje axel. Alla värden 
mellan det maximala och det minimala värdet omvandlades sedan till en ny koordinat på den 
tillgängliga ytan som fanns att rita på. Detta koordinatsystem var det grafiska 
koordinatsystemet. Det maximala värdet i referenskoordinatsystemet motsvarade då det 
maximala värdet i det grafiska koordinatsystemet, och det minimala värdet i 
referenskoordinatsystemet motsvarade då det minimala värdet i det grafiska 
koordinatsystemet. På detta vis visades hela diagrammet på det tillgängliga antal pixlar som 
fanns. Vid zoomning och panorering ändrades endast det maximala och minimala värdet så 
omvandlingen gav andra koordinater i det grafiska koordinatsystemet. De värden som kom 
utanför den tillgängliga grafiska ytan visades inte. 

3.4.2 Vidareutvecklad design 

Projektet gick ut på att vidareutveckla grafkomponenten därför byggde den nya designen 
vidare på den ursprungliga designen. 

3.4.2.1 Systemavgränsning 

Systemet avgränsades och in-storheter och ut-storheter identifierades för att får klarare bild av 
vad slutprodukten skulle bli. Se Figur 5 för en bild på systemet och dess avgränsning.  
 

 
Figur 5 – Avgränsning av systemet, samt dess in-storheter, ut-storheter och dess omgivning. 

3.4.2.2 Gränssnittsseparation 

Separationen mellan gränssnitt och utritning av diagrammen behölls, se Figur 6. Detta 
eftersom det är en av grundtankarna med WPF att separera gränssnitt och kod [7]. Det var 
även ett stort plus att kunna rita ut diagrammen till vilken yta som helst, allt som behövdes var 
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att ge ytan som referens vid utritningen. Eftersom klassen för utritningen av diagrammen var 
helt separerat från kännedom om gränssnittet valdes kommunikation från diagramklassen till 
gränssnittsklassen genom händelser, som gränssnittet fick prenumerera på. När en händelse 
inträffade aktiverades händelsen, och om någon prenumererade på den fick den kännedom om 
det som inträffat. För att kunna ändra inställningar för diagrammen direkt från xaml-filerna, 
där layouten definierades, utan att behöva skriva någon kod, valdes så kallade beroende 
egenskaper (dependency properties). På det viset kunde diagramtyp, titel på axlar etc. anges 
direkt i dessa filer. Samma sak gällde för serier med data, en databindning skapades i xaml-
filen och på så sätt kunde dataserien anges direkt i den kod som användaren av 
grafkomponenten skrev, utan någon direkt referens till grafkomponenten. 
  

 
Figur 6 – Schema som visar separationen av gränssnittet och koden för diagrammen. Endast layout-
koden känner till de andra delarna. 

3.4.2.3 Diagramseparation 

I den ursprungliga designen fanns det endast stöd för flyttalsdata och linjediagram, det vill 
säga en typ av diagram med en typ av data. Det innebar att det var mycket beroenden mellan 
de olika delarna och att en del var anpassad efter en annan. I den nya designen skulle det 
finnas stöd för flera typer av diagram och flera typer av data. Därför var det viktigt att 
separera de olika delarna och inte göra dem beroende av varandra. I den nya designen 
separerades koden för utritning av diagram, koden för utritning och beräkning av axlar och 
koden för dataserier. Detta gjordes för att minska beroenden, öka överskådligheten och 
framför allt för att underlätta vidareutveckling [7]. När de olika delarna separerades blev det 
mycket enklare att lägga till nya typer av diagram. Se bilaga D för ett förenklat UML-diagram 
på separationen. För efterbehandling och gruppering av dataserier behövdes en tjänst som 
omvandlade dataserien till en ny dataserie som diagramtypen kunde rita ut. För det ändamålet 
togs en klass fram som analyserade dataserien och typen av diagram och returnerade rätt 
tjänst för ändamålet. 

3.4.2.4 Layout 

Layouten byggde vidare på den gamla layouten där ytan för diagrammet upptog största delen 
av den tillgängliga ytan. Y-axeln låg till vänster om diagramytan, x-axeln under. Underst låg 
informationsrutan med information om serienamn och färg. Ingen hänsyn togs till färgblinda 
då färgerna grönt och rött användes, detta på grund av förutbestämda standardfärger från 
Sogeti. Både diagramytan och informationsrutan valdes att ramas in för att ge användaren en 
tydligare bild av vad som hängde ihop samt att inte ge ett rörigt intryck [9]. 

3.4.2.5 Koordinatsystem 

Samma typ av koordinatsystem som i den ursprungliga designen användes, dock behövde det 
anpassas efter de nya typerna av dataserier som tillkom. För datum- och tidaxel valdes att 
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omvandla datumet och tiden till sekunder sedan 1 januari år 1. Det som då behövde ändras var 
hur uträkningen av sträcken på axlarna gick till. Därmed behövde skaluträkningarna för de 
olika skalorna separeras. 

3.4.2.6 Dataserier 

För att kunna ange olika data för olika diagram behövdes olika typer av dataserier skapas. 
Dataserierna skulle i sin tur innehålla datapunkter. Ursprungligen fanns det en dataserie för 
flyttal. De nya serierna som behövde skapas var en serie för datum och tid på x-axeln och 
flyttal på y-axeln, samt en serie för cirkeldiagram. Dessa serier behövde sedan efterbehandlas 
till andra serier beroende på om de skulle grupperas eller ej, samt vilket typ av diagram de 
skulle visas i. Om flyttalsserier skulle grupperas behövde datapunkterna i den omvandlas till 
grupperade flyttalsdatapunkter där alla punkter inom ett angivet intervall hade grupperats 
ihop. Om flyttalsserien skulle visas i form av adderade staplar behövde datapunkterna i den 
grupperas och göras om till adderade flyttalsdatapunkter. Om datum- och tiddataserierna 
skulle grupperas behövde datapunkterna i serierna omvandlas till nya datapunkter där 
informationen hade grupperats. Om de skulle visas som adderade staplar behövde de göras 
om till adderade datapunkter. En dataserie behövde ha ett namn och en färg, eftersom den 
skulle visas i en informationsruta och vara lätta att skilja åt från övriga dataserier [9]. 

3.4.2.7 Efterbehandlingstjänst 

Efterbehandlingstjänsten behövde få in en dataserie och vilken typ av diagram som den skulle 
visas i, sedan valdes rätt tjänst. Tjänsten skulle sedan omvandla datapunkterna i dataserierna 
så att de olika diagramtyperna skulle ha alla nödvändig information för att rita upp dem. 
Anledningen var även att minimera beräkningen för diagramtyperna vid utritning, då utritning 
kunde ske mycket ofta då till exempel storleken på diagramfönstret ändrades. 
Efterbehandlingen skulle bara ske då dataserierna ändrades. En viktig del vid 
efterbehandlingen var att den skulle gå snabbt och vara effektiv. Därför valdes att använda 
hashtabeller för mellanlagring av data. Ett alternativ hade varit att använda listor för 
mellanlagring, men det hade gjort sökningar och jämförelser långsamma. 

3.4.2.8 Linjediagram 

Linjediagrammet fanns från början, det behövde dock utökas med punkter för varje datapunkt. 
På så sätt fick användaren en visuell uppfattning om var varje datapunkt i diagrammet var, 
och att linjerna går mellan dessa punkter. Det gör det även enklare för användaren att avgöra 
var den ska hålla muspekaren för att få upp mer information om datapunkten, ett så kallat 
tooltip. 

3.4.2.9 Stapeldiagram med flera serier 

Stapeldiagram med flera serier innebär att data från flera dataserier visas bredvid varandra i 
staplar, där de staplar som är från samma intervall visas bredvid varandra, vilket kan ses i 
Figur 1 [7]. Axlarna skulle precis som för linjediagram anpassa sig efter inkommen data och 
visa hela diagrammet vid start. Här visas ännu en gång fördelen med att separera de olika 
axlarna och dess beräkningar. På så sätt kunde uträkningen för x-axeln som eventuellt bestod 
av datum och tid ske separat från uträkningen för y-axeln som innehöll flyttal. 

3.4.2.10 Stapeldiagram med serier adderade på varandra 

Stapeldiagram med serier adderade på varandra är stapeldiagram där de data som hör till 
samma gruppering ur olika serier adderas ovanpå varandra, vilket kan ses i Figur 2 [7]. 

3.4.2.11 Cirkeldiagram 

Cirkeldiagram är ett runt diagram där olika cirkelsektorer visar procentuell storlek av det 
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totala värdet [7]. Eftersom varje del i diagrammet behövde ha ett namn valdes att varje del i 
diagrammet bestod av en egen dataserie. Dataserien för cirkeldiagram hade därför inga 
datapunkter utan bara ett namn och ett värde. 

3.4.2.12 Axelberäkningar 

En axel skulle visa en skala i form av sträck i vissa intervall, baserat på de data som visades i 
diagrammet. Sträcken skulle ha text vid sig som visade värdet. Mellan sträcken skulle mindre 
sträck visas för att ge en bättre precision, dessa sträck skulle inte ha någon text. Om värdena 
för datapunkterna till exempel låg inom intervallet 1-9  för en flyttalsaxel, så passade det bra 
att skalan började på 0 och slutade på 10, med skalsträck med text vid 2, 4, 6 och 8. 1, 2 och 
5, samt dessa tal gånger multiplar av tio passade bäst som intervall för flyttalsaxlarna [13]. Ett 
alternativ hade varit att bara dela upp skalan i önskat antal delar och ritat ut skalsträcken där 
de hamnade. Sedan skrivit ut värdena vid skalsträcken, då hade det dock kunnat bli vilket 
värde som helt som skrevs ut. Till exempel om skalan började på 0.33 och slutade på 6.05 och 
fem skalsträck skulle ritas ut, då hade första skalsträcket hamnat vid värde 0,33, det andra vid 
värde 1,474, och så vidare. Det hade gjort det väldigt svårt för användaren att skapa sig en 
uppfattning om skalan. Därför valdes det första alternativet. 
 
En datum- och tidaxel hade helt andra behov av intervall för att det skulle se bra ut. För 
timmar passade 1, 2, 3, 4 och 6 bra eftersom 12 är jämt delbar med dessa. För minuter och 
sekunder passade 1, 2, 5, 10, 15 och 30 bra eftersom de är jämt delbara med 60, här togs inte 
alla jämt delbara tal med. Det behövdes alltså olika beräkningar för olika slags axlar. 

3.4.2.13 Zoom och panorering 

För zoom och panorering valdes att göra på samma sätt som i den ursprungliga designen, 
därför behövde samma mönster följas för beräkningen av skalorna på axlarna. 

3.4.2.14 Högupplöst bild 

För att få ut högupplösta bilder av diagrammen till rapport användes även här samma mönster 
som tidigare. Det aktuella diagrammet ritas på den ritytan som skickas med som referens till 
dess rit-metod och diagrammet bryr sig inte om ifall det är en yta som visas i ett fönster eller 
en yta som ska göras om till en bild. 

3.4.2.15 Objektorientering 

Stor vikt lades vid att designa strukturen för grafkomponenten. Det var viktigt att få en 
objektorienterad struktur där basklasser och arv användes och styrde programflödet istället för 
komplicerade if-satser. Huvudklassen för grafkomponenten skulle inte känna till hur 
diagrammen ritades eller hur axlarna beräknades. Oberoende av vilket diagram eller vilka 
axlar som användes så skulle samma metoder anropas. Endast vid val av diagram eller 
dataserier skulle rätt objekt skapas och sedan skulle dynamisk bindning ske beroende på 
vilket objekt referensen pekade på. 
  



  

  26 (53) 

3.5 Implementering 

3.5.1 UML-diagram 

Se bilaga C för ett UML-diagram på den ursprungliga grafkomponenten, samt bilaga D för 
den vidareutvecklade grafkomponenten. UML-diagrammen är förenklade och visar bara de 
viktigaste klassernas samhörighet. 

3.5.2 Översikt 

Översikt över hur grafkomponenten fungerar internt. Det fanns två sätt att använda 
komponenten på. Endera användes hela komponenten med dess verktygsfält och yta, för att 
visa diagram på datorskärmen. Eller så användes bara diagramritningsdelen för att generera 
ett diagram som en bild. De två sätten fungerade likadant internt, ende skillnaden var att det 
blev ett mellansteg när hela komponenten användes, då olika egenskaper sattes i 
gränssnittskoden, som vidarebefordrade dessa till diagramutritningsdelen. 
 
Det första som behövde göras av användaren av grafkomponenten var att skapa en eller flera 
dataserier med datapunkter i. Dessa lades till i grafkomponentens dataserie-egenskap. Även 
diagramtyp behövde väljas. När grafkomponenten då märkte att nya dataserier hade angetts 
anropades en metod som analyserade dataserierna utifrån vilken diagramtyp som var valt. Var 
det till exempel datum- och tiddatapunkter och stapeldiagram med flera serier som var valt så 
anropades en efterbehandlingstjänst som grupperade ihop datapunkterna till nya datapunkter 
baserat på vad användaren hade valt för gruppering. Efter det anropades en annan metod som 
utifrån datapunkterna bestämde vilken x- och y-axel som skulle användas. I det här fallet blev 
det en y-axel som visade flyttal och en x-axel som visade grupperade datum- och 
tiddatapunkter. Sedan kontrollerades vilket värde som var minst och störst på varje axel. 
Dessa värden skickades med till skalberäkningsmetoderna för motsvarande axel. Dessa 
metoder returnerade ett resultat där det största och minsta värdet i referenskoordinatsystemet 
som axlarna skulle visa fanns med, samt vid vilka intervall skalsträcken skulle ritas. 
Resultatet användes sedan vid utritningen av axlarna, grafiken i diagrammet och hjälpsträcken 
i bakgrunden. Om användaren ville zooma eller panorera anropades samma 
skalberäkningsmetoder, fast med andra värden som mista och största värde. Sedan ritades 
allting om igen utefter det nya beräkningsresultatet.  

3.5.3 Dataserier och datapunkter 

Alla dataserier ärvde från en basklass för dataserier och alla datapunkter ärvde från en 
basklass för datapunkter. Detta gjorde att samma kod kunde användas för till exempel listor 
och grundläggande beräkningar. För användaren av grafkomponenten fanns endast tre 
dataserier och två datapunkter att välja på. Det var flyttalsdataserie tillsammans med 
flyttalsdatapunkter, datum- och tiddataserie tillsammans med datum- och tiddatapunkter samt 
dataserie för cirkeldiagram. Dessa gjordes sedan om till nya interna datapunkter där 
nödvändig information beräknades fram, beroende på vilken typ av diagram som var valt. 
 
När en dataserie skapades fick den en färg baserat på vilket nummer i ordningen den var. 
Färgerna var fördefinierade och hämtades ur en lista. Anledningen till att olika färger 
användes för olika dataserier var att när diagrammen ritades ut och det var flera dataserier i 
samma diagram så kunde användaren snabbt identifiera vilken data som hörde till vilken 
dataserie [9]. 

3.5.3.1 Basklass 

Basklassen innehöll alla metoder som huvudklassen för grafkomponenten behövde känna till, 
för att få den information den behövde. Bland annat metoder för att få dataseriens namn, dess 
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datapunkter och dess största och minsta punkt. Dess största och minsta punkt behövdes för att 
kunna räkna ut maximalt och minimalt värde för axlarna. Dessa metoder omdefinierades i 
subklasserna för att passa den aktuella dataserien. 

3.5.3.2 Flyttal 

Dataserien för flyttal fanns redan från början, i den ursprungliga grafkomponenten, dock 
endast för visning i linjediagram utan gruppering. Gruppering av flyttal lades till för att kunna 
visa värden inom ett visst intervall i stapeldiagram som en stapel. 

3.5.3.2.1 Ej grupperad 
Visningen av flyttalsdatapunkter som ej var grupperade valdes att endast fungera med 
linjediagram då det inte var något behov av att visa dessa med stapeldiagram. Dessutom 
skulle det blivit rörigt då staplarna hade kunnat hamna ovanpå varandra om de hade en fast 
bredd. En flyttalspunkt innehöll en x-koordinat och en y-koordinat i form av flyttal. 

3.5.3.2.2 Grupperad 
För att kunna visa flyttal i stapeldiagram lades gruppering av flyttal till. Användaren av 
grafkomponenten fick ange ett intervall för grupperingen och sedan kontrollerades vilket 
intervall varje punkt var i och alla punkter inom samma intervall adderas ihop till en ny 
datapunkt. Skillnaden mellan den nya datapunkten och en vanlig flyttalsdatapunkt var endast 
vilket tooltip som returnerades. 
 
Skulle däremot serierna adderas i ett stapeldiagram behövdes ytterligare information och 
ytterligare en annan datapunkt behövde skapas. Den ytterligare informationen som behövdes 
var y-värdet där stapeln skulle börja och y-värdet där stapeln skulle sluta, samt totalt värde för 
alla staplar som visades i samma grupp. 

3.5.3.3 Datum och tid 

Dataserien för datum och tid blev lite mer komplicerad än den för flyttal då x-koordinaten 
bestod av datum och tid. För att lagra datumet och tiden användes en variabel av typen 
DateTime som just lagrar ett datum och en tid. För uträkningen av den maximala och den 
minimala punkten användes då den inbyggda jämförelsemetoden för datum och tid. Y-
koordinaten var även här ett flyttal. 

3.5.3.3.1 Ej grupperad 
Visningen för datum och tid, som ej var grupperade, på x-axeln valdes att endast fungera för 
linjediagram. Av samma anledning som varför flyttalspunkterna som ej var grupperade endast 
valdes att fungera med linjediagram. För att kunna visa dessa punkter i ett diagram behövdes 
något sätt att omvandla datumet till en punkt i det grafiska koordinatsystemet. Det enklaste 
sättet att åstadkomma det på var att omvandla alla datum- och tidvärden till sekunder sedan 1 
januari år 1. På så sätt blev noggrannheten i diagrammet 1 sekund och alla datum och tider 
gick att omvandla till en egen punkt i det grafiska koordinatsystemet. 

3.5.3.3.2 Grupperad 
Den grupperade visningen av datum och tid på x-axeln valdes att endast fungera med 
stapeldiagram då det bara fanns behov av det. Om stapeldiagram med flera serier var valt 
bearbetades informationen i datapunkterna internt för att addera ihop värdet för alla punkter 
inom samma grupp, sedan skapades en ny datapunkt. Det som skiljde den nya datapunkten 
från den datapunkten som användes från början, utöver att värdena inom samma grupp var 
summerade, var vilket tooltip den returnerade. 
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Om stapeldiagram med adderade serier var valt behövdes mer information för utritningen. 
Även här gällde det att värdet för de punkter som var inom samma grupp adderades ihop. Den 
utökade informationen som behövdes var y-värdet där stapeln skulle börja och y-värdet där 
stapeln skulle sluta, samt totalt värde för alla staplar som visades i samma grupp. För 
stapeldiagrammet med flera serier började alltid stapeln vid 0 på y-axeln. Det totala värdet 
användes endast vid visningen av tooltip. Se avsnittet för efterbearbetning för mer 
information om hur grupperingen gick till. Observera att användaren av grafkomponenten 
alltid ska använda samma datum- och tiddatapunkt oavsett vilket av diagrammen som valts, 
det är de interna datapunkterna efter bearbetning som skiljer dem åt. De olika typerna av 
gruppering som implementerades var dag, vecka, månad och år. Det innebär till exempel för 
dag att alla datapunkter som låg inom samma dag adderades ihop. 

3.5.3.4 Cirkeldiagram 

Dataserien för cirkeldiagrammet innehöll inga datapunkter. Det som gick att ange för en serie 
var ett värde och ett namn. När serien sedan efterbehandlades skapades en datapunkt utifrån 
den informationen. Datapunkten innehöll även en hel del ny information. Det mesta av den 
nya informationen i datapunkten var sådan information som behövdes för att rita ut 
cirkelsektorn och dess tillhörande text. Den informationen räknades bara ut en gång för att 
minimera behovet av beräkningar vid utritningen. Utöver seriens namn innehöll datapunkten 
även antal procent av det totala värdet för alla dataserier. Även storleken på texten räknades ut 
för att vid utritningen kunna beräkna cirkeldiagrammets radie så att även texten fick plats. 
Även textens position och riktning beräknades, samt position för cirkelbågens start- och 
slutposition på varje del i diagrammet. Se avsnittet om efterbearbetning för mer information 
om hur uträkningarna gick till. 

3.5.4 Efterbearbetning 

Efterbearbetning skedde på nästan alla dataserier och datapunkter. Beroende på typ av 
dataserie och typ av diagram skedde olika efterbearbetningar. För att rätt efterbearbetning 
skulle ske skapades en metod där dataserien och diagramtypen angavs som parametrar och 
rätt efterbearbetningstjänst returnerades. 

3.5.4.1 Flyttal för linjediagram 

För flyttal för linjediagram skedde ingen efterbearbetning då båda axlarna i diagrammet 
motsvarade flyttal. Då även datapunkten bestod av två flyttal var allt som krävdes för att rita 
ut linjen att göra om punkten till en punkt i det grafiska koordinatsystemet och rita ut en linje 
från punkten innan. 

3.5.4.2 Flyttal för stapeldiagram med flera serier 

Flyttal för stapeldiagram med flera serier kunde endast visas efter att de grupperats efter 
angivet intervall av användaren. Om intervallet angavs till 2,0 så grupperades alla y-värden 
inom ett intervall av 2,0 på x-axeln ihop till en stapel. Först togs utgångsvärdet fram. Det togs 
fram genom att leta på den punkten med lägst x-värde. Utifrån det togs sedan det närmaste 
lägre tal fram som var jämt delbart med intervallet. Om intervallet var satt till 0,5 och den 
lägsta punkten var 1,61 så blev första intervallet från 1,5 (inklusive) till 2,0 (exklusive).  
 
Summeringen av datapunkter inom samma intervall skedde genom att alla dataserier loopades 
igenom. För varje dataserie skapades en hashtabell. En hashtabell är en datastruktur där varje 
objekts position i strukturen baseras på ett speciellt värde för objektet. För varje datapunkt i 
dataserien räknades sedan ett nytt x-värde ut, baserat på vilket intervall dess värde var i. 
Sedan kontrollerades om det fanns en datapunkt med det nya x-värdet i hashtabellen. Fanns 
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det inte det så skapades en ny datapunkt med det nya x-värdet, och y-värdet från den 
ursprungliga datapunkten, och lades till i hashtabellen, med x-värdet som nyckel. Fanns x-
värdet däremot redan i hashtabellen så adderades y-värdet från den ursprungliga datapunkten 
till y-värdet i datapunkten i hashtabellen. Det nya x-värdet räknades ut genom att kontrollera i 
vilket intervall det gamla x-värdet låg, låg det inom det första intervallet returnerades x-värde 
1, låg det inom det andra intervallet returnerades x-värde 2, och så vidare. Hashtabellerna 
gjordes sedan om till nya dataserier som sedan kunde använda vid utritningen av diagrammet. 
 
I och med att nya x-värden skapades som bestod av heltal som började på 1 och gick uppåt så 
underlättade det både beräkningen av skalan och utritningen av staplarna. Mer om det under 
respektive avsnitt. Hashtabeller användes för att det i algoritmen skedde väldigt många 
uppslagningar i tabellen, för att kontrollera om en datapunkt redan fanns med. Hashtabellen 
har O(1) vid hämtning av data, det vill säga att kontrollen skedde direkt och ingen extra tid för 
genomsökning av tabellen tillkom [14]. 

3.5.4.3 Flyttal för stapeldiagram med adderade serier 

Flyttal för stapeldiagram med adderade serier grupperades enligt samma princip som flyttal 
för stapeldiagram med flera serier. Dock tillkom ett steg i algoritmen efter grupperingen och 
innan omvandlingen till nya dataserier. 
 
Det steg som tillkom var att kontrollera var varje stapel skulle börja och sluta. För 
stapeldiagram med flera serier började stapeln alltid vid 0 på y-axeln. När serierna istället 
skulle adderas kunde en stapel börja högre, beroende på om det var ytterligare staplar vid 
samma x-värde. Staplar med negativa värden fanns inget behov av att stödja. För att ta reda på 
var varje stapel skulle börja och sluta skapades här ytterligare en hashtabell. Denna hashtabell 
hade heltal som nyckel och flyttal som värde. Sedan loopades den tidigare listan med 
hashtabeller igenom och för varje datapunkt i hashtabellerna kontrollerades x-värdet mot 
nyckeln i den nya hashtabellen, om ett värde med den nyckeln inte fanns med angavs 0,0 som 
startvärde för stapeln, sedan lades y-värdet från datapunkten till som värde i hashtabellen med 
x-värdet som nyckel. Om ett värde däremot redan fanns i hashtabellen angavs detta som 
startvärde för stapeln, och slutvärdet blev startvärdet plus y-värdet för datapunkten, sedan 
adderades y-värdet för datapunkten till värdet i hashtabellen. På så sätt började stapeln för 
nästa serie där stapeln i den tidigare serien slutade, om de hade samma x-värde. 

3.5.4.4 Datum och tid för linjediagram 

För datum och tid för linjediagram skedde ingen efterbehandling. Det berodde på att varje 
datum- och tidvärde omvandlades till antal sekunder sedan 1 januari år 1. På så sätt blev det 
ett tal som kunde ritas ut efter samma princip som för flyttal för linjediagram. 

3.5.4.5 Datum och tid för stapeldiagram med flera serier 

Efterbehandlingen av datum och tid för stapeldiagram med flera serier fungerade väldigt lika 
som efterbehandlingen av flyttal för stapeldiagram med flera serier. Skillnaden var att 
grupperingen skedde genom att identifiera olika tidsenheter. För att veta vilken tidsenhet som 
grupperingen skulle ske efter ficks ett objekt från huvudklassen. Objektet implementerade ett 
interface, en slags mall, som specificerade vilka metoder som skulle finnas i det. På så sätt 
anropades samma metoder oberoende av vilken gruppering som var vald, det som skiljde sig 
var objektet och hur metoderna var definierade. För att ta reda på vilket intervall en datum- 
och tiddatapunkt hörde till anropades en metod för att få en gruppidentifierare. 
Gruppidentifieraren var ett datum. Om gruppering efter dagar var valt blev identifieraren 
datumet för dagen, om gruppering efter vecka var valt blev identifieraren datumet för första 
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dagen i veckan, och så vidare. Sedan användes identifieraren som nyckel i hashtabellen efter 
samma princip som x-värdet användes för flyttal för stapeldiagram med flera serier. De 
datapunkter som var inom samma grupp, och därmed fick samma identifierare, summerades 
ihop. Sedan fick grupperna nya x-värde i form av heltal som började på 1 och gick uppåt, för 
att underlätta beräkning av skalan och utritning av staplarna, precis som för flyttal för 
stapeldiagram med flera serier. 

3.5.4.6 Datum och tid för stapeldiagram med adderade serier 

Grupperingen skedde precis likadant som för datum och tid för stapeldiagram med flera serier. 
Precis som för flyttal för stapeldiagram med adderade serier så behövde alla staplar, även här, 
veta var de började och slutade. Samma princip gällde här, förutom att identifieraren användes 
som nyckel i hashtabellen istället för x-värdet. 

3.5.4.7 Cirkeldiagram 

Efterbehandlingen av dataserierna för cirkeldiagram bestod av tre delar. Skapa datapunkter, 
beräkna värden och position för cirkelbågen samt att beräkna storlek och position för texten 
tillhörande varje cirkelsektor. 
 
Den första delen där datapunkterna skapades bestod av en loop, den loopade igenom varje 
serie och skapade en ny serie med en datapunkt med seriens värde. Samtidigt summerades 
värdet för alla punkter ihop och returnerades. 
 
Den andra delen där värden och positioner för cirkelbågen samt texten räknas ut bestod även 
den av en loop som gick igenom alla serier. I loopen räknades varje datapunkts procent av det 
totala värdet ut. Startprocent samt slutprocent angavs även för punkten. Sedan räknades tre 
positioner ut, startposition för cirkelbågen, slutposition för cirkelbågen och position för 
texten. Positionerna var dock endast de positioner som blev om cirkeldiagrammet var en 
enhetscirkel med origo i mitten. För att veta de riktiga punkterna behövde de vid utritningen 
multipliceras med radien samt adderas med den verkliga centerpositionen för 
cirkeldiagrammet. Positionerna räknades ut genom att först ta fram radianer för 
startprocenten, slutprocenten och mittenprocenten för cirkelsektorn. För att sedan få fram 
positionen användes � = 	 cos��	 och 
 = 	sin��	, där r var radianer för den önskade punkten. 
Sedan sparades alla värden till datapunkten. 
 
Den tredje delen bestod sedan i att ta fram texten som skulle visas vid varje cirkelsektor. Den 
var olika beroende på vad användaren hade valt att visa. Valen var att inte visa någon text, att 
bara visa seriens namn och att visa seriens namn med procent och/eller värde. Sedan räknades 
storleken för texten ut, denna behövdes vid utritningen för att ta fram radien på 
cirkeldiagrammet. Till sist kontrollerades vilken kvadrant textens position var i, för att avgöra 
riktning på texten utifrån punkten. 

3.5.5 Axlar och beräkning av skala 

Syftet med beräkningen av skalan var att ta reda på vilket värde i referenskoordinatsystemet 
som skulle motsvara minsta och största värdet i det grafiska koordinatsystemet, samt var 
skalsträcken skulle placeras på skalan. När detta hade gjorts returnerades ett resultat som 
sedan användes vid utritningen av axeln. Resultatet innehöll minsta och största värdet som 
kunde omvandlas från referenskoordinatsystemet till det grafiska koordinatsystemet. Det 
innehöll även värdet där det första skalsträcket skulle ritas ut, samt storleken på avståndet 
mellan de större skalsträcken och storleken på avståndet mellan de mindre skalsträcken. 
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Vid första uträkningen för en axel i ett diagram skickades det maximala och det minimala 
värdet för datapunkterna som skulle visas, med. Dessa värden användes sedan för att avgöra 
vad som skulle bli minsta och största värdet på skalan. På så sätt visades all data i diagrammet 
från början. Vid zoomning och panorering kunde andra värden skickas med och då användes 
dessa istället, se Figur 7. 
 
För alla typer av skalberäkningar, oavsett axeltyp, skedde först vissa grundkontroller. Först 
kontrollerades så minimala värdet och maximala värdet var riktiga värden. Sedan 
kontrollerades även så inte det minimala värdet var större än, eller lika med, det maximala 
värdet. Beräkningen av storleken mellan skalsträcken skiljde sig åt, beräkningen av det första 
skalsträcket var dock lika. För att få fram var det första skalsträcken skulle visas, räknades det 
första talet som var jämt delbart med avståndet mellan de större skalsträcken och som var 
mellan det lägsta och största talet på skalan, fram. 
 
Vid utritning av skalorna användes sedan informationen i resultatet. Positionen för det första 
större skalsträcket togs fram, och omvandlades till ett värde i det grafiska koordinatsystemet, 
och ritades sedan ut. Sedan ökades positionen med avståndet mellan de mindre skalsträcken 
och ett sådant ritades ut, detta fortsatte tills nästa större skalsträck var nått. Då ritades ett 
sådant ut. Även detta fortsatte tills det maximala värdet för skalan hade nåtts. Samma princip 
gällde för framtagning av positionen för utritningen av texten, fast här loopades endast de 
större skalsträcken igenom. Själva utritningen av texten sköttes dock av de individuella 
axeltyperna då den skiljde sig åt mellan dessa. 
 
Möjlighet att ange en fast skala lades även in, detta eftersom vissa diagram skulle genereras 
och visas i rapporter. I rapporterna, när de jämfördes, var det då viktigt med samma skala på 
diagram som skulle visa samma information. Det bidrog till att diagrammen blev mer ärliga 
och var därmed bättre underlag för beslutsfattande [9]. 
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Figur 7 – Visar förhållandet mellan referenskoordinatsystemet och det grafiska koordinatsystemet. I 
den översta bilden är ett område markerat som ska zoomas in. I den nedre bilden har området blivit 
in-zoomat.  
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3.5.5.1 Flyttalsaxel 

Beräkningarna för flyttalsaxeln fanns i den ursprungliga grafkomponenten. Flyttalsaxeln hade 
stöd för att visa flyttal. Axeln kunde visas som både x- och y-axel. Vid beräkning av skalan på 
flyttalsaxeln lades en viss utfyllnad till vid första beräkningen, detta för att inte de största och 
minsta datapunkterna skulle hamna precis vid kanten på diagrammet. För att beräkna 
avståndet mellan de stora skalsträcken användes en algoritm som gav ett intervall på 1, 2 eller 
5, eller dessa tal gånger multiplar av tio, med ett mål att ha fem stora skalsträck på skalan. 
Detta i kombination med att det första skalsträcken hamnade på en jämn multipel av detta 
gjorde att skalan blev fin med mer jämna tal som var lättare att läsa för människor [13]. Vid 
utritningen av texten för flyttalsaxeln togs bara värdet där de stora skalsträcken var på axeln, 
och skrevs ut. 

3.5.5.2 Grupperad flyttalsaxel 

Den grupperade flyttalsaxeln kunde endast visas som x-axel. Eftersom datapunkterna som 
skulle visas längs den här axeln hade grupperats och fått nya x-värden som började på 1 och 
gick uppåt och skulle ritas ut som staplar, så kände beräkningen till att staplarna skulle ritas 
mellan datapunktens värde och det tidigare heltalsvärdet. Det vill säga, skalan skulle alltid 
börja från 0, vid första visningen, och gå till maxvärdet, ingen utfyllnad på sidorna behövdes 
här. Det behövdes heller ingen uträkning av avståndet mellan de stora skalsträcken då det här 
alltid skulle vara 1 mellan dem. Inga små skalsträck skulle ritas ut. Vid utritning av texten 
längs axeln så skulle inte x-värdet visas utan här skulle intervallet för de datapunkter som 
visas i stapeln ovanför visas. Det gjordes genom att för varje gång texten skulle ritas ut så 
anropades en metod med startvärdet för grupperingen, intervallets längd och x-värdet. Utifrån 
dessa värden kunde intervallet räknas ut och en text returnerades som visade rätt intervall. 
 
Om det var många staplar som skulle visas samtidigt så fick inte alltid all text plats. Om så 
var fallet så vändes texten i första hand vertikalt, istället för horisontellt, så mer text fick plats. 
Om inte det heller hjälpt så ritades istället varannan eller var tredje text ut, och så vidare, 
beroende på tillgängligt utrymme. Detta beräknades vid utritningen eftersom tillgänglig plats 
vid utritningen kunde ändras beroende på storlek på programfönstret till exempel. Vid 
utritningen av texten transformerades koordinatsystemet för den tillgängliga ytan så texten 
alltid skrevs ut vid koordinaterna (0, 0). Skulle texten skrivas vertikalt gjordes även en 90 
graders rotationstransformation för att åstadkomma det. I och med att transformationer 
gjordes blev det mycket enkelt att skriva ut texten, allt som behövdes göras vid utskrivningen 
var att ange rätt riktning för texten. 

3.5.5.3 Datumaxel 

Datumaxeln kunde endast visas som x-axeln. Skalberäkningen för datumaxeln var väldigt lik 
beräkningen för flyttalsaxeln, det som skiljde dem var dock beräkningen av avståndet mellan 
skalsträcken. För datumaxeln ska datum och tid visas istället för flyttal. För att åstadkomma 
det användes en sorterad lista där uppslag efter passande avstånd skedde. Uppslaget baserades 
på antal sekunder mellan det längsta och största värdet på skalan delat på ett målvärde för 
antal stora skalsträck. Om till exempel målvärdet för antal sekunder i avståndet mellan de 
stora skalsträcken motsvarade elva månader så sattes avståndet mellan de stora skalsträcken 
till tolv månader och avståndet mellan de små skalsträcken till två månader. Vid utritning av 
texten omvandlades bara värdet vid de olika skalsträcken till ett datum då värdet motsvarade 
antal sekunder sedan 1 januari år 1. Liksom för den grupperade flyttalsaxeln så anpassade sig 
den här texten efter tillgängligt utrymme genom att vända sig vertikalt vid behov. 
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3.5.5.4 Grupperad datumaxel 

Den grupperade datumaxeln kunde endast visas som x-axel. Uträkningen av skalan fungerade 
nästan precis som för den grupperade flyttalsaxeln, då datapunkterna för båda dessa axlar fick 
nya x-värden vid gruppering som började på 1 och gick uppåt. Båda kunde även endast visas i 
form av staplar. Det som skiljde sig var att för den grupperade datumaxeln angavs ett 
startvärde i form av ett datum istället, samt att typ av gruppering angavs i resultatet. Den 
informationen användes sedan för att räkna ut vilken text som skulle visas under varje stapel. 
Även här anpassade sig texten efter tillgängligt utrymme genom att först och främst vända sig 
vertikalt, och sedan ta bort vissa intervall av text för att få plats. 

3.5.5.5 Cirkeldiagramsaxel 

Eftersom cirkeldiagrammet alltid skulle fylla ut tillgängligt utrymme och ingen zoom eller 
panorering behövdes så returnerade skalberäkningen alltid samma värden. Ingen utritning 
skedde heller varken av skalsträck eller av text. All information visades istället av 
diagramritningen. 

3.5.6 Omvandling mellan koordinatsystem 

Vid omvandlingen mellan koordinatsystemen användes resultatet från skalberäkningarna för 
axlarna. X-axeln och y-axeln beräknades var för sig och på så sätt kunde skalningen ske olika 
på olika axlar. Metoden för omvandlingen tog en koordinat i referenskoordinatsystemet som 
parameter och omvandlade sedan dess x-koordinat utifrån skalberäkningen för x-axeln, och 
dess y-koordinat utifrån skalberäkningen för y-axeln, se Kodruta 3. Först subtraherades det 
minsta värdet för skalan bort från punktens koordinat. Sedan delades differensen med hela 
intervallet för skalan. Sedan multiplicerades kvoten med tillgängligt intervall i det grafiska 
koordinatsystemet. Till sist drogs resultatet av beräkningen av y-koordinaten bort från den 
tillgängliga höjden eftersom y-värdet växer nedåt i det grafiska koordinatsystemet, men växer 
uppåt i referenskoordinatsystemet. 
 
public Point GetGuiCoordinate(AcPoint point) 
{ 
    var xAxis = _chartScaleResult.XAxis; 
    var yAxis = _chartScaleResult.YAxis; 
             
    double x = ((point.X - xAxis.Min) / xAxis.Range) * Size.Width; 
    double y = ((point.Y - yAxis.Min) / yAxis.Range) * Size.Height; 
    y = Size.Height + (-y); 
 
    return new Point(x, y); 
} 

Kodruta 3 – Metod för omvandling av koordinat från referenskoordinatsystemet till det grafiska 
koordinatsystemet. 

3.5.7 Diagram 

Innan ett diagram började ritas så transformerades ytan för utritning så att origo för det 
grafiska koordinatsystemet hamnade i hörnet av diagrammet. På så sätt behövde inga 
beräkningar ta hänsyn till storleken på objekt på sidorna av diagrammet, till exempel 
storleken på informationsrutan med serienamn. Sedan skapades en rektangel med samma 
storlek som ytan för diagrammet, som begränsade utritningen. Det vill säga, allt som ritades 
utanför rektangeln visades inte. Det gav renare och enklare kod. Vid skapandet av varje 
dataserie tilldelades en standardfärg som baserades på vilken dataserie i listan det var. Till 
exempel blå för den första och grön för den andra. Denna färg användes sedan vid utritningen 
av varje dataserie i diagrammen. Detta gjorde att det gick enkelt att skilja de olika serierna åt 
[9]. 
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3.5.7.1 Linjediagram 

Utritning av linjediagram fanns från början. Den modifierades dock något för att istället för 
att bara rita ut linjer så ritades även små fyllda cirklar på varje datapunkt på linjen. Detta 
gjordes för att användaren skulle se var datapunkterna var och för att användaren skulle veta 
var den skulle placera muspekaren för att få upp ett tooltip. Vid utritningen togs först den 
första datapunkten fram, dess koordinater omvandlades till koordinater i det grafiska 
koordinatsystemet, och sedan ritades den ut. Sedan togs nästa datapunkt fram, dess 
koordinater omvandlades och en linje ritades mellan punkterna. Samma gällde för nästa 
datapunkt, en linje ritades mellan den och punkten innan. Det fortsatte tills alla datapunkter 
ritats ut. I Figur 8, Figur 9 och Figur 10 ses exempel på hur linjediagrammen i 
grafkomponenten kunde se ut. 
 

 
Figur 8 – Linjediagram med flyttalsdataserie. 

 

 
Figur 9 – Linjediagram med flyttal på y-axeln och datum och tid på x-axeln. 
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Figur 10 – Linjediagram som visas samma data som i Figur 9, här är en punkt in-zoomad. Skalan 
anpassar sig efter grad av in-zooming. 

3.5.7.2 Stapeldiagram med flera serier 

Utritning av stapeldiagram med flera serier skedde genom att stapeln ritades mellan den 
angivna x-koordinaten, och x-koordinaten minus ett. Eftersom alla datapunkter hade fått nya 
x-koordinater som började på 1 och gick uppåt så kunde utritningen vara säker på vilket 
utrymme som fanns till förfogande. Till exempel om datapunken hade x-koordinaten 1, då var 
det tillgängligt utrymmet för den stapeln mellan 0 och 1 på x-axeln. Alla staplar började vid y-
koordinat 0 och slutade vid y-värdet för datapunkten. Bredden för varje stapel räknades ut 
genom att först räkna ut var mitten för total tillgängligt utrymme var. Det var alltid x-
koordinaten minus 0.5. Sedan räknades total tillgänglig bredd för alla staplar som skulle vara 
bredvid varandra ut. Det gjordes genom att ta den tillgängliga bredden ett, och dra bort ett litet 
värde för att få mellanrum mellan grupperna av staplar. Bredden för en stapel i gruppen 
räknades sedan ut genom att ta bredden för alla staplar och dela med antalet staplar. 
Startpositionen för första stapeln togs fram genom att ta mitten på den tillgängliga bredden 
och dra bort hälften av den tillgängliga bredden för alla staplar i gruppen. Till sist ficks 
startpositionen för den aktuella stapeln fram genom att ta startpositionen för den första stapeln 
och addera bredden för en stapel multiplicerat med den aktuella stapelns serienummer. 
Slutpositionen ficks på samma sätt, fast där adderades ett till serienumret. Se Kodruta 4 för 
koden. 
 
private BarPosition GetBarPosition(IDataPoint dataPoint, int seriesCount, int currentNumber) 
{ 
    double centerOfBars = dataPoint.X - _settings.XTransformToLeft; 
    double widthForAllBars = _settings.AvaliableWidthForBar - _settings.SpacingBetweenBars; 
    double halfWidthForAllBars = widthForAllBars / 2; 
    double widthForOneBar = widthForAllBars / seriesCount; 
    double startPositionForFirstBar = centerOfBars - halfWidthForAllBars; 
 
    double x1 = startPositionForFirstBar + widthForOneBar * currentNumber; 
    double x2 = startPositionForFirstBar + widthForOneBar * (currentNumber + 1); 
    double y1 = dataPoint.Y; 
    double y2 = 0; 
 
    BarPosition result = new BarPosition(); 
    result.Point1 = new AcPoint(x1, y1); 
    result.Point2 = new AcPoint(x2, y2); 
    return result; 
} 

Kodruta 4 – Visar hur rektangeln för en stapel i stapeldiagrammet med flera serier räknades ut. 
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Staplarna ritades sedan ut efter att punkternas koordinater omvandlats till koordinater i det 
grafiska koordinatsystemet. I Figur 11 och Figur 12 ses exempel på hur stapeldiagram med 
flera serier kunde se ut i grafkomponenten. 
 

 

Figur 11 – Stapeldiagram med flera serier som visar flyttal med ett intervall på 0.33. 

 

 

Figur 12 – Stapeldiagram med flera serier som visar flyttal på y-axeln och datum och tid på x-axeln. 
Grupperat i intervall efter dag. 

3.5.7.3 Stapeldiagram med adderade serier 

Utritningen av stapeldiagram med adderade serier såg till stor del ut som utritningen av 
stapeldiagram med flera serier, fast istället för att dela upp staplarna på bredden så utnyttjades 
hela bredden. Här skiljde sig istället vilka y-värden staplarna började på. Dessa var sedan 
tidigare uträknade och allt som behövde göras var att ange nedre och övre y-värde som var 
sparat i datapunkten. I Figur 13 och Figur 14 ses exempel på hur stapeldiagram med adderade 
serier kunde se ut i grafkomponenten. 
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Figur 13 – Stapeldiagram med adderade serier som visar flyttal med ett intervall på 1. 

 

 

Figur 14 – Stapeldiagram med adderade serier som visar flyttal på y-axeln och datum och tid på x-
axeln. Samma dataserie som i Figur 12, fast grupperat i intervall efter vecka. 

3.5.7.4 Cirkeldiagram 

Utritningen av cirkeldiagram krävde lite mer beräkningar vid själva utritningen än de övriga 
diagrammen. Detta eftersom cirkeldiagrammet alltid skulle uppta all tillgänglig yta, denna yta 
kunde ändras när som helst genom att programfönstrets storlek till exempel ändrades. Därför 
skedde här alla uträkningar i det grafiska koordinatsystemet. En annan anledning för att räkna 
i det grafiska koordinatsystemet var att en enhet på höjden då alltid motsvarade samma längd 
som en enhet på bredden, och cirkeldiagrammet skulle alltid vara runt. 
 
I och med att det skulle stå text bredvid varje bit i cirkeldiagrammet behövde textens storlek 
tas med i beräkningen. Det första som skedde vid utritningen var att radien räknades ut. För 
att åstadkomma detta togs först centerpunkten på den tillgängliga ytan fram. Sedan räknades 
maximal tillgänglig radie ut längs x-axeln och y-axeln. Den kortaste av dessa två användes 
sedan vid den vidare uträkningen där textens storlek togs i beaktande. För varje dataserie 
räknades textens placering ut utifrån den tidigare radien och centerpunkten. Sedan tidigare 



  

  39 (53) 

hade positionen för texten på enhetscirkeln räknats ut, samt textens storlek och vilket håll 
texten skulle skrivas åt. All denna information fanns med i datapunkten. Om beräkningen 
visade att texten kom utanför åt något håll så beräknades hur mycket radien var tvungen att 
kortas ned för att texten skulle få plats. Detta gjordes genom att använda trigonometriska 
formler. Om texten gick utanför i x-led togs bredden på texten som var utanför den 
tillgängliga ytan, och dividerades med cosinus för vinkeln till textens position, i radianer. Då 
ficks längden som raiden behövde kortas ned med, se Figur 15. 
 
När radien var uträknad kunde varje del i cirkeldiagrammet ritas ut. För varje dataserie 
räknades positionerna fram för varje cirkelbåges ändpunkter. Dessa hade sedan tidigare räknas 
ut, fast på enhetscirkeln, så dessa multiplicerades bara med radien och adderades med 
centrumpunkten för att få rätt positioner. Sedan ritades en linje från centrum på 
cirkeldiagrammet till startpunkten för cirkelbågen, sedan ritades en cirkelbåge från 
startpunkten till slutpunkten för cirkelbågen. Till sist ritades en linje från slutpunkten på 
cirkelbågen till centrum på cirkeldiagrammet och cirkelsektorn fylldes med rätt färg. Även 
texten skrevs ut efter att dess position multiplicerades med radien och adderades med 
centrumpunkten. I Figur 16 och Figur 17 ses exempel på hur cirkeldiagram kunde se ut i 
grafkomponenten. 
 

 
Figur 15 – Visar hur mycket radien på cirkeldiagrammet måste minskas baserat på textens position i 
förhållande till cirkeldiagrammet, samt hur mycket av texten som är utanför ytan för diagrammet. 
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Figur 16 – Cirkeldiagram som visar procent för varje serie. 

 

 

Figur 17 – Cirkeldiagram som visar värde för varje serie. 

3.5.8 Tooltip 

Tooltip användes för att kunna visa mer detaljerad information i diagrammen utan att 
diagrammen blev för röriga, som de hade blivit om all information visades hela tiden [9]. 
Visningen av tooltip löstes genom att kontrollera om muspekaren hade rört sig över 
diagramytan. När den hade rört sig startades en timer, om muspekaren sedan hölls still en viss 
tid anropades en metod i det aktuella diagrammet för att hämta vilket tooltip som skulle visas. 
Muspekarens position ändrades från positionen i det grafiska koordinatsystemet till dess 
position i referenskoordinatsystemet för att kunna jämföra den med datapunkterna. De olika 
diagrammen i sin tur kontrollerade om muspekaren var över något element i diagrammet. Om 
så var fallet hämtades informationen som skulle visas från den aktuella datapunkten och sedan 
returnerades denna. Den returnerade informationen visades sedan som ett tooltip bredvid 
muspekaren till dess muspekaren inte längre var över något element i diagrammet. Det som 
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visades i tooltipet var seriens namn och färg, samt information om datapunkten, vilken skiljde 
sig åt mellan de olika diagram- och datapunktstyperna. 

3.5.8.1 Linjediagram 

För att se ett tooltip i linjediagrammet skulle muspekaren hållas inom ett visst avstånd från en 
datapunkt i diagrammet. Avståndet räknades i det grafiska koordinatsystemet så det inte skulle 
bli mindre och mindre avstånd vid utzoomning. För att räkna ut avståndet togs musens 
position fram och jämfördes med alla datapunkter i diagrammet genom att kontrollera längden 
på vektorn från muspekaren till varje datapunkts position. Var en punkt inom det givna 
avståndet visades dess information i tooltipet. Om det var flera datapunkter inom det givna 
avståndet togs den punkten som var närmast. Informationen som visades var x- och y-värdet. 
Y-värdet var antingen ett flyttal eller ett datum- och tidvärde, beroende på datapunkten. 

3.5.8.2 Stapeldiagram 

För stapeldiagrammen räknades hörnen för staplarna ut, på samma sätt som vid utritningen, 
för att få en rektangel. Sedan kontrollerades om muspekaren var inom någon av rektanglarna. 
Var den det visades tooltip för den datapunkten som rektangeln motsvarade. Informationen 
som visades var dels y-värdet, dels det intervall som hade grupperats ihop. För flyttal var det 
ett startvärde och ett slutvärde. För datum och tid var det ett tidsintervall. Var det ett 
stapeldiagram med adderade serier visades även det totala värdet för hela den adderade 
stapeln. 

3.5.8.3 Cirkeldiagram 

För att kontrollera om muspekaren var över en del i cirkeldiagrammet kontrollerades först 
avståndet från muspekaren till mitten på cirkeldiagrammet. Var avståndet kortare än radien på 
cirkeldiagrammet visste metoden att musen var över diagrammet. Det som då återstod var att 
ta reda på vilken del den var över. För att lösa det användes polära koordinater, där 
vinkelkoordinaterna jämfördes. Origo sattes till mitten på cirkeldiagrammet och x- och y-
koordinaterna för alla diagrammets cirkelbågars ändpunkter räknades ut. Koordinaternas 
polära vinkelkoordinat togs sedan fram genom atan2-funktionen. Atan2-funktionen tar hänsyn 
till i vilken kvadrant de kartesiska koordinaterna är i och returnerar rätt vinkelkoordinat [15]. 
Sedan jämfördes muspekarens vinkelkoordinat med den största och minsta vinkeln för alla 
cirkeldiagrammets delar. När rätt del hade identifierats returnerades delens värde och procent, 
samt det totala värdet för hela cirkeldiagrammet, för att visas i tooltipet. Se Figur 18 för 
exempel på hur tooltip såg ut för cirkeldiagram i grafkomponenten. Se även Bilaga E för 
ytterligare bilder på hur tooltip kunde se ut. 
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Figur 18 – Cirkeldiagram med tooltip synligt, muspekaren hålls i det här fallet över serie 2. 

3.5.9 Användning av grafkomponenten 

3.5.9.1 Utvecklare 

Det som var intressant för en utvecklare som skulle utnyttja komponenten var hur den skulle 
användas. Användningen var mycket enkel. Det som behövde göras var att lägga till 
komponenten i layoutfilen för det aktuella fönstret där komponenten önskades placeras, se 
Kodruta 5. 
 
<ChartControl:ChartControl x:Name="ChartControl" DataSeries="{Binding DataSeries}" 
XAxisHeader="{Binding XAxisHeader}" YAxisHeader="{Binding YAxisHeader}" /> 

Kodruta 5 – Xmal-kod för att lägga till komponenten i en xaml-fil för användning. 

Det gick att ange olika egenskaper för komponenten direkt i layoutfilen, som kan ses i 
Kodruta 5. De egenskaper som kunde anges var följande. 
 

• DataSeries – angav dataserien som skulle visas i diagrammet. 
• XAxisHeader – angav text som skulle stå längs med x-axeln. 
• YAxisHeader – angav text som skulle stå längs med y-axeln. 
• ChartType – angav vilken typ av diagram som skulle visas. Kunde ha värdena Line för 

linjediagram, Bar för stapeldiagram med flera serier, StackedBar för stapeldiagram 
med adderade serier och Pie för cirkeldiagram. 

• DateGroupBy – angav gruppering för datum- och tidaxel, giltiga värden var Day för 
dag, Week för vecka, Month för månad och Year för år. 

• PrintTextInPieChart – angav om text skulle skrivas ut vid varje del i cirkeldiagrammet 
eller ej. Giltiga värden var True om text skulle skrivas ut och False om text inte skulle 
skrivas ut. 

• PrintPercentInPieChart – angav om procent skulle visas vid varje text i 
cirkeldiagrammet. Giltiga värden var True om procent skulle visas och False om 
procent inte skulle visas. 

• PrintValueInPieChart – angav om värdet för varje del skulle skrivas ut vid texten i 
cirkeldiagrammet. Giltiga värden var True om värdet skulle skrivas ut och False om 
värdet inte skulle skrivas ut. 
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• PieChartUnit – angav enhet som värdena representerade i cirkeldiagrammet. Giltigt 
värde var valfri text. Om enhet var angivet och värdet skulle skrivas ut vid texten så 
lades enheten till efter värdet. Det samma gällde för texten i tooltipet. 

• DrawLegendBox – angav om informationsrutan med alla seriers namn och färger 
skulle ritas ut under diagrammet eller ej. Giltiga värden var True om den skulle ritas ut 
och False om den inte skulle ritas ut. 

• DoubleGroupingInterval – angav grupperingsintervall för när flyttalsdatapunkter 
skulle grupperas ihop och visas i stapeldiagram. Giltiga värden var valfritt flyttal som 
var större än noll. 

• UseUserScaleForXAxis – angav om manuella värden för maximala och minimala 
värdet på x-axeln skulle användas. Giltiga värden var True om manuella värden skulle 
användas och False om inte manuella värden skulle användas. 

• UseUseScaleForYAxis – angav om manuella värden för maximala och minimala 
värdet på y-axeln skulle användas. Giltiga värden var True om manuella värden skulle 
användas och False om inte manuella värden skulle användas. 

• UserScale – angav manuella värden för maximala och minimala värden på axlarna. 
Skulle anges i form av fyra värden separerade med kommatecken. Där värde ett var 
minimala värdet för x-axeln, värde två var maximala värdet för x-axeln, värde tre var 
minimala värdet för y-axeln och värde fyra var maximala värdet för y-axeln. 

 
Genom att skapa bindningar till de olika egenskaperna i layoutfilen gick det att skapa lokala 
variabler som bands ihop med egenskaperna i komponenten. När då den lokala variabeln som 
var bunden ändrades så ändrades även egenskapen i komponenten. 
 
Förutom att ange värden på de olika egenskaperna för komponenten så behövde även 
dataserier skapas som skulle visas. Detta gjordes genom att deklarera önskad dataserie och 
skapa och lägga till datapunkter till serien. Om dataserien som skapades var bunden till 
komponentens dataserieegenskap behövde inget mer göras, utan komponenten märkte 
automatiskt när dataserien hade ändrats och uppdaterade diagrammet. 
 
För att ytterligare bidra till ökad enkelhet vid användning så placerades alla filer som en 
utvecklare behövde ha tillgång till i rot-katalogen för komponenten. På så sätt räckte det med 
att inkludera komponentens namnrymd för rot-katalogen för att få tillgång till dessa. Alla 
övriga filer låg i underkataloger för att inte utvecklaren skulle bli tveksam över vilka klasser 
som skulle användas och inte. När en högupplöst bild av ett diagram skulle genereras räckte 
det med att deklarera en instans av grafkomponenten och sätta alla önskade egenskaper via 
kod. Sedan behövde bara metoden DrawToBitmapWithReportResolution anropas för att få en 
bild returnerad. 

3.5.9.2 Användare 

Användare av grafkomponenten hade förutom själva diagramytan även ett verktygsfält till sitt 
förfogande. Detta placerades längst upp till vänster så att användaren skulle se det direkt och 
veta att det var viktigt [9]. Placeringen följde även standarden för placering av verktygsfält så 
användaren skulle känna sig bekant med gränssnittet [10]. 
 
De tre första knapparna i verktygsfältet hängde ihop, när en knapp valdes så markerades den 
och de andra två avmarkerades. Den första av dessa knappar hade en bild på en muspekare. 
När den var vald visades den vanliga muspekaren när musen var över diagramytan. Den andra 
av dessa knappar hade en bild på fyra pilar i ett kors, en åt varje håll. Den knappen aktiverade 
panoreringsläget. När den knappen var vald blev muspekaren en liknande ikon. När det läget 
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var valt och användaren tryckte ned vänster musknapp i diagrammet och drog musen så 
panorerades diagrammets innehåll åt samma håll som musen drogs. Snabbkommando för den 
knappen var mellanslagstangenten. Den tredje knappen hade en bild på ett förstoringsglas 
med en ruta ovanpå. När den knappen var vald fick muspekaren en liknande ikon bredvid sig 
när den var över diagramytan och zoomläget aktiverades. Om användaren då tryckte ned 
vänster musknapp och drog så ritades en fyrkant ut. När användaren sedan släppte upp 
musknappen så zoomades det markerade området in. Snabbkommando för den knappen var 
ctrl-tangenten. 
 
Nästa två knappar var förstoringsglas, den ena hade ett plus i sig och den andra ett minus. 
Dessa knappar var in-zoomings- och ut-zoomingsknappar. Förutom att använda dessa knappar 
gick det att använda scrollhjulet på musen för att zooma in och ut.  
 
Den sjätte knappen hade en bild av en ruta med pilar mot kanterna från insidan. Den knappen 
återställde zoomningen och panoreringen till utgångsläget då alla datapunkter i diagrammet 
syntes. 
 
Den sjunde knappen hade en pil som pekade uppåt och nedåt med ett lås bredvid. Den 
knappen låste y-axeln, så vid zoom och panorering så gick det bara att zooma och panorera 
längs x-axeln. 
 
Den åttonde knappen hade ett rutnät på sig. Den visade och dolde stödlinjerna i bakgrunden 
på diagrammen. 
 
Den nionde knappen visades bara när det var linjediagram som var valt och fungerade bara 
om det bara var en dataserie som visades. Den gav möjligheten att visa olika färger på linjerna 
baserat på positionen på y-axeln. 
 

 
Figur 19 – Verktygsfältet med knapparna numrerade för enkel referens från texten. 
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4 Resultat 
Resultatdelen utvärderar de ursprungliga kraven och resultatet av det acceptanstest som 
gjordes, samt hur väl målen i kursplanen uppfylldes. 

4.1 Utvärdering av kravlistan 
De krav som skulle vara uppfylla vid projektets slut var följande: 
 

1. Utredning kring vilka grafer det fanns behov av i framtiden. 

2. Stöd för standardstapeldiagram med flera serier. 

3. Stöd för stapeldiagram med serier adderade på varandra. 

4. Stöd för cirkeldiagram. 

5. Stöd för zoom och panorering enligt tidigare förfarande i befintlig komponent. 

6. Stöd för högupplöst bild till rapport enligt tidigare förfarande i befintlig komponent. 

7. All kod skulle vara framtagen i samråd med handledare på Sogeti. 

8. Komponentens mognad skulle vara på sådan nivå att den gick att använda i 
produktion. 

9. I mån av tid kunde fler diagramtyper implementeras. 

Punkterna utvärderas en efter en. 

4.1.1 Punkt 1 

Utredning kring vilka grafer det fanns behov av i framtiden gjordes. En noggrann utredning 
gjordes genom att hålla en intervju med nyckelpersonal på Atlas Copco, samt studera loggar 
från Boomer. Det som togs fram var både vilken information det fanns behov av att visa, samt 
hur den skulle visas. Resultatet kan ses i bilaga B. 

4.1.2 Punkt 2 

Stöd för standardstapeldiagram med flera serier implementerades i grafkomponenten. 
Stapeldiagrammet kunde efter implementeringen visa flyttal på y-axeln, och flyttal eller 
datum och tid på x-axeln. Gruppering av värdena på x-axeln gjordes. För flyttal gick det att 
välja ett intervall, där värdena skulle grupperas inom intervallet. För datum och tid gick det att 
välja att gruppera efter dag, vecka, månad eller år. 

4.1.3 Punkt 3 

Stöd för stapeldiagram med serier adderade på varandra implementerades i grafkomponenten. 
Stapeldiagrammet med adderade serier kunde visa samma information och gruppera likadant 
som stapeldiagrammet med flera serier. 

4.1.4 Punkt 4 

Stöd för cirkeldiagram implementerades i grafkomponenten. Cirkeldiagrammet anpassade sig 
efter tillgängligt utrymme och tog även hänsyn till storleken på texten som visades bredvid 
varje del i diagrammet. 

4.1.5 Punkt 5 

Stöd för zooming och panorering för alla diagramtyper utom för cirkeldiagrammet 
implementerades. Cirkeldiagrammet hade inget behov av zoom och panorering. Det gick att 
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zooma genom verktygsfältet, genom att markera ett område med musen eller genom att 
använda scrollhjulet på musen. 

4.1.6 Punkt 6 

Stöd för högupplöst bild till rapport implementerades. Detta åstadkoms genom att istället för 
att ange ytan i gränssnittet att rita till så angavs en yta för en bild. Då ritade diagramlogiken 
diagrammet till bildytan istället för ytan i gränssnittet. Sedan fanns bilden och kunde 
användas till rapport. 

4.1.7 Punkt 7 

Regelbundna kodgranskningsmöten hölls för att granska koden och diskutera val av olika 
lösningar. 

4.1.8 Punkt 8 

Vid projektets slut gjordes ett acceptanstest där grafkomponenten godkändes för användning i 
produktion. Grafkomponenten lades till sist till för användning i projektet för Tunnel 
Manager. 

4.1.9 Punkt 9 

I mån av tid kunde fler diagramtyper implementeras. Inga fler diagramtyper implementerades, 
detta gjordes av två anledningar. För det första framkom inget behov av fler diagramtyper 
under utredningen kring vilka grafer det fanns behov av. För det andra framkom fler och fler 
krav på de andra diagramtyperna under projektets gång, vilka tog all tid i anspråk. 

4.2 Funktionalitet utöver kravlistan 
Eftersom metoden för projektet var agil, där kravlistan utvärderades och ändrades under 
projektets gång så tillkom en hel del krav. Under en stor kravinsamling i projektet början bröts 
de ursprungliga kraven ned i mindre krav. Det var först så som uppfattningen om hur lång tid 
projektet skulle ta blev mer klar. Även under utredningen av de framtida behoven tillkom en 
del krav. Det tillkom även krav regelbundet under kodgranskningsmötena. Se bilaga A för den 
kompletta kravlistan. I den kompletta kravlistan är det två krav som inte är implementerade. 
Detta eftersom de framkom under utredningen för framtida behov, och de kraven som 
framkom där var inget krav för att projektet skulle bli godkänt. Därför sparades dessa till sist, 
och de hanns inte med under tiden för projektet. 

4.3 Design utifrån teori 
En noggrann undersökning av teori för grafisk visning av data gjordes innan designen av 
grafkomponenten. Design baserades till stor del på denna. Även interaktionsdesign studerades 
för att göra grafkomponenten lättanvänd och lättförståelig. Detta gav grafkomponenten ett 
professionellt intryck och gjorde den lämplig för användning i produktion. 

4.4 Acceptanstest 
Projektet avslutades med att handledaren på Sogeti gjorde ett acceptanstest av 
grafkomponenten. Detta gjordes genom en demonstration av grafkomponenten, samt 
kodgranskning. Grafkomponenten godkändes för produktion och lades in i projektet för 
Tunnel Managers. 

4.5 Kursplanens mål 
Anger hur väl målen i kursplanen uppfylles. 
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4.5.1 Mål 1 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar. 
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. 
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Dessa mål uppfylldes till fullo. 
 
Förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar användes mycket under projektet 
då det ofta fanns olika lösningar på problem som behövde vägas mot varandra. De olika 
lösningarna undersöktes och beslut togs självständigt gällande vilken lösning som skulle 
användas. Ett exempel på det var när tooltip implementerades. Då fanns det många olika 
lösningar som undersöktes. I slutändan valdes dock en egen lösning eftersom ingen av de 
befintliga alternativen uppfyllde kraven. 
 
Under projektets gång fanns det många problem som behövde urskiljas, formuleras och lösas. 
Exempelvis problemet med hur avståndet mellan stora skalsträck på datum- och tid-axeln 
skulle lösas för att få jämna datum vid dem, samtidigt som det gav ett lagom stort avstånd 
mellan dem. Lösningen blev här en sorterad lista med fördefinierade avstånd, då ingen 
tillfredställande matematisk lösning hanns med att utvecklas. 
 
Beredskap att möta förändringar i arbetslivet finns eftersom arbetssättet för projektet var agilt. 
Ett agilt arbetssätt bygger på att kunna möta förändringar och anpassa sig efter kundens 
önskemål. Nya kunskaper tillkom även eftersom ständiga undersökningar och 
efterforskningar krävdes under projektet. Detta gav en mycket bra grund för ett fortsatt 
lärande. 

4.5.2 Mål 2 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att 

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. 
• följa kunskapsutvecklingen. 
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

 
Dessa mål uppfylldes till fullo. 
 
Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå gjordes mycket under projektets gång. Det 
syns tydligt under teoridelen där mycket vetenskaplig kunskap finns med och värderas. Hela 
designen av grafkomponenten byggde på vetenskaplig grund. Exempelvis användande av 
färger för att skilja olika dataserier från varandra, vilket gav användaren ett snabbt och enkelt 
sätt att para ihop information som hörde till samma serie. 
 
Förmågan att följa kunskapsutvecklingen utvecklades även den. Detta eftersom mycket 
informationssökning skedde. Detta förstärkte insikten om att kunskapen ständigt förändras 
och de egna färdigheterna ständigt behöver förnyas. 
 
Utbyte av kunskaper med personer utan specialkunskaper skedde mycket under projektets 
gång. Bland annat med personal på Atlas Copco där diskussioner gällande diagramtyper och 
informationsvisning skedde. Även diskussioner med kurskamrater skedde där idéer bollades. 
Detta gav bra träning för att utveckla denna förmåga. 
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4.5.3 Mål 3 

Efter avslutad kurs skall den studerande 
• ha fördjupade teoretiska kunskaper inom ett av ämnets delområden. 
• visa kunskap om för examensarbetet relevanta tekniker, metoder och teorier. 

 
Dessa mål uppfylldes till fullo. 
 
Fördjupade kunskaper inom ett av ämnets delområden fanns efter avslutad kurs. Ett område 
där fördjupade kunskaper fanns var hur ett diagram skulle designas. Exempelvis en viktig 
grundregel som säger att visningen ska vara ärlig, det vill säga att samma skala ska användas 
på diagram som ska jämföras. 
 
Kunskap om relevanta tekniker, metoder och teorier åstadkoms genom grundliga 
förberedelser. Tekniker och metoder för utveckling följdes under hela projektet. Främst agil 
utveckling. Den övergripande metoden för hela projektet var en modifierad variant av v-
modellen där utvecklingsdelen var iterativ. Teorier gällande dessa fick genom studier av 
litteratur. Tekniker för hur diagram skulle designas och implementeras följdes under 
utvecklingen. 

4.5.4 Mål 4 

Efter avslutad kurs skall den studerande 
• kunna formulera och avgränsa ett tekniskt eller vetenskapligt problem samt söka och 

kritiskt granska teknisk och vetenskaplig information. 
• kunna planera och genomföra ett eget tekniskt eller vetenskapligt projekt inom givna 

ramar i en professionell miljö. 
• kunna bearbeta och analysera resultat av en teknisk eller vetenskaplig studie. 
• ha förmåga att presentera projektet och dess resultat muntligt och skriftligt på ett sätt 

som följer givna instruktioner, är språkligt korrekt, välstrukturerat, begripligt, samt 
med ett innehåll som är relevant för projektet, logiskt och vetenskapligt korrekt och 
väl underbyggt. 

 
Dessa mål uppfylldes till fullo. 
 
Rapporten visar att ett tekniskt eller vetenskapligt problem blev formulerat och avgränsat, 
samt att stora mängder teknisk och vetenskaplig information har hittat och granskats kritiskt. 
Hela projektet är ett tekniskt och vetenskapligt problem som avgränsades och formulerades i 
det första kapitlet i rapporten. Resten av rapporten visar hur information har hittats, granskats 
och använts. 
 
Projektet genomförande planerades noggrant i projektplanen som gicks igenom på det andra 
seminariet. Tidsplanen följdes under hela projektet och det avslutades i god tid. Hela projektet 
utfördes på Sogetis kontor i Örebro, i deras kontorslokaler, vilket är en professionell 
arbetsmiljö med riktiga medarbetare. Alla givna ramar för projektet följdes, till exempel alla 
tidsgränser för inlämningar. 
 
Resultatet av rapporten kan ses under genomförande delen, resultatdelen samt i bilagorna. Till 
exempel bearbetades resultatet av undersökningen och slutsatser togs utifrån den för att 
utvidga kravlistan för grafkomponenten. Under diskussionsdelen togs slutsatser gällande hela 
projektet. 
 



  

  49 (53) 

Hela projektet dokumenterades i denna rapport. En muntlig presentation genomfördes även, 
där projektet och dess resultat presenterades. Både rapporten och den muntliga presentationen 
var språkligt korrekta, välstrukturerade, begripliga och relevanta. Givna instruktioner följdes 
gällande innehåll, nivå av begriplighet, tidsbegränsningar, med mera. Innehållet var väl 
underbyggt av veteskapliga undersökningar eftersom grundliga efterforskningar hade utförts. 

4.5.5 Mål 5 

Efter avslutad kurs har den studerande 
• förmåga att orientera sig om aktuell kunskapsutveckling och arbetsmetoder inom ett 

av ämnets delområden. 
• ett professionellt förhållningssätt i sina relationer till uppdragsgivare, medarbetare och 

andra grupper. 
• ett professionellt förhållningssätt när det gäller slutprodukten av ett projekt med 

särskild tonvikt på tillförlitlighet, användbarhet och dokumentation. 
 
Dessa mål uppfylldes till fullo. 
 
Förmåga att orientera sig om aktuell kunskapsutveckling och arbetsmetoder inom ett av 
ämnets delområden finns. Eftersom fördjupad kunskap finns gällande presentation av data i 
diagram så finns även förmågan att kunna följa utvecklingen i framtiden. En agil arbetsmetod 
användes under projektet, fördjupad kunskap finns gällande denna metod, samt XP. 
 
Eftersom all utveckling utfördes på Sogetis kontor fanns hela tiden kontakt med 
uppdragsgivare, medarbetare och andra grupper, till exempel kunder som var på besök. 
Relationen med alla dessa var professionell. Sogeti har tydliga regler för hur medarbetare ska 
bemötas och behandlas, även dessa regler följdes. 
 
Grafkomponenten genomgick ett acceptanstest som var lyckat. Eftersom grafkomponenten 
även byggde på mycket vetenskapliga undersökningar och regler gällande presentation av 
data så passade den mycket bra för professionell användning. Mycket testning av kod utfördes 
vilket säkerställde dess tillförlitlighet. Hela processen dokumenterades även i denna rapport. 

4.6 Sammanfattning av resultat 
Alla kraven uppfylldes och grafkomponenten blev godkänd i acceptanstestet. 
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5 Diskussion 
Det blev ett lyckat projekt där alla krav uppfylldes. Även fast det tillkom en hel del krav 
uppfylldes även alla av dessa, förutom två punkter. De två punkterna som inte uppfylldes var 
två krav som framkom under undersökningsdelen. Dessa skulle bara implementeras om det 
fanns tid över, vilket det inte fanns. En stor anledning till att projektet blev lyckat var den 
tidiga kravinsamlingen i kombination med bra planering. Kravinsamlingen gjorde att en stor 
del av kraven fanns med från början. Det bidrog till att designen av grafkomponenten blev rätt 
från början eftersom de flesta aspekterna gick att ta hänsyn till. I och med att designen blev 
lyckad från början försvann inte massa tid till refaktorisering och ny design. En annan viktig 
del var teoribiten som gav mycket nyttig information som bidrog till kvalitén på 
grafkomponenten. Det visar att det lönar sig att göra ett ordentligt förarbete och att läsa på 
innan arbetet med design och projekt påbörjas. 
 
Om projektet skulle göras om idag skulle det mesta göras likadant. Möjligtvis hade mer tid 
lagts på utredningsbiten då det gav mycket intressant information. En del tid hade även 
avsatts till att undersöka marknaden vad gäller befintliga grafkomponenter. Främst i 
jämförande syfte för att ta reda på vad som finns och hur denna grafkomponent står sig i mot 
dem. Även fast utvecklarna på Sogeti redan har undersökt marknaden och kommit fram till att 
en egenutvecklad grafkomponent behövs. 
 
Resultatet av utredningen visade att det finns stort behov hos företag idag att sammanställa 
och visa information på ett strukturerat sätt som hjälper beslutsfattarna i sina bedömningar. 
Det blir mer och mer data som samlas in från olika håll, i dagens samhälle, som behöver 
sammanställas. Sammanställning av data är en viktig del för att ta beslut. Det kan göra att 
företagen sparar stora pengar genom att till exempel effektivisera sin produktion. Det kan 
även spara miljön. Om maskinerna arbetar mer effektivt och åstadkommer mer arbete på 
mindre tid blir det mindre föroreningar. 
 
Utvecklingen av grafkomponenten bekräftade mest saker som redan var kända. Att 
objektorientering med arv av klasser och liknande gör att utvecklingen blir enklare och 
effektivare med mer lättläslig kod. Även ständig refaktorisering är en stor del av utveckling 
för att hela tiden förenkla och förbättra koden. Det visade sig även vara smidigt att utveckla i 
WPF då det går att separera gränssnittet från koden. Vid utveckling av en komponent är det då 
viktigt att lägga in stöd för så kallade beroende egenskaper (dependency properties) eftersom 
det gör det möjligt för utvecklarna som använder komponenten att ange egenskaper direkt i 
layoutdesignen. Det ger även möjlighet att binda variabler mot dessa egenskaper och jobba 
med dessa variabler istället. Då behövs i princip inga kodanrop direkt till komponenten. 
 
Det är även viktigt vid utveckling av grafik att beräkna så mycket som möjligt vid initieringen 
av data, istället för att göra beräkningar vid varje utritning. Detta eftersom utritning kan ske 
mycket ofta, men initieringen sker bara en gång. Det ger effektivare utritning som inte kräver 
lika mycket resurser av datorn. Vilket kan vara viktigt eftersom komponenten kanske kan 
komma att användas på äldre hårdvara. 
 
Användningen av testfall för kritisk kod gav mersmak. Det gjorde att koden kändes mer 
säkert. Om lite extra tid lades på att skriva testfall innan en ny metod skrevs så blev det 
mycket enklare att avgöra om den levde upp till kraven. När väl testfallen blev godkända var 
metoden tillförlitlig. Det gällde dock att skriva rätt testfall som täckte upp funktionaliteten, 
vilket inte alltid var så lätt. 
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Vidareutveckling av grafkomponenten är möjlig, det finns alltid funktionalitet som kan 
behövas i framtiden. Den är dock inte i behov av vidareutveckling i dagsläget då det stöd som 
behövs för stunden blev färdigt. Skulle den dock vidareutvecklas i framtiden kommer det bli 
relativt enkelt då designen av komponenten är anpassad för att lätt kunna lägga till nya 
diagramtyper, typer av dataserier, typer av datapunkter och funktionalitet. 
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 Bilaga A 

   

Kravspecifikation för grafkomponenten 
 
Tabellen innehåller alla funktionella krav som framkom för grafkomponenten. De krav som 
berodde av andra krav fick samma, eller lägre, prioritet som det krav de berodde av. De krav 
som har status ”EJ” blev bortprioriterade på grund av att de var minst viktiga. 
 
De olika källorna är: 
U Ursprungligt krav. 
KI Krav som framkom i första kravinsamlingen. 
AC Krav som framkom under mötet med Atlas Copco. 
1- Anger under vilken kodgranskning kravet framkom. 
 
 
ID Krav Prioritet Källa Status 
1 Standardstapeldiagram med flera serier. Hög U Klar 
2 Stapeldiagram med serier adderade på varandra. Hög U Klar 
3 Cirkeldiagram. Låg U Klar 
4 Zooma i stapeldiagrammen. Hög U Klar 
5 Panorera i stapeldiagrammen. Hög U Klar 
6 Export av högupplöst bild av alla diagram. Hög U Klar 
7 Endast horisontella hjälplinjer i bakgrunden av stapeldiagram. Hög KI Klar 
8 Datumstöd för horisontella axeln för stapeldiagram. Hög KI Klar 
9 Datumstöd för horisontella axeln för linjediagram. Hög KI Klar 
10 Förklaringsruta där serierna i ett diagram presenteras. Hög KI Klar 
11 Valbart om förklaringsruta för serierna ska visas. Medel KI Klar 
12 All data i ett diagram ska visas från början, axlarna ska skalas så 

detta sker. 
Hög KI Klar 

13 Inga hjälplinjer ska visas för cirkeldiagram. Låg KI Klar 
14 Inga axlar ska visas för cirkeldiagram. Låg KI Klar 
15 Bredvid varje del i ett cirkeldiagram ska det vara valbart om seriens 

namn ska visas. 
Låg KI Klar 

16 Bredvid varje del i ett cirkeldiagram ska det vara valbart om procent 
ska visas. 

Låg KI Klar 

17 Zooma in och ut via knapp i verktygsfält. Hög KI Klar 
18 Zooma genom att markera område med musen, aktivera genom 

knapp i verktygsfält eller snabbkommando. 
Hög KI Klar 

19 Zooma genom att scrolla med mushjulet. Hög KI Klar 
20 Panorera genom att klicka och dra med musen, aktivera genom knapp 

i verktygsfält eller snabbkommando. 
Hög KI Klar 

21 Horisontell zoom där endast den horisontella axeln skalas om, 
aktivera genom knapp i verktygsfält eller snabbkommando. 

Hög KI Klar 

22 Horisontell panorering där panorering endast sker på den horisontella 
axeln, aktivera genom knapp i verktygsfält eller snabbkommando. 

Hög KI Klar 

23 Y-axel med stöd för tid. Låg AC EJ 
24 Y-axel med stöd för heltal. Låg AC EJ 
25 Begränsning av zoomomfånget vid ut-zoomning. Låg AC Klar 
26 Ange fast initial skala för axlarna. Låg AC Klar 
27 Visa detaljerad information när muspekaren vilar över staplar i 

stapeldiagram och cirkelsektorer i cirkeldiagram. Tooltip. 
Låg AC Klar 

28 Datum som visas i linjediagram ska inte grupperas utan ritas ut den 
tid de är angivna. 

Hög 1 Klar 

29 Datumaxeln i linjediagram ska visa datum på den nivå som är 
lämplig för aktuell zoomnivå. 

Hög 1 Klar 

30 Datum i stapeldiagram ska grupperas efter dag, vecka, månad eller år. Hög 1 Klar 
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31 Det ska ej gå att zooma och panorera i cirkeldiagram. Låg 2 Klar 
32 Det ska gå att ange enhet för värdena i cirkeldiagram och välja att 

visa dessa värden istället för procent. 
Låg 3 Klar 

33 Det ska gå att gruppera ihop värden inom ett visst intervall för 
stapeldiagram när x-axeln består av flyttal. 

Medel 4 Klar 

 
 
 
Tabellen innehåller alla icke-funktionella krav för grafkomponenten. 
ID Krav Källa 
1 Komponentens mognad ska vara på sådan nivå att den går att använda i produktion. U 
2 Responsen i komponenten ska vara snabb. KI 
3 All tänkbar interaktion ska vara implementerad. KI 
4 Inga kända buggar ska förekomma. KI 
5 Komponenten ska vara testad och godkänd av handledaren på Sogeti. KI 
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Önskemål på presenterad information 
 
Önskemål från Atlas Copco på vilken information de ville ha presenterad i form av diagram i 
Tunnel Manager. Även möjlig information från loggstudier är med i tabellen. 
 
Förkortningar: 
DT Diagramtyp 
LD Linjediagram 
SDS Stapeldiagram med flera serier 
SDA Stapeldiagram med adderade serier 
CD Cirkeldiagram 
 
Data anger vilken typ av information som skulle presenteras. Period anger vilket tidsspann 
informationen skulle tas från, ett tidsspann från aktuell period skulle även kunna väljas. 
Gruppering anger hur informationen skulle grupperas inom det valda tidsspannet. Serier anger 
vad för information som ska jämföras. DT anger vilken diagramtyp informationen skulle 
presenteras i.  
 
ID Data Period Gruppering Serier DT Övrigt 
1 Borrade meter Borriggens 

livslängd 
Ingen En eller fler 

borriggar. 
LD För att avgöra när det är 

dags för service t.ex. 
2 Borrade meter Tunnel Tidsenhet, 

salva 
En eller fler 
borriggar 

SDS, 
SDA 

Effektivitet över tiden. 
Jämförelse av olika 
riggar. 

3 Antal borrhål Borriggens 
livslängd 

Ingen En eller flera 
borriggar, typ av 
borrhål 

LD Kan vara totalt antal 
borrhål, eller antal av 
olika typer av borrhål. 

4 Antal borrhål Tunnel Tidsenhet, 
salva, x antal 
meter i 
tunneln 

En eller flera 
borriggar, typ av 
borrhål 

SDS, 
SDA 

Kan vara totalt antal 
borrhål, eller antal av 
olika typer av borrhål. 

5 Pumptid Borriggens 
livslängd, 
tunnel 

Ingen, 
tidsenhet, 
salva 

En eller flera 
borriggar 

LD, 
SDS 

För att se servicetid och 
statistik. 

6 Trycktid Borriggens 
livslängd, 
tunnel 

Ingen, 
tidsenhet, 
salva 

En eller flera 
borriggar 

LD, 
SDS 

För att se servicetid och 
statistik. 

7 Borrhastighet Borrhål Ingen Ett eller flera 
borrhål 

LD För att avgöra hårdheten 
i berget på olika djup. 

8 Medelborrsjun
kning 

Tunnel Tidsenhet, 
salva 

En eller flera 
borriggar 

LD, 
SDS, 
SDA 

För att jämföra 
borrhastighet i olika 
sektioner i berget. 

9 Procent 
lyckade 
automatiska 
sekvenser 

Borriggens 
livslängd, 
tunnel 

Ingen Lyckade och ej 
lyckade 
sekvenser 

CD För att se statistik 



 Bilaga C 

   

UML-diagram för den ursprungliga grafkomponenten 
 
Ett förenklat UML-diagram för den ursprungliga grafkomponenten som är till för att visa hur 
de olika klasserna hängde ihop. Totalt bestod den ursprungliga grafkomponenten av 13 
klasser. Alla klasser är inte med i diagrammet. 
 
 



 Bilaga D 

   

UML-diagram för den vidareutvecklade grafkomponente n 
 
Ett förenklat UML-diagram för den vidareutvecklade grafkomponenten som är till för att visa 
hur de olika klasserna hängde ihop. Totalt bestod den vidareutvecklade grafkomponenten av 
102 klasser. Alla klasser är inte med i diagrammet. 
 

 
 



 Bilaga E 

   

Ytterligare bilder på diagram och tooltip 
 
Bilder på stapeldiagram med flera serier där alla diagrammen visar samma dataserie, 
grupperad först efter dag, sedan vecka, sedan månad och till sist år. 
 

 

 
 
 
Bilder på stapeldiagram med flera serier som visar flyttal. Det är samma dataserie som visas 
med olika grupperingsintervall. 
 

 
  



 Bilaga E 

   

Bilder på olika diagramtyper med sina respektive tooltip synliga. 
 

 

 


