
Informationsteknologi 
Informationtechnology 

 
 

UPTEC IT03014      Master’s degree project 
 
MAJ 2003 

 
 
 
 
 
 
 

Utveckling av en dynamisk tidsgraf 
för tågtrafikstyrning 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOHAN WIKSTRÖM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPPSALA UNIVERSITET 
Institutionen för informationsteknologi 
Avdelningen för människa-datorinteraktion 

 



 1  

 

                      
Engineering Informationtechnology Programme 
Uppsala University School of Engineering  

UPTEC  IT03014 Date of issue
June 2003 

Author     
Wikström, Johan 
Title (English) 
Development of a dynamic timegraph for train traffic control 
Title (Swedish) 
Utveckling av en dynamisk tidsgraf för tågtrafikstyrning 
Abstract 
The objective of this master thesis has been to further develop a graphical user interface 
prototype used in a simulated environment for train traffic control. The system is the result of 
a joint project between the Swedish National Rail Administration, the department of Human – 
Computer Interaction at the University of Uppsala, ÅF/Industriteknik and the University of 
Dalarna. The prototype, called SIMSON, can then be used in experiments where the ideas and 
theories developed and prepared in the project can be tested and verified. The main 
component within SIMSON is a graphical view of the timetables for the trains trafficking the 
simulated region. In the future there will surely be more trains, higher speeds and several 
different companies operating on the infrastructure. The persons responsible for controlling 
the train traffic, trains dispatchers, will therefore need better suited and more efficient and 
well integrated tools at hand. If their role could be changed from focusing on controlling the 
technical infrastructure to focusing on planning for the traffic in advance, and thereby solving 
conflicts by re-planning the flow of the train traffic instead of controlling the underlying 
physical structure of the railway, it is the belief in this project that they will be well prepared 
for the future. For this to happen the necessary tools need to be developed, tested and verified. 
The work in this thesis is focused on the creation of a computer based dynamic time graph in 
which train dispatchers can re-plan the timetables. The goal was to implement a GUI 
component and also make sure that the underlying structure of the prototype holds for future 
development. These goals were satisfied and the functionality and stability of the graph was 
verified by tests with train dispatchers at the traffic control center, Gävle DLC.         
 
Keywords 
Graphical user interface, prototyping, iterative design, train dispatching, train traffic control 
Supervisor(s) 
Kauppi, Arvid                                
Examiner 
Sandblad, Bengt 
Project name     
FTTS                   

Sponsors 
Banverket, Vinnova 

 
Language  
Swedish 
 

Security  

 
ISSN 1401-5757 
 

Pages 
52 

School of Engineering, Studies Office Phone:  +46-(0)18-4713003 
Visiting address:   Lägerhyddsvägen 1, The Ångström laboratory, Uppsala Fax:  +46-(0)18-4713000 
Postal address:    Box 536, SE-751 21, Uppsala, Sweden E-mail:  kansli@uth.uu.se 



 2  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING....................................................................................................................................3 
1.1 BAKGRUND ...............................................................................................................................3 
1.2 SYFTE OCH MÅL ........................................................................................................................3 
1.3 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT..........................................................................................4 

2 BAKGRUND....................................................................................................................................5 
2.1 TEORI ........................................................................................................................................5 

2.1.1 Viktiga begrepp....................................................................................................................5 
2.1.2 Utveckling ............................................................................................................................6 
2.1.3 Automatiska processer.........................................................................................................6 
2.1.4 Människans minne ...............................................................................................................7 

2.1.4.1 Korttidsminnet...........................................................................................................................7 
2.1.4.2 Långtidsminnet..........................................................................................................................8 

2.1.5 Interaktion med dator ..........................................................................................................8 
2.1.6 Gestaltteorin ........................................................................................................................9 

2.2 UTVECKLING AV GRAFISKA ANVÄNDARGRÄNSSNITT.............................................................10 
2.3 ITERATIV DESIGN ....................................................................................................................11 
2.4 PROTOTYPER...........................................................................................................................12 
2.5 SYSTEMÖVERSIKT...................................................................................................................13 

2.5.1 Servern – TOPSim .............................................................................................................13 
2.5.2 Klienten – SIMSON............................................................................................................14 

2.5.2.1 Paketet Data.............................................................................................................................14 
2.5.2.2 Paketet State ............................................................................................................................15 
2.5.2.3 Paketet UI ................................................................................................................................15 

2.6 KOMMUNIKATION ...................................................................................................................15 
2.6.1 MessageHandler ................................................................................................................15 
2.6.2 MessageSender ..................................................................................................................16 

3 DYNAMISK TIDSGRAF.............................................................................................................18 
3.1 ÖVERSIKT................................................................................................................................18 
3.2 UTVECKLING AV DYNAMISK TIDSGRAF ..................................................................................19 

3.2.1 Iterationer i design processen ...........................................................................................23 
3.3 PRESTANDA.............................................................................................................................24 
3.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA UTVECKLING..................................................................................24 

4 SIMULERING...............................................................................................................................26 
5 EXPERIMENT..............................................................................................................................28 

5.1 LABORATIONSMILJÖ ...............................................................................................................28 
5.1.1 Arbetsplats .........................................................................................................................28 
5.1.2 Försöksarbetsplatsens utformning ....................................................................................29 

5.2 UPPLÄGG AV FÖRSÖK..............................................................................................................31 
5.2.1 Problemscenario................................................................................................................32 

5.3 FÖRSÖK ...................................................................................................................................32 
5.3.1 Lösning av givet problemscenario ....................................................................................33 
5.3.2 Sammanfattning av försöken vid Gävle DLC....................................................................33 

6 RESULTAT ...................................................................................................................................35 
7 SLUTSATS OCH DISKUSSION ................................................................................................36 
8 TACK .............................................................................................................................................38 
9 APPENDIX A ................................................................................................................................39 
10 APPENDIX B ............................................................................................................................43 
11 APPENDIX C............................................................................................................................45 
12 REFERENSER .........................................................................................................................52 



 3  

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

På många ställen i världen satsas det idag ofantliga summor på att utveckla och 
förbättra tågtrafiken. Även i Sverige lägger man årligen stora resurser på att 
underhålla, förbättra och bygga ut järnvägstrafiken. Under september månad 2001 
beslutade svenska staten att efter år av otillräckliga anslag satsa rejält på järnvägen. 
Den budgetöverenskommelse som träffats utlovar en ram om 100 miljarder kronor 
för järnvägsinvesteringar under åren 2004-2015 samt 150 miljarder till väg- och 
järnvägsunderhåll. Enligt ett pressmeddelade från Banverkets generaldirektör Bo 
Bylund kommer detta att leda till att servicen förbättras, att tågen går snabbare och 
att kapaciteten höjs. I och med att kapaciteten och hastigheten hos tågen höjs ställs 
högre krav på de operatörer som planerar och styr tågtrafiken. Säkerligen kommer 
det också att bli flera aktörer än idag vilket ytterligare kommer att komplicera 
tågtrafikstyrningen. Detta medför att kraven på operatören och de tekniska systemen 
kommer att förändras. 
 
För att klara av uppgiften som tågledare eller tågklarerare, vilka är de operatörer som 
styr och övervakar tågtrafiken, måste man kunna fatta snabba beslut. Man måste 
också ha tillgång till hjälpmedel för att på ett effektivt sätt genomföra dessa beslut. 
Hur dessa hjälpmedel ska se ut och hur de ska utformas undersöks idag i ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt kallat Framtida tågtrafikstyrning (FTTS) som 
drivs av Banverket i samarbete med institutionen för informationsteknologi 
/människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och 
ÅF/Industriteknik. Inom projektet har man undersökt hur operatören idag styr 
tågtrafikprocessen för att på så sätt kunna definiera hur ett gränssnitt för framtida 
styrning skulle kunna se ut. Ett sådant framtida system måste klara av de allt högre 
krav som ställs utan att för den skull försvåra styrningsprocessen. 
 

1.2 Syfte och mål   

För att kunna utvärdera och testa idéer och koncept inom forskningsprojektet har det 
under tidigare år tagits fram en tågtrafiksimulator kallad TOPSim. Till denna 
simulator kopplas sedan ett gränssnitt, kallat SIMSON, som används för att planera 
och styra tågtrafiken. Målet är att utveckla hela systemet till en stabil och komplett 
försöksanläggning för genomförande av tester samt att utvärdera prototyper av nya 
användargränssnitt och beslutsstöd för tågtrafikstyrning.  
 
I gränssnittsmodulen SIMSON fanns vid detta examensarbetes början funktionalitet 
för att visa tidtabeller samt att manuellt styra den simulerade tågtrafiken. Men för att 
de tester som man planerade att genomföra med operatörer från Banverket skulle 
kunna ge önskvärd feedback behövdes ytterligare funktionalitet läggas till. För att 
kunna göra detta måste en ny struktur utarbetas som passar såväl dagens som 
morgondagens behov. Detta examensarbete bestod i ett första skede av att analysera 
det befintliga systemet, utarbeta ett förslag till en ny struktur samt identifiera vilka 
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ändringar som måste göras för att nå fram till den föreslagna strukturen. Efter att 
detta förslag godtagits skulle ändringar och tillägg implementeras i systemet och 
därefter skulle försök med det nya systemet kunna genomföras. 
 
Ett annat krav på detta examensarbete var att det dokumenterades väl. Denna rapport 
är en del av denna dokumentation medan programkoden i sig utgör en annan viktig 
källa då den kommenterats noggrant.  
  

1.3 Metod och tillvägagångssätt 

För att komma igång med arbetet behövdes inläsning av hur systemet i helhet var 
tänkt att fungera. Rapporter från projektet var till stor hjälp i denna fas. Från 
ÅF/Industriteknik fanns omfattande dokumentation över hur deras simulator är 
uppbyggd och hur den fungerar. Denna dokumentation beskrev även i viss mån hur 
järnvägstrafiken fungerar när det gäller fysisk struktur, tåg, gångtider, tidtabeller etc.  
 
Gränssnittsmodulen SIMSON, i vilken allt arbete skulle ske, utgjorde även den en 
mycket viktig källa av information. Gränssnittet är helt och hållet implementerat i 
programmeringsspråket Java. Koden saknade nästan helt förklarande kommentarer 
vilket gjorde att det tog lång tid att sätta sig in i hur de olika delarna interagerade 
med varandra och att få den helhetsbild som behövdes för att kunna börja göra 
ändringar i gränssnittet.  
 
Genom att under de tre första veckorna varva litteraturstudier med inläsning och 
testning av den befintliga koden kunde ett första förslag till ändringar tas fram. Detta 
förslag reviderades efter samtal med handledare och implementerades sedan. 
Resultatet av detta första förslag blev inte det önskade då man nu insåg att ytterligare 
funktioner borde finnas med. Detta var inledningen på en iterativ designprocess som 
kommer att fortgå även utanför ramen för detta arbete. Efter detta första varv har 
flera förslag framtagits, analyserats, testats och reviderats. Tio veckor in i arbets-
processen hade en ny programstruktur utarbetats med de önskade funktionerna vilken 
förhoppningsvis skulle komma att hålla för fortsatt utveckling. Efter detta steg i 
utvecklingen har inga stora ändringar gjorts när det gäller programstruktur utan 
därefter fokuserades arbetet på att testa systemet. Tester har genomförts av såväl folk 
inom avdelningen för människa-datorinteraktion som av tågtrafikledare från 
Banverket.     
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2 BAKGRUND 

2.1 Teori 

För att operatören ska kunna göra sitt arbete på ett så bra sätt som möjligt måste 
gränssnittet naturligtvis uppfylla vissa krav. Dessa krav kan inte specificeras på ett 
bra sätt utan en förståelse för hur människan fungerar i en situation där hon arbetar 
med denna typ av verktyg. Att specificera dessa krav på ett sätt som gör den fram-
tagna produkten hållbar i ett mycket långt framtidsperspektiv är en mycket svår 
uppgift eftersom man inte vet vilka nya krav som kommer att ställas i en sådan 
framtid. Men genom att utforma gränssnittet så att hänsyn tas till den kunskap som vi 
idag har om människans förmåga att arbeta framför grafiska gränssnitt och 
datorsystem kan man undvika många framtida problem. 
 
Under 1950-talet var datorer mycket dyra i jämförelse med mänsklig arbetskraft. 
Detta gjorde att det ofta tog lång tid för en hel grupp av människor att förbereda en 
körning av datorn. Även under nästföljande årtionden var det mestadels välutbildade 
tekniker som skötte handhavandet av datorerna och interaktionen med datorn krävde 
avancerade och svårbegripliga styrkommandon. Man hade vid denna tid dålig 
kunskap om hur man kunde effektivisera och underlätta för människan i rollen som 
operatör av dessa nya datorsystem. Under 1970-talet utvecklades de första person-
datorerna och dessa letade sig snabbt in i branscher och till personer som inte tidigare 
haft kontakt med datorer i sin arbetsmiljö. Systemen som dessa personer arbetade 
med var dock oftast skapade av tekniker som inte hade insikt i hur det var meningen 
att arbetet skulle ske utan endast försåg datorn med den funktionalitet som man 
trodde skulle underlätta arbetet.   
 
2.1.1 Viktiga begrepp 
Människans egenskaper är i vissa avseenden mycket avancerade medan vi i andra 
avseenden är mer begränsade i våra förmågor. Genom kunskap om hur människan 
fungerar i en miljö där hon interagerar med datorsystem kan nya system konstrueras 
på ett för människan bättre sätt. Några av de begrepp och ämnesområden som varit 
viktiga att studera och ta hänsyn till vid framtagandet av gränssnittet för tågtrafik-
styrning är: 
 

• Mänsklig perception och kognition 
Kunskap om hur människan fungerar med avseende på hur vi uppfattar vår 
omgivning samt hur vi tolkar information, tänker, lagrar information (minns) 
m.m. 
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• Den "mänskliga faktorn" och olyckor 
Vi människor agerar inte logiskt i strikt matematisk mening, något som både 
är en svaghet och en styrka. Vi kan lätt göra fel, om det finns möjligheter till 
detta, men vi har också en förmåga att kunna reda ut komplicerade och totalt 
oförutsedda situationer. 

 
• "Situation awareness" 

Situation awareness är ett begrepp som handlar om hur en mänsklig operatör 
skapar sig en bild av situationen denna befinner sig i, och som bidrar till att 
han/hon förstår situationen, får "koll på" vad som händer etc. Detta kan 
uppnås bl.a. genom bra informationssystem och användargränssnitt. 

 
• "Automation surprises" 

I många arbetssituationer arbetar en mänsklig operatör i samverkan med ett 
automatiskt system, en "autopilot" etc. Det är då synnerligen viktigt att detta 
"samarbete" fungerar smidigt, att det inte uppstår några oklarheter, konflikter 
m.m. En typ av problem som ofta uppstår är att operatören inte förstår eller 
kan förutse vad automaten gör i en viss situation, utan blir mer eller mindre 
överraskad. En vanlig reaktion i tågledningssammanhang är då att helt enkelt 
stänga av automaten. 

 
• Kognitiva arbetsmiljöproblem 

I samband med ett datorstött arbete kan det uppstå hinder för människan att 
kunna utnyttja sina kunskaper och förmågor på ett bra sätt. Vi kallar sådana 
problem för kognitiva arbetsmiljöproblem. Då sådana uppstår fungerar 
människan sämre än nödvändigt, man blir belastad, stressad, gör lättare fel 
osv. Ett dåligt och krångligt användargränssnitt kan t.ex. ge sådana problem. 
 

2.1.2 Utveckling 
För att nå ett bra resultat när man utför ett arbete är det i många fall en god idé att 
följa experternas råd och anvisningar. Detsamma gäller vid utvecklingen av 
användargränssnittet SIMSON. Dock är det så att här är det inte utvecklaren som är 
experten utan användaren. Ingen kan så mycket om vilken nytta det nya systemet kan 
vara till som användaren och genom att integrera användaren i utvecklingsprocessen 
kan man oftast nå ett bättre slutresultat. Det är dock viktigt att belysa att användaren 
må vara expert på det egna arbetet och att denne har goda möjligheter att se vilken 
nytta nya verktyg skulle kunna tillföra, men användaren är ju ingen expert på design 
av gränssnitt.  
 
När människor interagerar med tekniska system så kommer det dessvärre alltid 
finnas risk för att problem i någon form uppkommer. Inom beteendevetenskaperna, 
speciellt psykologin, har man sedan länge studerat perception och kognition, och det 
finns många resultat som direkt låter sig överföras till människa-maskinfrågor och 
till utformning av effektiva användargränssnitt för de som t.ex. ska styra komplexa 
trafikprocesser. 
 
2.1.3 Automatiska processer 
En del handlingar som man utför sker mer eller mindre automatiskt. Med automatisk 
menar man att handlingen går snabbt att utföra och att den inte minskar kapaciteten 
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att utföra andra omedvetna eller oundvikliga uppgifter. Med en oundviklig uppgift 
menas här en uppgift som alltid sker efter att någon given signal/signaler har 
presenterats, dvs. efter ett visst stimulus. När vi koncentrerar oss på en uppgift är vi 
människor mycket avancerade och har en adaptiv problemlösande förmåga. Däremot 
är vi väldigt känsliga för störningar då vi koncentrerar oss på någonting och klarar 
oftast bara av att behandla en uppgift i taget.  
 
Om man däremot har utfört en uppgift så pass många gånger att den blivit en 
automatiserad process så har vi inga problem att utföra flera uppgifter parallellt.  
Den viktigaste skillnaden ligger mellan de båda ytterligheterna, den mest medvetna 
nivån där vi löser avancerade problem och bara gör en enda sak åt gången, respektive 
den mest automatiserade nivån där vi utan medveten ansträngning kan utföra 
avancerade aktiviteter utan att "tänka på vad vi gör". I samband med processkontroll 
är denna uppdelning ofta en mycket viktig del av de modeller som beskriver en 
operatörs informationsbehandling.  
 
 

hög, medveten 
kognitiv nivå

låg, automatiserad 
kognitiv nivå

vi klarar av en 
sak åt gången

vi har en mycket hög 
parallellkapacitet

 
 

Figur 1. De olika nivåerna av kognitivt processande. 
 
 
När man ska designa ett gränssnitt för expertanvändare får detta naturligtvis 
konsekvenser. Man vill utforma designen så att användaren kan vara koncentrerad på 
sin huvuduppgift. Detta betyder att andra uppgifter ska vara sådana att de sker mer 
eller mindre automatiskt. Genom en sådan design utsätts användaren för minimala 
störningar av den medvetna kognitiva processen vilket resulterar i att han/hon kan 
arbeta snabbare, göra färre fel, bli mindre stressad osv.  
 
2.1.4 Människans minne 
Man kan lite enkelt dela in människans minne i två olika delar, långtidsminne och 
korttidsminne, eller arbetsminne som det också kallas, där den stora skillnaden dem 
emellan är tiden, dvs. minnets livslängd, och kapaciteten. 
 
2.1.4.1 Korttidsminnet  
Korttidsminnet brukar också benämnas arbetsminnet och här brukar man tala om 
medvetandet, det som man explicit upplever för tillfället. Vid problemlösning spelar 
korttidsminnet en stor roll då vi måste hålla en mängd information ”sparad” 
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samtidigt och om vi skulle glömma bort någon viktig del av denna information skulle 
vi kanske lösa problemet på ett annat sätt. En av begränsningarna hos korttidsminnet 
är den kapacitet som finns för att lagra samtidig information. Den genomsnittliga 
mänskliga kapaciteten brukar beskrivas som 7 ±2 meningsfulla enheter. Andra 
begränsningar hos korttidsminnet är att informationen endast lagras i ungefär 15 
sekunder samt att det är väldigt känsligt för störningar. 
 
2.1.4.2 Långtidsminnet 
Långtidsminnet använder vi för att lagra sådan kunskap som vi lärt oss. Det finns 
forskning som visar på att information som en gång lagrats i långtidsminnet finns 
kvar där för alltid. Problemet är att få fram denna information, att återhämta den. För 
att återhämta något från långtidsminnet behöver vi oftast något som ”triggar” minnet. 
Ett exempel på en sådan ”trigger” kan t.ex. vara en viss lukt och när vi känner denna 
lukt så minns vi helt plötsligt något som inträffade för länge sedan. Det är inte 
informationen som sådan som försvinner ur minnet när vi säger att vi glömt 
någonting utan kopplingarna till informationen. Man kan alltså inte återhämta 
informationen.  
 
Forskare menar idag att långtidsminnet är organiserat på något sätt, men exakt hur 
detta ser ut råder det delade meningar om. Klart är i alla fall att det är lättare att 
komma ihåg vissa saker än andra vilket indikerar att det finns olika sätt att minnas. 
Man kan känna igen något, lära sig saker utantill och med lite hjälp klara av en 
minnesuppgift. Lite förenklat kan man säga att de tre har en viss rangordning i hur 
lätt det är att komma ihåg någonting. Igenkänning är lättast. Att se en matematisk 
formel gör det mycket lättare att konstatera att man "kunde den", eller att man har 
räknat med den, än om någon läser formeln högt. Det kan dock vara lite missvisande 
och farligt att tro att man kan saker bara för att man känner igen dem. I regel kan vi 
känna igen mycket mer än vad vi fristående kan återge.  
 
2.1.5 Interaktion med dator 
När man arbetar framför en dator så kommunicerar användaren med datorn via ett 
antal kanaler. I många fall kan det röra sig om flera parallella kanaler. Vanligast är 
att man via tangentbord och mus ger input till datorn som sedan ger output via 
skärmen. Om man vill konstruera ett datorsystem på ett bra sätt är det viktigt att man 
förstår hur dessa kanaler fungerar och vilka begränsningar som finns. Dessa kanaler 
kan ses ur två perspektiv; antingen talar man om att användaren ger input medan 
datorn ger output eller också så är det användaren som ger någon form av output och 
får sin input från datorn. Här väljer jag att se det ur användarens perspektiv. 
  
Exempel på input-kanaler är: 

• öga, synen (från bildskärm, andra personer etc.) 
• örat, hörsel (från larm, samtal med omgivningen etc.) 
• känsel, fingrar etc.  
• lukt 
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Exempel på output-kanaler är: 
• tal (röststyrda system, samtal med omgivningen etc.) 
• rörelser (fingrar på tangentbord och mus, gester, bläddra i papper, slå 

telefonnummer, ögonrörelser etc.) 
 
2.1.6 Gestaltteorin 
Gestaltteorin kommer ursprungligen från Tyskland där psykologer undrade hur vi 
människor organiserar olika delar av våra perceptuella fält till en begriplig helhets-
bild. Gestaltpsykologerna betonar vikten av att se till relationen mellan figur och 
bakgrund. Psykologerna undersökte vilka olika principer som har betydelse för vår 
perceptuella organisation och formade ett antal olika principer som kom att 
betecknas som gestaltlagarna. Utifrån dessa är det lätt att dra en rad slutsatser med 
direkt tillämpning när det gäller utformning av användargränssnitt. Nedan följer att 
antal figurer med förklarande text.  
 
 

   
Figur 2. Det är mycket enkelt att i den högra samlingen av klocker se vilken som visar ett avvikande 
beteende utan att i detalj studera varje enskild klocka för sig. Det räcker med att svepa blicken över 
bilden för att ögat direkt ska kunna identifiera det avvikande från det i övrigt likartade mönstret. 
 

 
 
Figur 3.  Närhet. Vi tenderar att se saker som ligger nära varandra som tillhörande en grupp. Man 
ser ringarna som tillhörande tre separata grupper. 
 

 
 
Figur 4. Likhet. Vi ser objekt som liknar varandra som hörande ihop. 
Man ser figuren som bestående av två slags element, ringar och trianglar. 
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Figur 5. Slutenhet. Vi tenderar att "fylla ut" ej slutna figurer så att de bildar "kompletta" strukturer. 
Man ser detta som en ofullständig triangel, snarare än tre vinklar. 
 

 
 
Figur 6. Kontinuitet. Vi ser objekt som ligger nära varandra och bildar mönster som tillhörande en 
kontinuerlig mängd. Man ser detta som två korsande linjer snarare än en mängd av cirklar. 
 

 
 
Figur 7. Symmetri. Vi ser symmetriska objekt som hörande tillsammans. Man ser de spegelvända och 
symmetriska objekten som hörande tillsammans. 
 
 
Utöver dessa finns även en gestaltlag om rörelse. Den visar på att vi har lätt att 
identifiera ett föränderligt objekt ur en mängd av stationära objekt. Detta är svårt att 
illustrera i en figur men betänk följande två exempel. Vi har lätt att identifiera en sten 
vi sparkat till med foten bland tusentals andra likadana stenar, i och med att stenen 
flyttar på sig. Om man har ett blinkade objekt på bilskärmen så kommer ögat ofelbart 
att söka sig dit, även om vi vet att elementet i sig just nu är ointressant. 
 
Genom att ta hänsyn till gestaltlagarna när man skapar ett gränssnitt kan man få en 
design som blir lätt att tolka.  
 

2.2 Utveckling av grafiska användargränssnitt 

I utvecklingen av det grafiska gränssnittet SIMSON har man utgått från vissa 
huvudprinciper för hur man på ett bra och effektivt sätt bör konstruera användar-
gränssnitt. Några aspekter som varit särskilt viktiga att ta hänsyn till när ett förslag 
för hur den dynamiska tidsgrafen skulle kunna konstrueras är: 
 

• Undvik avbrott i tankegången. Man måste få vara odelat koncentrerad på de 
viktigaste styruppgifterna och inte störas av att behöva tolka oklar 
information eller interagera med de olika verktyg som finns. 
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• Det får inte finnas problem med orientering och navigering. Man måste göra 
hanteringen av gränssnittet enkel och självklar. Även presentationen skall 
vara självklar och överskådlig. Koncentrationen ska odelat kunna ligga på 
arbetsuppgiften. 

 
• Korttidsminnet ska inte belastas i onödan. Detta uppstår när man inte har 

direkt synlig tillgång till den information som behövs utan måste lagra viss 
information i arbetsminnet medan man söker efter annan information. 
Korttidsminnet blir även belastat om informationen i gränssnittet inte har en 
form som gör den direkt tolkningsbar. 

 
• Spatial "virrighet" uppstår när informationen ändrar plats i gränssnittet eller 

inte finns på den plats där man förväntar sig. Människan har en stor förmåga 
att orientera sig i stora informationsmängder om den är utformad och 
presenteras på ett korrekt sätt.  

 
• Om man har olika datamängder som har olika skala, saknar uppgift om vid 

vilken tidpunkt de var aktuella, var, när och hur de är registrerade osv. kan 
man få problem med tids- och rumskoordinering av värden 

 
• Problem med bristande återkoppling. Användaren ska alltid få respons på att 

det man ville få utfört verkligen blev det, få information om vad som håller 
på att hända, hur lång tid det kommer att ta samt information om effekterna 
av vidtagna åtgärder m.m. Om man får det känner man sig trygg och säker 
och man bygger lättare upp kunskap (modeller) om hur åtgärder och effekter 
hänger samman. Om man inte får återkoppling blir man osäker och långsam, 
gör om åtgärder för vara säker på att det verkligen blivit gjort, stressad av att 
inte veta vad som håller på att ske och hur länge det kommer att ta, får 
svårare att bygga upp kunskap om hur dynamiken i systemet fungerar osv. 

 
Det är viktigt att belysa skillnaden mellan att designa ett gränssnitt för professionella 
användare gentemot för nybörjare. Slutanvändarna i detta fall har många års 
erfarenhet och kommer att ha en tillräckligt lång period på sig att bekanta sig med 
det nya systemet. Därför är det viktigt att ge dem ett optimalt stöd i stället för att 
fokusera kring ett enkelt och allmänförståligt gränssnitt. 
 

2.3 Iterativ design 

Iterativ design anses som en av de mest lovande metoderna när det gäller utveckling 
av användargränssnitt. Många olika designmodeller har utarbetats vilka alla bygger 
på konceptet med iterativ design. Inom utvecklingen av SIMSON har ingen specifik 
modell använts, men utvecklingsprocessen är för den skull mycket iterativ. Att arbeta 
iterativt med utvecklingen gör att man kan starta väldigt tidigt i designstadiet 
eftersom designen som helhet inte behöver vara fullständigt klar. Kortfattat kan man 
beskriva den iterativa designprocessen som flera cykler där man i varje cykel: 
Designar – Utvärderar – Förändrar. I varje iteration (cykelvarv) har man oftast 
specificerat förväntade värden. Dessa värden jämför man sedan med feedback från 
utvärderingsfasen. Efter jämförelsen kan man sedan besluta vilka förändringar som 
ska införas i gränssnittet innan nästa iteration tar sin början. 
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Figur 8. Översikt av den iterativa designprocessen. 
 
 
Genom att använda denna metod för utveckling av användargränssnitt blir den 
feedback man får från användarna en mycket viktig källa av information för hur 
arbetet ska gå vidare. Förhoppningen och en av fördelarna med denna metod är att 
den slutliga designen inte hamnar långt ifrån de förväntningar och krav som ställts på 
den.  
 

2.4 Prototyper 

En prototyp innebär i korthet att idéer och förslag utforskas på ett tidigt stadium 
innan investeringar sker. Att skapa en prototyp som beskriver slutprodukten används 
inom många olika yrkeskategorier. Arkitekter använder sig av ”virtual- reality” 
verktyg för att skapa modeller och bildesigners använder sig av vindtunnlar. Man 
försöker helt enkelt att eliminera misstag innan man färdigställer produkten.  
 
Prototyper kan hjälpa till att styra projekt i rätt riktning då de är enkla verktyg vars 
uppgift är att testa idéer och lösningar. De kan också användas för att illustrera hur 
det är tänkt att den färdiga produkten ska se ut och fungera. Beslut som är svåra att ta 
genom diskussioner och vanlig problemanalys kan i många fall enkelt fattas efter det 
att prototyper skapats som visar på de olika alternativen. Det viktiga är att aldrig göra 
prototyperna mer avancerade än de behöver vara för att svara på de frågor som 
ställts. 
 
En prototyp behöver inte vara ett avancerat och välfungerande gränssnitt med 
mängder av interaktiva möjligheter. En vanlig bild gjord i något ritprogram kan vara 
nog så viktig. Vanligtvis arbetar man med att ta fram prototyper tidigt i projektet 
eftersom det är då som behovet av att utforska och planera är som störst. Senare i 
projektet kan mindre prototyper vara användbara för att lösa riktigt svåra design-
problem eller tekniska aspekter. Tiden som det tar att ta fram en prototyp varierar 
naturligtvis och kan vara allt ifrån några timmar till många månader. Inom detta 
projekt har gränssnittsprototypen SIMSON varit under utveckling i flera år. Hela 
tiden är det viktigt att väga bredd mot djup när man utvecklar en prototyp. Om 
många olika funktioner ska finnas med måste funktionaliteten begränsas för att inte 
arbetet ska ta för lång tid. I andra fall är det kanske tillräckligt med ett fåtal 
funktioner men dessa kan då istället implementeras så att de fungerar på ett sätt 
liknande den tänkta slutprodukten.  
 
Det finns många olika verktyg lämpliga att använda då man vill konstruera 
prototyper. Naturligtvis är det syftet med prototypen som avgör vilket eller vilka 

Analys Design Konstruktion 

Test 
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verktyg som är lämpliga. Är det fråga om att genomföra ett enkelt test kan det ibland 
räcka med att skapa en bild och sedan lägga till enklare interaktion med hjälp av 
något lämpligt programverktyg. Men om det rör sig om en mer avancerad prototyp 
måste möjligheten finnas att noggrannare bestämma hur utseende och funktioner ska 
se ut och fungera. I SIMSON valdes Java som språk för utveckling. Java har under 
de sista åren blivit ett mycket användbart redskap för att skapa gränssnitt. Detta beror 
till stor del på programpaketet JFC/Swing som idag följer med standard versionen av 
SUN’s Java. Programpaketet består av en mängd olika användarinterface-
komponenter som på ett enkelt sätt kan byggas om och modifieras efter egna 
önskemål.  
 
Inom projektet används ofta bilder för att få en uppfattning om hur det färdiga 
gränssnittet kan komma att se ut. Detta påskyndar utvecklingsprocessen eftersom 
många idéer direkt kan förkastas utan att mer tidskrävande implementation måste 
genomföras. Genom att skriva ut bilderna på ett större format fås en uppfattning om 
hur gränssnittet skulle komma att te sig i verkligheten. Dessa bilder kan vara 
högupplösta vilket möjliggör experimenterande på hög detaljnivå. Att göra detta i 
SIMSON är idag inte möjligt eftersom de projektorer som används för att visa 
gränssnittet är relativt lågupplösta. 
  

2.5 Systemöversikt 

Simulatorprogramvaran som används i systemet har utvecklats inom ett projekt 
kallas TOPSim. Programvaran består av ett antal olika moduler, men sett från 
SIMSONs sida är simulatorn en ”svart låda” till vilken att antal olika funktioner 
finns kopplade. Genom att använda sig av dessa funktioner kan de båda delsystemen 
kommunicera. Simulatorn kan ses som en server och SIMSON som en klient. Genom 
denna struktur kan en trafikledare, via SIMSON-gränssnittet, styra den av servern 
simulerade trafiksituationen. 
 
2.5.1 Servern – TOPSim 
Simulatorservern består av två stycken komponenter: simuleringskärnan TTS samt 
applikationsservern TOPSim-server. Själva grunden i detta system utgörs av en 
anpassad variant av simuleringskärnan SIMON kallad TTS. I sitt grundutförande är 
denna en simulator som körs av en användare på en arbetsstation. Den variant som 
finns i TOPSim-servern innehåller en delmängd av de funktioner som finns i 
SIMON. Denna har sedan kompletterats med ytterligare funktionalitet för att på så 
sätt möjliggöra simuleringar styrda från gränssnittet SIMSON. Hur klienten 
SIMSON kommunicerar med TOPSim-server beskrivs under avsnittet 3.6 
Kommunikation. 
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Figur 9. TOPSim-servern består av den egentliga simulatorkärnan med sina delmodeller för 
infrastruktur (bana, signalsystem), tåg (fordons- och förarmodeller), samt trafikstyrning 
(tidtabell, trafikledningsmodeller) samt den gångtidsmodell som dynamiskt beräknar tågens 
rörelser under de simulerade betingelserna. SIMSON innehåller ett antal moduler som 
kommunicerar med TTS-simulatorn, beräknar och presenterar all statisk och dynamisk 
information i trafikledarnas användargränssnitt, presenterar de beslutsstödjande funktionerna 
samt hanterar trafikledarnas planerings- och styråtgärder. 
 
 
2.5.2 Klienten – SIMSON 
Då gränssnittet SIMSON kopplar upp sig mot servern TOPSim agerar den alltså 
klient i systemet. För att lättare beskriva strukturen i SIMSON kan gränssnittet brytas 
isär i tre olika delar. Var och en av dessa delar representeras i koden som ett paket 
(ett paket i Java är en samling komponenter vilka har någonting gemensamt) där 
klasser och interface som anses passa ihop finns ordnade. Tre olika sådana paket 
finns och dessa är: Data, State och UI.  
 
2.5.2.1 Paketet Data 
I paketet Data återfinns statiska och dynamiska objekt som beskriver de olika delar 
som krävs för simuleringen. Med objekt menas här en informationsmängd som hör 
samman och som beskriver en specifik del, t.ex. så är en station ett statiskt objekt 
eftersom det inte är troligt att den kommer att byggas om under programkörningen. 
En tidtabell för ett visst tåg är däremot dynamisk i bemärkelsen att den kan påverkas 
genom interaktion med gränssnittet. Här återfinns också verktyg för att med hjälp av 
”infilen” (se avsnitt 5. Simulering) initiera och översätta dataobjekten. SIMSON och 
simulatorn använder samma ”infil” för att initiera sina strukturer. Utseendet på 
strukturen i simulatorn finns beskriven av ÅF/Industriteknik, som utvecklat 
simulatorn, och dataobjekten i SIMSON är uppbyggda efter denna beskrivning. Det 
förekommer dock inga gemensamma data mellan SIMSON och simulatorn utan det 
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är upp till SIMSON att se till att data på båda sidor modifieras så att de hela tiden 
överensstämmer. Detta sker med meddelandeutväxling. 
 
2.5.2.2 Paketet State   
State-paketet hanterar tillstånden hos de olika objekten och sköter även om 
kommunikationen med simulatorn. Idag följs tillståndet hos bland annat block på 
banan, tåg, tidtabeller för tåg och tiden i simuleringen. För att presentationen skall 
kunna få reda på aktuella tillstånd används två principer. Antingen så får de olika 
presentationsobjekten referenser till objekten i State-paketet då de skapas och kan på 
detta sätt utväxla information eller också anmäler sig ett presentationsobjekt som 
lyssnare till ett tillståndobjekt och får på detta sätt reda på när ett tillstånd förändrats. 
Ibland använder sig presentationsobjekten av båda metoderna. 
 
2.5.2.3 Paketet UI 
Paketet UI är en grafisk presentation av dataobjekten och tillståndet hos dessa. Här 
sköts även interaktionen med användaren om. Gränssnittet består idag av två större 
objekt, tidsgrafen och spårplanen. Därtill finns ett antal objekt som visar information 
om tåg, stationer, tid och datum. I detta paket finns även programmets huvudobjekt, 
Simson, som är ansvarigt för att initiera och presentera de övriga objekten. De flesta 
objekten i detta paket är hårt knutna till dataobjekten men eftersom de endast 
presenterar data så modifierar objekten i UI-paketet aldrig data direkt. Detta sker 
istället genom att använda funktioner i tillståndsobjekten. 
 

2.6 Kommunikation 

För att starta en simulering i SIMSON måste en förbindelse med tågsimulatorn 
upprättas. Detta sker i ett antal olika steg vilka leder fram till att en ny simulering 
skapats och är redo att användas. Kommunikationen är meddelandebaserad och sker 
via TCP/IP. Detta ska garantera att meddelanden kommer fram som de ska och i rätt 
ordning, men som en extra säkerhetsåtgärd åtföljs de flesta meddelanden av ett 
svarsmeddelande som talar om huruvida allt gick bra eller dåligt. Uppdateringar om 
simuleringsförfarandet skickas till SIMSON som uppdaterar sina tillstånd och sina 
data därefter. Från SIMSON skickas meddelanden om reservation av block, ändring 
av gångtider etc. 
 
Det finns två klasser i paketet State som sköter om kommunikationen, 
MessageHandler och MessageSender. Nedan beskrivs de två klasserna och deras 
relationer. 
 
2.6.1 MessageHandler 
Denna klass initieras efter det att användaren valt en ”infil” att arbeta med. En ”infil” 
är en textfil i vilken all information som simulatorn behöver för att kunna simulera 
finns återgiven på ett förbestämt format. Denna beskriver banans fyskiska struktur, 
tågtyper, specifika tåg, tidtabeller m.m. För att inte initiering av de övriga 
komponenterna i gränssnittet ska behöva vänta på att kommunikationen med 
simulatorn upprättats så startas hela uppkopplingsförfarandet mot servern i en egen 
tråd (en tråd är en sorts lättviktsprocess). Systemet står alltså inte och väntar på att 
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uppkopplingen mot servern skall bli klar utan kan genast börja arbeta med ”infilen” 
och initiera övriga klasser. 
 
Uppkopplingen mot servern sker som nämnt ovan i ett antal olika steg. Först sker en 
uppkoppling till en förbestämd adress och port. Servern kommer då att fråga efter 
användarnamn och lösenord. När dessa skickats över och godkänts är servern redo 
att ta emot den ”infil” som valts. Denna skickas inte tecken för tecken som övriga 
meddelanden utan på binärt format. Då ”infilen” skickats över och man kontrollerat 
att allting gått bra returnerar servern ett nytt portnummer. Det nya portnumret 
används av den simulering som nu skapats med hjälp av ”infilen” och för att använda 
denna simulering måste man ånyo ansluta till servern. Denna gång skapas dock 
anslutningen till det nya portnumret. Detta gör att andra simuleringar kan skapas av 
servern och att dessa i sin tur får unika portnummer som kan användas av de klienter 
vilka vill ansluta sig. Efter dessa steg skapas alltså en ny anslutning och för att 
förbereda simuleringen skickas ett meddelande om detta. När detta är gjort kan en 
simulering köras, pausas eller stoppas. 
 
Klassen MessageHandler hanterar efter uppkopplingsförfarandet all inkommande 
trafik, dvs. trafiken från server till klient (TOPSim-server till SIMSON). 
Meddelanden som kommer från TOPSim-servern analyseras och identifieras varvid 
någon form av åtgärd utförs. Det kan t.ex. röra sig om en förflyttning av ett tåg. Från 
klienten till servern skickas i dagsläget meddelanden om reservering samt 
återtagning av tågväg och tidtabellsförändringar. Trafiken åt detta håll sköts dock om 
av en annan klass, MessageSender. 
 
2.6.2 MessageSender  
Denna klass, som initieras av MessageHandler, sköter om all kommunikation till 
servern. För att kunna skicka meddelanden har denna klass en referens till den 
förbindelse som upprättats sedan tidigare. I de tidigare prototyperna av SIMSON 
skickades meddelanden direkt och man väntade aldrig på något svar från servern. 
Men eftersom servern nu bekräftar varje meddelande med ett svarsmeddelande 
bestämdes det att synkron överföring var lämpligare att använda eftersom man då 
fick bättre tillförlitlighet. Vid synkron överföring är man garanterad att inget 
meddelande skickas förrän man mottagit bekräftelse på att det senast skickade 
meddelandet kommit fram som det skulle.    
 
Genom att sortera meddelanden som skall skickas i olika kategorier låter man en del 
meddelanden skickas asynkront medan andra skickas synkront. Att ändra från det 
ena till det andra sättet att skicka meddelanden i en kategori är mycket enkelt. I 
dagsläget finns det tre olika kategorier: systemmeddelanden, trafikmeddelanden och 
tidtabellmeddelanden. De två första kategorierna skickar meddelanden asynkront 
medan tidtabellmeddelanden skickas synkront. Man kan även ge meddelanden olika 
prioritet men detta används inte idag utan meddelanden skickas i ordningen system, 
trafik, tidtabell.  
 
Att meddelanden sorteras innebär att de läggs i en av tre möjliga köer. Dessa köer 
fungerar enligt principen FIFO (First In First Out). Det meddelande som läggs in i 
kön först kommer att skickas först, och eftersom meddelandena inte använder sig av 
någon övrig prioritetsordning fungerar detta på ett enkelt sätt. Varje kö kan i sin tur 
anta ett av två möjliga tillstånd, blockerad eller tillgänglig. Om en kö är blockerad 
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kommer inga meddelanden att tas ut från den, men nya meddelanden kan naturligtvis 
läggas till i kön. Genom att blockera en kö direkt efter det att man sänt iväg ett 
meddelande till servern och sedan låta kön vara blockerad till dess att man fått ett 
svarsmeddelande uppnås synkron överföring. 
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3 DYNAMISK TIDSGRAF 

3.1 Översikt  

Den viktigaste komponenten i det grafiska gränssnittet är den planeringsvy i vilken 
tidtabellerna för de olika tågen på den aktuella sträckan visas. Denna vy är en tid-
sträckagraf då den visar tid på sin vertikala axel och sträcka på den horisontella (se 
figur 10). I denna graf skall en operatör kunna planera om tågtrafiken genom att 
interagera med gränssnittet. Möjligheten att interagera med gränssnittet saknades vid 
detta examensarbetes början och ett av de primära målen inom arbetet har varit att 
implementera denna interaktion. För att göra detta på ett sätt som inte försvårar 
vidare utveckling krävdes en noggrann analys av det befintliga systemet.  
 
Utgångspunkten var en datorbaserad graf i vilken den enda förändring som kunde 
ske var att förändra antalet minuter historik som visades. Detta medförde att de linjer 
som representerade tidtabellerna för tågen var direkta omräkningar från tiderna i 
tidtabellerna till koordinater. Därför kunde dessa omräkningar ske precis innan 
linjerna skulle ritas ut på skärmen. Detta gav en hygglig prestanda eftersom tåg vars 
starttid inte fanns med i det tidsintervall som visades på skärmen inte behövde ritas 
ut. Med prestanda i detta fall avses utritningshastighet, dvs. hur många gånger per 
sekund som bilden ritas om. Tidsintervallet som visades på skärmen var endast en 
timma vilket naturligtvis också bidrog till att antalet linjer som skulle komma att ritas 
ut var ganska få.  
 
Att lägga till interaktiva möjligheter behöver inte försämra utritningshastigheten hos 
ett grafiskt gränssnitt. Kravet på utritningshastighet kan i många fall vara överdrivet 
då det nästan alltid räcker med att återge en bild som i alla lägen är fri från flimmer. 
Det är dock viktigt att man kan få tillräckligt snabb utritning även då användaren 
interagerar med systemet genom att t.ex. förändra utseendet på en tidtabellinje. Men 
om den åtgärd som användaren vill utföra är väldigt beräkningstung kan extra hänsyn 
till detta behöva tas för att inte utritningen ska upplevas som otillräcklig. 
 
I och med att utvecklingen varit en iterativ designprocess har ett flertal olika 
prototyper tagits fram under arbetes gång. Ibland har en mindre synpunkt på 
designen lett till omfattande omskrivningar av programkoden. Ett exempel på detta 
var när en försöksperson ansåg att det var svårt att se var nutiden visades i tidsgrafen 
då man samtidigt visade ett antal minuters historik. Om däremot tidsgrafen visades 
utan historik upplevdes det genast som lätt att se denna nutidslinje. Genom att 
implementera historiken som en egen komponent och flytta denna till en annan plats 
i gränssnittet löstes detta problem. 
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Figur 10. Layout av de olika komponenterna i gränssnittet SIMSON. Jämför denna med figur 14. 
 
 

3.2 Utveckling av dynamisk tidsgraf 

Efter en noggrann analys av tidsgrafens programstruktur gjordes det första 
designvalet. I och med att inga interaktionsmöjligheter tidigare funnits räckte det då 
med att iterera över tidtabellen för respektive tåg och räkna om ankomst- och 
avgångstider till koordinater. Mellan dessa koordinater ritas sedan linjer ut och en 
sådan linje, en s.k. tidslinje, motsvarade då en grafisk representation av tågets 
tidtabell. Men för att hålla reda på ändringar krävdes nu en ny design. Denna design 
skulle antingen bygga på den tidigare principen som direkt avbildade data som 
grafiska objekt eller så kunde varje grafiskt objekt självt vara ansvarigt för att 
uppdatera data då det ändrades. Ett försök med att bygga vidare på den befintliga 
strukturen gjordes, men allteftersom fler krav och idéer framkom blev denna lösning 
mindre och mindre attraktiv och förkastades slutligen. 
 
Nästa förslag som implementerades blandade lite av det tidigare konceptet med idén 
att låta tidslinjer vara egna objekt. Nedan visas en bild över hur detta var tänkt att 
fungera. 
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Figur 11. De tre aktörerna i koden för den dynamiska tidgrafen. 
 
Dataobjektets (här avses det data som finns i tidsgrafen och inte all data som finns i 
paketet Data) uppgift är att hela tiden ha de komponenter som skall ritas ut upp-
daterade och klara. De skall i sin tur kunna hämtas av presentationsobjektet som är 
ansvarigt för utritningen. När en användare vill interagera med tidsgrafen anropas 
kontrollobjektet. Om ändringen påverkar data ändrar kontrollobjektet dessa data. 
Data är hela tiden garanterad att vara uppdaterad innan en utritning sker vilket leder 
till att eventuella ändringar som görs alltid kommer att ritas ut direkt. 
 
Detta är ett mycket vanligt mönster och benämns MVC, Model-View-Controller. I 
bilden ovan blir kontrollobjektet controller, dataobjektet model och presentations-
objektet view. Detta mönster introducerades som en del i en version av 
programmeringsspråket Smalltalk kallat Smalltalk-80. Några av fördelarna med detta 
mönster är: 
 

• Det finns en klart definierad separering mellan de olika komponenterna i 
programmet; problem i vardera komponent kan lösas individuellt. 

• Det finns ett väl definierat API (Application Protocol Interface) som gör att 
varje komponent kan ersättas förutsatt att detta API följts. 

• Bindningen mellan data (model) och presentation (view) är dynamisk, dvs. 
den sker vid körning i stället för vid kompilering. 

 
Dataobjektet representerar data som vi ritar och manipulerar och är en visualiserad 
delmängd av tidtabellerna för de olika tågen. Att endast en delmängd finns med beror 
på att tidsintervallet som visas i tidsgrafen oftast är kortare än den totala simulerings-
tiden. Därför behöver inte tidslinjer för tåg som befinner sig utanför detta intervall 
visas.  
 
Då man ändrar ett tågs tidslinje är det naturligtvis den underliggande tidtabellen som 
ändras. Den tidtabell som finns i ”infilen” och som är den ursprungliga kallar man 
original-tidtabellen. Efter att en ändring skett fås en ny tidtabell vilken skiljer sig från 
orginaltidtabellen. Genom att rita ut de båda tidtabellerna och fylla det eventuella 
området som finns mellan dem med en färg skild från bakgrundsfärgen erhålls en 
bild över tågets försening eller förtidighet. Om en ändring av en tidslinje påverkade 
orginaltidtabellen så skulle denna inte längre representera den tidtabell som lästs in 
från ”infilen”. Därför behövs en struktur som gör det möjligt att hålla reda på 
åtminstone två tidtabeller, originaltidtabellen och den senast ändrade tidtabellen. För 
att lösa detta implementerades ett lager mellan den tidtabellstruktur som fanns i 
Datapaketet och de klasser i UI-paketet som använde sig av tidtabellerna. Detta 

Kontroll- 
objekt 

Presentations
-objekt

Data- 
objekt 
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lager, vilket är en klass kallad TimeTable, placerades i State paketet eftersom denna 
struktur representerade tillståndet hos tabellerna vid en viss tid och var något 
föränderligt.  
 
 
  

Figur 11.  Tidsgrafen hämtade  
data direkt ur tidtabellerna. 

Figur 12. Tidsgrafen hämtar tidtabellsdata ur 
Timetable. 

 
 
Efter att ha testat detta tillsammans med den nya designen utökades denna struktur 
till att inte bara hålla reda på två tidtabeller utan till att spara godtyckligt många 
ändringar. Genom att göra på detta sätt gavs användaren möjlighet att backa och 
ångra sina ändringar. Att ångra en ändring beslutades ske genom en s.k. ”undo-
funktion” där den senaste ändringen hela tiden är den som tas bort. Proceduren kan 
sedan upprepas till dess att man nått tillbaka till utgångsläget. Det har dock visat sig 
under försök att någon annan form av återtagning av genomförda ändringar skulle 
kunna vara intressant, men inget förslag till detta har utarbetats. För att göra en 
ändring i en tidtabell och samtidigt spara den tidtabell som fanns innan ändringen 
måste det finnas en ny version av tidtabellen att arbeta med. Detta görs genom att 
skapa en kopia av hur tidtabellen såg ut innan ändringen och sedan införa 
ändringarna i kopian. Sedan gäller det att spara båda tidtabellerna på ett lämpligt sätt. 
Att kopiera ett objekt i Java görs lämpligen på ett av två sätt, antingen genom att 
använda sig av serialization eller kloning.  
 
Serialization innebär i korthet förmågan att omvandlar objekt till en array av bytes 
för att vid ett senare tillfälle återskapa objekten. Denna teknik kan användas för att 
skapa en kopia genom att först omvandla objektet och alla dess referenser och alla 
referensernas referenser osv. till en array av bytes. Därefter omvandlas denna array 
tillbaka till objekt, men nu till en ny uppsättning. Tidsmässigt visade sig dock denna 
metod vara alldeles för långsam för att kunna användas i SIMSON, delvis beroende 
på det stora antalet referenser från objekt till andra objekt. 
 
Kloning är det snabbaste sättet att kopiera objekt i Java, men också det mest 
omständliga då varje objekt som refereras till av något annat objekt måste ha sin 
egen kopieringsfunktion implementerad. Men eftersom de ändringar som skall göras 
endast påverkar tidtabellen och inte något av alla de refererade objekten räcker det 
med att kopiera detta objekt och hålla alla övriga referenser intakta. Detta gör inte 
bara att implementeringen blir enkel utan också att kopieringen går väldigt fort.    
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Den slutliga strukturen för detta mellanlager är uppbyggd enligt figur 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figur 13. En schematisk bild av det mellanlager som finns mellan tidtabellerna som lästs in 
vid simuleringens början och tidtabellerna som visas i tidsgrafen. 

 
 
För att inte antalet tidtabeller ska fortsätta att växa i takt med att användaren gör fler 
och fler ändringar finns ett tak på hur många ändringar som sparas. Om detta tak är 
satt till t.ex. 50 ändringar så tas den första ändringen bort när man inför den 51’a 
ändringen. Detta gör att antalet tidtabeller inte kommer att växa obegränsat vilket 
skulle leda till att datorns minne skulle fyllas upp. Denna typ av minne för införda 
ändringar tar även hänsyn till ett krav som uppkommit i samband med försöken. 
Detta innebar att användaren måste ha möjlighet att experimentera med en plan och 
om denne inte blev nöjd med slutresultatet enkelt ha möjlighet att hoppa tillbaka. 
Denna typ av interaktion med gränssnittet kan lösas på flera olika sätt. En tänkbar 
lösning vore att ha olika ”moder” mellan vilka man enkelt kan växla. Men detta går 
emot en av grundtankarna när det gäller utvecklingen av SIMSON, nämligen att den 
information man behöver för att styra alltid ska finns tillgänglig på skärmen. Då 
”moder” ofta realiseras som olika fönster måste användaren växla mellan dessa för 
att hitta information. En bättre lösning vore i så fall att på något sätt kunna markera 
att nu kommer jag som användare att experimentera lite och vill därför ha möjlighet 
att hoppa tillbaka till min markering om jag inte blir nöjd. Denna markeringsfunktion 
skulle fungera utmärkt att implementera tillsammans med den ”undofunktion” som 
idag finns då det inte är någon egentlig skillnad att hoppa ett eller flera steg tillbaka i 
tiden. 
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Figur 14. Gränssnittet SIMSON under en simulering. Sträckan som simuleras är Storvik-Borlänge. 
 
 
3.2.1 Iterationer i design processen  
Förutom mina egna och handledarens förslag till ändringar och förbättringar har det 
efter möten, demonstrationer och försök framkommit ytterligare förslag på hur 
gränssnittet kan förbättras. Varje sådant förslag har lett till ett nytt varv i den iterativa 
designprocessen och en del av förslagen har förkastats medan andra behållits. Efter 
försök och möten med tågtrafikledare inom projektets arbetsgrupp har flera 
intressanta synpunkter och förslag framkommit. Flera av dessa förslagna ändringar 
implementerades direkt medan andra återstår att analysera ytterligare.  
 
Ändringar har i de flesta fallen handlat om enklare modifieringar. Styrkan med en 
bra prototyp är att det ska vara enkelt att införa sådana ändringar. SIMSON är i detta 
avseende inte optimal, men inte heller undermålig. Valet av Java som 
implementationsspråk gör att mindre ändringar oftast är enkla att införa. Detta 
förutsätter dock att grundstrukturen är väl genomtänkt och att det inte finns för 
många och starka beroenden mellan olika delkomponenter. Genom att samla 
liknande inställningar på en och samma plats kan det framtida arbetet förenklas. 
Detta gäller exempelvis för färger där ett försök gjorts att samla dessa på ett och 
samma ställe med beskrivande namn t.ex. timeTableGray som motsvarar en färg 
vilken används som bakgrund i tidsgrafen. Detta är dock inte gällande inom hela 
Simson utan används endast av en del komponenter. För att detta ska vara en 
användbar strategi måste alla komponenter använda denna typ av global 
specificering. 
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3.3 Prestanda 

Tidsgrafen var den näst mest prestandakrävande komponenten då detta arbete tog sin 
början. Spårplanen var och är avsevärt mycket mer beräkningstung. Att tidsgrafen 
efter tillägg av önskad funktionalitet skulle komma att kräva mindre av datorn som 
den körs på var mycket osannolikt. Java har en tendens till att vara långsamt, även 
om många menar på att det bara beror på dålig programmering. Så för att inte 
systemet skulle bli alltför långsamt testades nya tillägg med hjälp av olika tekniker 
och jämfördes sedan med tidigare tester. De tester som gjordes och som visade sig 
vara relevanta att mäta var utritningstider samt att mäta hur ofta en viss metod 
användes samt hur lång tid som spenderats i metoden. Det mest användbara testet är 
dock att sätta sig och köra systemet och se att systemet och utritningen hinner med 
oavsett vilka operationer man utför. 
 
Det finns många olika tekniker som man kan använda sig av i Java för att spara 
millisekunder då koden exekveras. Min uppfattning är dock att genom användning av 
Javas egna objekt på det sätt som beskrivs i dokumentationen så blir koden mera 
lättförstålig. Viktigare är att tänka rätt från början när det gäller övergripande 
struktur och att helt skriva om sådant som inte är bra istället för att försöka jaga 
millisekunder här och där. Detta medför i slutändan en lättläst och förhoppningsvis 
snabb kod vilken även är lättförstålig för andra programmerare.  
 

3.4 Förslag till framtida utveckling  

Gränssnittet fungerar enligt den specifikation som låg till grund för examensarbetet 
men för att göra meningsfulla experiment i framtiden behöver ytterligare funktioner 
läggas till. I tidsgrafen ska det även finnas möjlighet att planera om hastigheten hos 
tågen. Detta kan t.ex. göras genom att ändra lutningen på en tidslinje mellan två 
stationer. Koden är förberedd för införandet av denna funktion och arbetet med detta 
borde inte vara särskilt omfattande. Vidare har det visat sig vid tester att försöks-
personerna tenderar till att fokusera sitt arbete i spårplanen och inte i tidsgrafen. Ett 
av huvudmålen inom projektet har varit att styra tågtrafik genom planering. För att få 
svar på om detta koncept verkligen håller måste fokus därför flyttas så att försöks-
personer istället arbetar i tidsgrafen. I ett framtida operativt system ska operatören 
inte själv behöva lägga tågväg förutsatt att den plan som representeras av tidslinjerna 
i grafen håller. Att planen håller innebär att det inte får finnas några konflikter. Om 
så är fallet kan planen exekveras av en automatisk funktion. Denna automatiska 
funktion har alltså till uppgift att utföra den plan som finns så att tågen kan köra, dvs. 
styra den underliggande tekniken så att tågen kan köra enligt de aktuella tidtabellerna 
som nu visas i tidsgrafen. Inom projektet kallas denna funktion för ”automatisk 
exekverare” eller ”tågvägsslav”. Denna funktion måste läggas till i systemet och för 
att göra detta krävs relativt omfattande förändringar. 
 
Ytterligare ett förslag på hur systemet skulle kunna göras bättre är att all kod 
kommenteras noggrant. Mycket utvecklingstid går åt till att lista sig till hur en 
tidigare utvecklare tänkt. Java har en kommenteringsstandard (tillgänglig från 
http://java.sun.com) och ett verktyg (Javadoc) för att generera dokument baserade på 
kommentarer i koden vilken borde följas och användas. I den kod jag skrivit har jag 
följt denna men det finns fortfarande mycket okommenterad kod i gränssnittet. 
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Figur 15. En prototypbild, skapad i ett ritprogram, av hur gränssnittet SIMSON kan komma att se ut i 
framtiden. 
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4 SIMULERING 

För att starta en simulering måste en s.k. ”infil” väljas. En ”infil” är en textfil som 
innehåller data vilket ges på ett sätt som stämmer överens med den modell som 
simulatorn använder för bana, tåg, tidtabeller etc. Då en ”infil” valts startas upp-
kopplingsförfarandet mot servern (se avsnitt 3.6 Kommunikation). Då detta är 
avklarat ombeds användaren att mata in en realtidsfaktor vilken avgör hur snabbt 
simuleringen skall ske. Det är alltså möjligt att köra många gånger snabbare än 
verklig tid. Detta är speciellt användbart vid test av nya funktioner eftersom det kan 
ta lång tid innan simuleringen nått det intressanta området i vilket testet skall 
genomföras. Efter det att simuleringshastighet valts så startas simuleringen och 
tågens tidslinjer visas i grafen. Användaren kan nu lägga tågväg, planera om i grafen 
etc. tills dess att denne väljer att pausa eller stoppa simuleringen. Det är naturligtvis 
ointressant att köra en simulering i ett tidsintervall inom vilket inga tåg planerats in. 
  
Som nämnt ovan skickas alltså ”infilen” över till simulatorn men för att gränssnittet 
ska kunna fungera måste det ha en avbild av det som finns på simulatorsidan. Detta 
gör att det finns en lokal kopia av data på klientsidan. Då dessa data sedan modifieras 
under simuleringens gång måste programmet se till att båda sidor uppdaterar sig. 
Detta är inte en optimal lösning och någon form av gemensam data, t.ex. i form av en 
realtidsdatabas, skulle vara att föredra. 
 
En användare märker inte mycket av den meddelandetrafik som sker mellan 
simulatorn och gränssnittet under körning. Kommunikationen från gränssnittet 
(SIMSON) till simulatorn är helt beroende av det som användaren gör medan det 
från simulatorn skickas en strid ström av meddelanden till SIMSON. Dessa 
meddelanden påverkar på olika sätt data och eftersom det som visas i gränssnittet är 
en visuell bild av data så förändras denna bild.  
 
Som användare kan man idag interagera med gränssnittet på ett antal olika sätt. Dels 
genom att manuellt styra tågtrafiken i den förenklade spårplanen genom att lägga och 
utlösa tågväg. Då ett tågs eller ett tågs tidtabellinje markeras fås ytterligare 
information om detta tåg. Dels fås en informationsruta i vilken information såsom 
tågtyp, hastighet, vikt, längd och acceleration visas och dels fås information om 
tågets planerade spåranvändning. Planerad spåranvändning visas i grafen invid varje 
station som tidtabellinjen korsar och denna är tänkt att utvecklas vidare till att bli 
interaktiv så att ett tågs planerade spåranvändning kan ändras under körning. 
 
Dessutom kan användaren ändra ett tågs tidtabell genom att förändra avgångstiden 
från stationer. Ibland har inte tåget något inplanerat uppehåll vid en station utan skall 
köra rakt igenom medan det andra gånger kan det handla om på- och/eller avstigning 
och tåget måste då ha ett längre uppehåll. För att förändra avgångstiden markerar 
användaren ett tåg, antingen genom att klicka på tågsymbolen eller genom att klicka 
på tågets tidtabellinje. Linjen blir då tjockare, får fyrkantiga noder utritade vid 
ankomst och avgångstiderna på varje station samt den planerade spåranvändningen 
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visas som beskrivet ovan. Om användaren klickar på avgångsnoden på den station 
vid vilken ändringen ska införas så visas en halvtransparent ruta med information om 
tågets ankomst-, avgångs- och uppehållstid. Dessutom visas den införda 
förändringen. Upplösningen av dessa tider är hela minuter. Då interaktionen idag 
sker med mus används musens rullhjul för att införa förändring av avgångstid. Varje 
tick på hjulet motsvaras av en minuts förändring. Genom att rulla fram och tillbaka 
ändras uppehållet och denna ändring påverkar efterföljande tider genom att hela 
linjen parallellförflyttas. Ytterligare ett klick bekräftar ändringen och denna skickas 
då iväg till simulatorn. 
 
 

 
 
Figur 16. Ett urklipp ur den dynamiska  tidsgrafen som visar en markerad tidtabellinje under 
modifiering.. 
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5 EXPERIMENT 

Målet med experimenten var att få belägg för om det nya gränssnittet är användbart i 
praktiken samt om de idéer och tankar som finns inom projektet är realiserbara. 
Hittills har inga fullskaliga experiment genomförts då prototypen inte varit 
tillräckligt utvecklad men ett försök samt interna mindre tester, kallade förförsök, har 
genomförts. I detta avsnitt beskrivs den miljö som byggts för experimenten samt de 
försök som gjorts. 
 

5.1 Laborationsmiljö 

Försöksarbetsplatsen har utformats enligt de riktlinjer som hittills tagits fram inom 
projektet och med de resurser som funnits till hands. Resultatet av detta har blivit en 
försöksarbetsplats där användaren sitter framför en stor duk på vilken gränssnittet 
projiceras med hjälp av två takmonterade projektorer. Försöksarbetsplatsen fungerar 
på det stora hela bra och gränssnittet upplevs som en sammanhängande bild där 
detaljer är enkla och tydliga att urskilja. Dock klarar projektorerna maximalt av att 
visa ett trafikområde som omfattar ungefär 15 stationer. Detta ställer krav på att 
experiment inte utförs på banor med fler stationer. Om sådana experiment ska göras 
måste ny hårdvara införskaffas som klarar av en högre upplösning. Intressant blir att 
se hur man ska lösa problemet med den detaljerade spårplan, som skall visas under 
tidtabellgrafen, då denna kommer att kräva betydligt högre upplösning än vad som 
idag finns tillgänglig.  
 
5.1.1 Arbetsplats 
Utformningen av den framtida arbetsplatsen är ett arbete som inte är slutfört inom 
projektet men för att kunna genomföra experiment och försök har ett laboratorium på 
avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala Universitet byggts upp. I 
laboratoriet har man tagit fasta på de idéer och tankar som hittills vuxit fram. Några 
av dessa tankar redovisas här varpå en beskrivning av hur laboratoriet byggdes följer. 
 
I en framtida operativ miljö är det tänkt att ett antal individuella arbetsplatser 
tillsammans kommer att utgöra ett helt arbetsrum. För att få bra ergonomi och 
samtidigt utnyttja människans kapacitet, kan man ange följande grova riktlinjer, 
baserat på existerande råd och erfarenheter. Man bör inte överskrida en synvinkel 
horisontellt på 100-110 grader, dvs max +50 och -50 grader relativt frontallinjen. 
Annars behöver man vrida på huvudet för mycket för att kunna hålla fokus på de 
olika informationsmängderna. 
 
Vertikalt bör synvinkeln hållas så att den aldrig går utanför intervallet +20 och –40 
grader relativt till ögats horisontella linje. Detta förutsätter att den information som 
ligger i intervallet +10 till +20 grader inte är av sådan art att fokus hamnar där. 
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Däremot går det bra att visa sådan information som är av mer översiktlig karaktär. 
Om man måste se högre eller lägre än detta tenderar man till att böja på nacken vilket 
kan leda till onödiga belastningar. Dessa belastningar kan på sikt ge allvarliga 
skador.     
 
 

Från sidan:
+22 till -44 grader
vertikalt

0

+22

-22

-44

 
Figur 17. En tänkt arbetsplats sedd från sidan. Här tänker vi oss två bilddelar i höjdled projicerade 
på väggen på c:a 2 meters avstånd. Dessutom finns en bildskärm omedelbart bakom bordet på c:a 70 
cm avstånd, placerad så att dess överkant kommer i linje med den projicerade bildens underkant. 
 
 
En bildskärm med bra upplösning klarar idag av att visa 1600x1200 bildpunkter. Om 
man utgår från en 20” bildskärm och sätter användaren på ungefär 70cm avstånd får 
man de synvinklar som redovisas i fig. 1. Om man sedan tänker sig att man flyttar 
användaren till ett avstånd 2m från gränssnittet så måste man öka bildstorleken 3 
gånger (70cm * 3 ≈ 2 m). Detta leder till ett maximalt informationsinnehåll 
motsvarande cirka 6400 x 3600 bildpunkter, d.v.s. drygt 23 miljoner bildpunkter (ca 
4x1600 horisontellt och 3x1200 vertikalt) med dagens teknik. 
 
5.1.2 Försöksarbetsplatsens utformning 
Som nämnt ovan är det två bildytor ovanför varandra som ska projiceras framför 
arbetsplatsen. Detta kan kompletteras med en bildskärm på ett bord framför 
operatören. Genom att visa ett begränsat antal stationer under försök och experiment 
kan man skära ner den horisontella bildytan till endast en bildyta med 1024 pixels 
bredd. Detta gör det möjligt att skapa en miljö tillräcklig för en försöksarbetsplats 
med hjälp av två stycken projektorer och en skärm. 
 
När man sitter framför denna uppställning så behöver man vrida huvudet maximalt 
15 grader år vardera hållet i horisontellt led för att fokusera på objekt längst ut i 
kanterna.  
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Figur 18. Försöksarbetsplatsen. 

 
 
Valet av projektorer begränsas naturligtvis av de resurser som finns tillgängliga. 
Projektorer som klarar 1600x1200 bildpunkters upplösning kostar alldeles för 
mycket för att vara intressanta, men ett bra resultat går att få även om man projicerar 
bilden i 2x1024x768 bildpunkter. Det finns många tillverkare av projektorer som 
klarar av denna upplösning men då avståndet från projektorn till duken är 2,5m och 
man vill få en så stor bildyta att den klarar de uträknade vinklarna smalnade antalet 
tänkbara projektorer markant. Förstahandsvalet föll på InFocus LP290 som skulle 
klara av att projicera gränssnittet på önskvärt sätt. Det visade dock efter tester med 
denna typ av projektor att det inte gick att få tillräckligt bra färgöverensstämmelse 
mellan de båda projektorerna. Detta beror enligt tillverkaren på den teknik som 
används i InFocus projektorn. Man använder här en teknik med en 0.7"-polysilicon 
LCD skärm och tydligen medför denna teknik att det är mycket svårt att få två olika 
projektorer att överensstämma i färg. 
 
För att lösa detta problem undersöktes vilken annan typ av teknik som fanns 
tillgänglig och om denna teknik skulle kunna möta de ställda kraven. Valet föll på en 
relativt ny teknik kallad DLP vilket står för Digital Light Processing. DLP är baserad 
på en teknik framtagen av Texas Instrument kallad DMD (Digital Micromirror 
Device). DLP-teknikens stora fördelar är mycket bra färger i klass med de mycket 
dyrare CRT projektorerna, extremt bra och djup svärta, samt väldigt hög kontrast. 
Den projektormodell som införskaffades heter ASK M3. 
 
Trots att de två ASK M3 projektorerna kom från samma tillverkningsserie och hade 
efterföljande tillverkningsnummer skilde sig färgerna markant åt då man projicerade 
en bild som delades mellan projektorerna. För att komma till rätta med detta åtog sig 
återförsäljaren att trimma in och kalibrera projektorerna. Detta gjorde dessvärre inte 
så stor skillnad och det var endast genom att testa en mängd olika inställningar som 
en tillräckligt god överensstämmelse mellan de båda gick att få. Projektorer är i 
nuläget inget bra alternativ för att visa gränssnitt i en operativ miljö. 
 

 Försöks
-person 

 Projicerat 
gränssnitt 

(2 projektorer) 

 Tangentbord, 
mus 

2m 

2m 
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Framför arbetsplatsen monterades en ramspänd projektorduk med höjden 2,1 m och 
bredden 3,0m. Projektorerna monterades på en egenkonstruerad takmonterad 
upphängningsanordning 2,5m från duken. Upphängningsanordningen gör det möjligt 
att vrida vardera projektor i horisontell och vertikal riktning samt även att höja eller 
sänka projektorerna inbördes. För att få den projicerade bilden att se samman-
hängande och skarvlös ut krävs en del fininställning av projektorerna, men 
slutresultatet blir bra.  
 
Att en ASK M3 projektor endast klarar av 1024*768 bildpunkter gör att detaljer i 
gränssnittet inte visas med någon högre kvalitet. Om man jämför gränssnittet då det 
projiceras med hur det ser ut på en vanlig datorskärm med 1280*1024 bildpunkters 
upplösning ser man att skillnaden är markant. Datorskärmen återger färger och 
kontrast på ett mycket bättre sätt och i 1600*1200 bildpunkters upplösning är 
skillnaden stor jämfört med projektorn. 
 

5.2 Upplägg av försök 

För att testa hur interaktionen i den datorbaserade grafen upplevs av slutanvändarna 
genomfördes försök på driftledningscentralen i Gävle. Syftet med dessa försök var 
dels att presentera idéerna med en datorbaserad graf för fjärrtågklarerare och dels att 
göra en utvärdering av ett problemscenario som senare skulle kunna användas i mer 
omfattande och storskaliga experiment. Problemscenariot har tagits fram inom 
arbetsgruppen och även testats av densamma. Målet var att givet vissa förutsättningar 
göra omplanering av tidtabellerna i grafen så att inga konflikter fanns kvar samt att 
minimera antalet förseningsminuter. Genom att utvärdera lösningarna skulle man 
kunna få indikationer på om huruvida dessa skiljer sig mellan operatörerna och dels 
på hur lösningarna skiljer sig mellan pappersgraf och datorgraf.  
 
När det gäller interaktionen i SIMSON ville vi ha svar på tekniska frågor samt hur 
informationen i gränssnittet upplevs. De tekniska frågorna handlade t.ex. om hur lätt 
det var att använda musens rullhjul, hur det var att markera linjer etc. Andra frågor 
som var av intresse är hur förseningsskuggor upplevdes, återkopplingen vid 
omplanering, information som eventuellt saknades, om viss information var 
övertydlig m.m. Vi fick dock göra en avvägning för att inte varje experiment skulle 
bli allt för omfattande.   
 
Vid genomförandet av dessa försök användes inte den försöksarbetsplats som byggts 
upp i Uppsala utan istället kördes gränssnittet på en bärbar dator med en 15” skärm. 
En vanlig mus med rullhjul kopplades till datorn som sedan fick tjänstgöra som 
laborationsmiljö. I och med att man hade tillgång till mycket högre upplösning på 
denna skärm (1400*1050 bildpunkter) så anpassades SIMSON något för att bättre 
utnyttja detta.  
 
De syften som fanns med denna typ av försök gjorde att kraven på simulering 
försvann. Istället kunde man helt koppla bort simulatorn och låta grafen vara 
stillastående. Genom att sätta den realtidsfaktor som bestämmer hur snabbt tiden går 
i systemet till noll får man en graf som inte rör sig. Alla andra funktioner fungerar 
dock i grafen. Denna anpassning av SIMSON gör även att historiken blir en 
överflödig komponent eftersom inga tåg kommer att nå nutidslinjen och därmed bli 
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aktiverade. Historiken kunde därför tas bort ur gränssnittet och grafens storlek kunde 
därmed ökas. De informationsrutor som visas då man antingen markerar en linje eller 
ett tåg var tidigare placerade på vänster respektive höger sida om historiken och 
flyttades därför upp något för att synas bättre. Slutresultatet blev ett enkelt och 
tydligt gränssnitt i vilket grafen var den komponent som fanns i fokus.  
 
För att i efterhand kunna utvärdera försöken spelades gränssnittet in med hjälp av 
programvaran Camtasia Recorder. Denna programvara sparar med jämna intervall 
den bild som visas på skärmen och skapar med hjälp av dessa bilder en film. Detta 
gör det möjligt att gå tillbaka och titta på vad användarna gjorde i gränssnittet och 
det går även att spola fram och tillbaka.  
 
5.2.1 Problemscenario 
Att utforma ett tillräckligt komplext och intressant problemscenario inför försöken 
var viktigt. Dels för att försökspersonerna skulle bli intresserade men även för att 
problemscenariot skulle kunna användas vid framtida mer storskaliga experiment. 
Därför togs scenariot fram i samarbete med erfarna fjärrtågklarerare ur arbets-
gruppen. Problemscenariot förbereddes sedan så att det gick att köra i SIMSON och 
testades av ett flertal personer inom projektet.  
 
Problemscenariot innebär att en konflikt införs i grafen. Denna konflikt skulle vara 
lagom svårlöst och helst inte ge samma utfall för alla som introducerades för 
problemet. Med de begränsningar som finns i SIMSON passar det bra att låta 
konflikten bestå av någon form av störning vilken leder till att en serie om-
planeringar måste göras. Det bestämdes att denna störning skulle representeras av en 
lokskada på en station vilken leder till att tåget inte kan avgå som beräknat. Grafen 
måste därför planeras om så att andra tåg kan köra. Till detta bestämdes även att 
förutsättningarna skulle vara så enkla som möjligt. Detta innebär att alla tåg har 
samma prioritet och att omplaneringen ska ske med avseende på att minimera det 
totala antalet förseningsminuter. Genom att lokskadan inträffar vid en tid vilken 
omöjliggör en enkel omplanering som inte påverkar andra tåg blir problemscenariot 
tillräckligt avancerat, utan att för den skull vara svårbegripligt och tidskrävande. 
Dessutom var det viktigt att försöket kunde genomföras med samma förutsättningar 
oavsett om försökspersonen arbetar med den datorbaserade grafen eller 
pappersgrafen. 
 

5.3 Försök 

Totalt har 12 personer genomfört försöket. Av dessa har fyra personer löst problem-
scenariot med hjälp av den traditionella pappersgrafen medan övriga åtta personer 
använt sig av den datorbaserade grafen. Samtliga personer arbetande vid Banverkets 
driftledningscentral i Gävle och samtliga försök genomförde under en dag, den 17 
mars 2003. Utöver detta skall ytterligare fyra personer få lösa problemscenariot 
utifrån de givna förutsättningarna tillsammans med en pappersgraf. Inför försöken i 
Gävle förbereddes försökspersonerna via ett enklare utskick som berättade lite om 
projektet samt vad som skulle vänta dem vid själva försöket. Dessvärre verkade det 
som att ingen av personerna som genomfört försöket tagit del av denna information.  
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Varje försök inleddes med en kortare presentation av projektet, vilka vi var samt en 
beskrivning av varför försöket skulle genomföras. Därefter presenterades SIMSON 
och försökspersonen fick själv testa att interagera med gränssnittet under en kortare 
tid. Eftersom interaktionsmöjligheterna är begränsade och försöket inte skulle ge 
några definitiva svar om detaljer räckte det med några minuters introduktion. Sedan 
fick försökspersonen ta del av de förutsättningar som skulle gälla under försöket. 
Dessa finns som en del av denna rapport under appendix B.  
 
Under experimentet ställdes enklare frågor till användaren om varför denna gjorde på 
ett visst sätt eller hur denna upplevde någon viss detalj. Dessa frågor var inte 
förberedda utan sättet som användaren jobbade på styrde dialogen. Synpunkter som 
försökspersonen hade noterades. Efter att ha löst problemet diskuterades lösningen 
kort och försökspersonen ombads fylla i en enkät (appendix B). Frågorna i enkäten 
handlade dels om hur gränssnittet upplevdes och dels om skillnaderna mellan att 
arbeta i en datorbaserad graf jämfört med en pappersgraf. Enkäten återfinns i 
appendix A och svarsresultaten finns sammanställda under appendix C.  
 
5.3.1 Lösning av givet problemscenario 
Eftersom det ovan beskrivna problemscenariot gick ut på att minimera det totala 
antalet förseningsminuter så borde en person som har möjlighet att upprepa försöket 
slutligen komma fram till en bästa lösning. Inom arbetsgruppen löste ett flertal 
personer problemet, jag själv inkluderad, och de flesta lyckades minimera det totala 
antalet förseningsminuter till omkring 40 minuter. Men så introducerades problemet 
för en f.d. fjärrtågklarerare, även denne verksam inom arbetsgruppen, som löste 
problemet på ett sätt som ingen annan tänkt på tidigare. Denna lösning minimerade 
förseningstiden till omkring 30 minuter vilket är en sänkning med 25%. Detta var 
naturligtvis den hittills bästa lösningen och frågan var nu hur många som vid de 
riktiga försöken skulle välja denna typ av lösning. Det visade sig att en klar majoritet 
valde denna typ av lösning. Samtliga av dessa personer tillfrågades sedan om de 
skulle använda sig av denna lösning även i en verklig situation och där blev det 
enhälliga svaret ja. 
  
5.3.2 Sammanfattning av försöken vid Gävle DLC 
Då det brev som vi försökt förmedla som en introduktion inför försöken av någon 
anledning inte kommit fram till personerna på Gävle DLC var samtliga försöks-
personer helt oförberedda. Endast en av tolv personer hade hört talas om och varit i 
kontakt med forskningsprojektet tidigare. Men efter att fått en introduktion, testat 
gränssnittet och löst det givna problemscenariot så var de flesta positiva till den 
datorbaserade grafen. Endast en person bibehöll sin skepsis med motivationen att 
deras arbete skulle bli tråkigt om man tog bort den traditionella pappersgrafen. Vår 
uppfattning av hur de upplevde den datorbaserade grafen baseras på de synpunkter 
de hade, det efterföljande korta samtal som vi hade med var och en samt 
svarsresultaten i enkäterna.   
 
Personen som ansåg att deras arbete skulle bli väldigt tråkigt om de bara skulle sitta 
och stirra på en fungerande plan och ibland utföra någon ändring hade nog inte 
riktigt insett hur det framtida arbetet som planerare kommer att utföras. Som nämnt 
tidigare är det en av målsättningarna inom projektet att flytta trafikledarens fokus 
ifrån arbete på en teknisk nivå till arbete på en planerande nivå. I grunden kommer 
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förmodligen samma typ av störningar och konflikter att inträffa och dessa måste 
lösas upp oavsett vilken typ av hjälpmedel som finns till hands. Däremot kan det 
vara så att den nya styrprincipen flyttar fokus längre fram i tiden och på detta sätt 
underlättar lösningen av konflikter etc., men detta återstår att utvärdera. I kommande 
och mer storskaliga experiment är detta något som kommer att undersökas. 
 
Intressant var också sättet som de olika personerna angrep problemet på. En del 
tittade på skärmen och funderade länge innan de med hjälp av musen införde någon 
ändring medan andra direkt provade att flytta linjer fram och tillbaka. Speciellt roligt 
var det med en person som till en början verkade väldigt skeptisk men som hade 
mycket god vana när det gällde att arbeta med mus. Detta märktes genom att denne 
direkt testade ett flertal olika alternativ, förkastade en del genom att planera tillbaka 
till utgångsläget för att sedan fortsätta. Denne person gjorde också en av dagens bästa 
lösningar och var efter avslutat experiment mycket positiv till idén med en dator-
baserad graf. En viktig del var att vi hade just användarnas ”hemmabana” i de filmer 
och de försök som kördes. Det är förmodligen inte särskilt viktigt att ha samma bana 
i själva försöken men det kan nog vara bra att ha något bekant att introducera 
försökspersonerna med. Kanske är det så att man helt vill undvika att ha samma bana 
under försök och experiment eftersom risken finns att försökspersonen frångår de 
givna förutsättningarna och lägger in egna tolkningar etc. 
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6 RESULTAT 

Då målet med examensarbetet i stora drag gått ut på att undersöka hur den 
datorbaserade grafen kunde göras interaktiv samt att skapa en god grund inför 
framtida utveckling är det svårt att säga när detta mål egentligen nåddes. 
Utvecklingen har varit mycket iterativ och ett flertal implementerade förslag har 
förkastats allteftersom nya idéer uppkommit. Förslaget till den struktur som används 
idag var färdigt i mitten av oktober och därför får denna tidpunkt vara representativ 
för då detta mål nåddes. Några veckor efter denna tidpunkt fanns förslaget 
implementerat vilket gav möjlighet att interagera med grafen, även om återkoppling 
till simulatorn saknades. Detta berodde på att en ny leverans av simulatorn väntades 
vilken skulle stödja de funktioner som nu lagts till på SIMSON-sidan. I slutet av 
november hade samtliga uppsatta mål för examensarbetet uppnåtts men inga 
egentliga tester och försök hade genomförts vilka skulle visa på om 
implementationen verkligen höll. Försöken som genomfördes vid driftlednings-
centralen i Gävle den 17 mars 2003 verifierade att gränssnittet mycket väl fungerade 
för denna typ av experiment. Under dessa försök fungerade allting utan problem och 
detta var sannolikt en anledning till att tolv stycken försök kunde genomföras under 
en och samma dag.  
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Att göra en generell slutsats efter denna typ av arbete är mycket svårt. Istället drar 
jag ett antal olika slutsatser som förhoppningsvis leder till att det framtida arbetet 
förenklas.  
 
Vikten av välstrukturerad och välkommenterad kod kan inte nog understrykas. 
Koden i SIMSON är välstrukturerad men skiljer sig åt mellan olika komponenter. 
Detta beror sannolikt på att ett antal olika personer varit med i utvecklingen under 
årens lopp och att dessa personer haft olika preferenser och erfarenhet när det gäller 
programutveckling. Gällande för all kod var dock att kommenteringen i de flesta fall 
var mycket bristfällig och ibland helt obefintlig. Detta gjorde att det tog onödigt lång 
tid att sätta sig in i hur komponenterna fungerade och samverkade. Ingen extern 
dokumentation som beskrev hela systemet ur programmeringstekniskt perspektiv 
fanns heller tillgänglig. Den kod som implementerats under detta examensarbete är 
väl kommenterad och möjliggör skapandet av en elektronisk dokumentation med 
hjälp av Javadoc, vilket är ett verktyg från Sun som skapar en uppsättning html-sidor 
vilka beskriver alla klasser, metoder och datafält. Javadoc korsrefererar även genom 
att skapa länkar från en beskrivning till en annan. Förhoppningen är att all kod i 
framtiden kommer att kommenteras efter denna standard. 
 
Idéer som uppkommit under arbetets gång har ofta lett fram till att koden skrivits om. 
Dessa idéer har inte alltid dokumenterats och inte heller har en ordentlig 
specifikation gjorts för vilket arbete som skall göras. Någon form av utvecklings-
historik borde därför föras. Denna kan vara mycket enkel och kunde i korta ordalag 
beskriva var, hur, när och varför en ändring gjorts. Inför större ändringar måste en 
ordenlig kravspecifikation tas fram. En sådan skulle förmodligen påskynda 
utvecklingen och även fungera som ett historiskt dokument. 
 
En ordentlig utredning måste göras om hur interaktionen med den datorbaserade 
grafen ska ske. Att minimera men samtidigt effektivisera antalet klick och rörelser 
med musen är viktigt då det framtida arbetet till stor del kommer att ske på detta sätt. 
Möjligheten att använda snabbtangenter och inmatning via tangentbordet har inte 
undersökts och dessa funktioner skulle kunna implementeras så att de fungerar 
parallellt med en mus. Att använda rullhjulet för att förändra avgångstiden verkar 
vara en bra lösning, men detta är något som framtida försök och experiment får 
utvisa.  
 
Innan storskaliga experiment kan genomföras återstår mycket utvecklingsarbete, men 
det finns ingenting som hindrar att mindre experiment genomförs med dagens 
systemkonfiguration. Säkerligen kan sådana experiment eller försök ge många 
intressanta och nyttiga resultat vilka kommer att leda fram till att nya krav ställs på 
SIMSON. Jag anser dock att det är mycket viktigt att man bestämmer vad det är man 
vill uppnå och ha svar på med gränssnittet innan man genomför experiment. Detta 
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kan verka naturligt, men i och med att det finns så många obesvarade frågor inom 
projektet måste dessa reduceras och förhoppningsvis mynna ut i klara och tydliga 
krav för hur ett framtida system ska designas. 
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Och slutligen till Vinnova för finansiering. 
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9 APPENDIX A 

Enkät som använts vid förförsök med tågtrafikledare. 
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Frågeenkät 
 
1. Vad är din huvudsakliga yrkestitel?  

□ Fjärrtågklarerare   

□ Tågklarerare  

□ Tågledare    

□ Annat: _____________________ 
 
 
2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
____________________________ 
 
 
3. Hur beskriver du din datorvana när det gäller att arbeta med en mus? 

□ Inte så god. Arbetar sällan med mus. 

□ God. Arbetar ofta med mus. 

□ Mycket god. Använder mus dagligen.  
 
 
 
4. Hur upplevde du sättet som informationen i den datorbaserade grafen visas på? 
 

 Mycket 
Lätt Lätt Neutralt Svårt Mycket 

svårt 
a) Att se potentiella 
konflikter / problem □ □ □ □ □ 
b) Att se förseningar □ □ □ □ □ 
c) Att se ett tågs 
planerade spår – 
användning 

□ □ □ □ □ 
d) Att se tiden i grafen □ □ □ □ □ 
e) Att se vilken 
tidtabellslinje som hör 
till ett visst tåg 

□ □ □ □ □ 
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5. Hur upplevde du att det var att arbeta i den datorbaserade grafen? 
 

 Mycket 
lätt Lätt Neutralt Svårt Mycket 

svårt 
a) Att markera / klicka på 
en tidtabellsslinje. □ □ □ □ □ 
b) Att markera ett tågs 
avgångsnod vid en station □ □ □ □ □ 
c) Att öka eller minska 
uppehållstiden genom att 
använda musens rullhjul 

□ □ □ □ □ 
 
 
 
6. Hur upplevdes det att planera om i en datorbaserad graf? 
 

 Mycket 
positivt Positivt Neutralt Negativt Mycket 

negativt 
a) Att axlarna bytt plats 
jämfört med graf på 
papper 

□ □ □ □ □ 
b) Att man kan ångra 
sina ändringar □ □ □ □ □ 
c) Att förseningar visas 
som ”skuggor” □ □ □ □ □ 
d) Att förstå hur stor 
förseningen för ett tåg är □ □ □ □ □ 
e) Att få en helhetsbild 
av trafiksituationen  □ □ □ □ □ 
 
 
7a. När du ska göra en omplanering i den traditionella pappersgrafen, tänker du då 
igenom hur denna ändring kommer att påverka all annan trafik innan du inför den? 

□ Ja  □ Nej  □ Kan inte avgöra 
 
7b. Förklara kortfattat hur du tänker innan du gör en omplanering i den traditionella 
pappersgrafen? 
 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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8a. Tror du att det blir någon skillnad i hur man löser en konflikt beroende på om 
man gör det i en datorbaserad graf jämfört med den traditionella grafen på papper?  

□ Ja  □ Nej  □ Kan inte avgöra 
 
8b. Om ja, kan du förklara vari skillnaden ligger? 
 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Vilka fördelar ser du med att använda sig av en datorbaserad graf för omplanering 
jämfört med den traditionella pappersgrafen? 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Vilka nackdelar ser du med att använda en datorbaserad graf för omplanering 
jämfört med den traditionella pappersgrafen? 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
11a. Saknade du någon information i de förutsättningar som fanns inför uppgiften?  

□ Ja  □ Nej 
 
11b. Om ja, vad saknade du? 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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10 APPENDIX B 

Förutsättningar inför försök. 
 
     

Förutsättningar 
Vi vill återigen poängtera att vi inte är ute efter att undersöka enskilda 
fjärrtågklarerares prestationer. Resultaten av den här undersökningen kommer 
enbart att användas för att hitta en bästa lösning enligt de givna förutsättningarna. 
Denna lösning kommer sedan att användas som en referensnivå i kommande 
experiment. 

Instruktioner 
Dagens datum är onsdagen den 18 december 2002 och klockan är 19.15. Lokföraren 
på tåg 410 ringer upp dig och talar om att hon blivit tvungen att stanna tåget på 
huvudtågspåret inne på mötesstationen i Hinsnoret. Det är ett tekniskt problem som 
lätt ska vara åtgärdat. Problemet kommer att vara löst senast om 7 minuter, det vill 
säga att klockan 19.22 är det möjligt för tåget att avgå från Hinsnoret.  
 
Klockan 19.15 har tåg 9070 hunnit passera Ornäs. Det går alltså inte att hålla detta 
tåg där. 
 
På grund av tåg 410’s tekniska problem så har vi nu konflikter som kräver 
omplanering av trafiken då mötesstationen i Hinsnoret bara har två spår. 
 
Alla tåg, såväl godståg som resandetåg, ska prioriteras likadant. Ditt mål är i det här 
fallet att minimera det totala antalet förseningsminuter. 
 
Observera att det endast är mellan Storvik och Borlänge som omplanering ska göras. 
Hänsyn behöver alltså ej tas till omgivande trafik.  
 
 
Infrastruktur: 

 
 
Figuren visar en förenklad spårplan över den aktuella sträckan. Huvudtågspåret är 
det spår som går rakt igenom stationerna och övriga spår återfinns över och/eller 
under detta. 
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Alla växlar in på sidotågspår på stationerna har en STH som är 40km/h och alla 
stationer tillåter samtidig infart.  
 
I detta scenario bör ni ej relatera till den verkliga sträckan utan endast till de givna 
förutsättningarna.  
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11 APPENDIX C 

Resultat av försök vid driftledningscentralen i Gävle den 17 mars 2003. 
 
Totalt 8 personer genomförde försöket med den datorbaserade grafen och 4 personer 
löste samma problemscenario på den traditionella pappersgrafen. Resultaten av fråga 
4,5 och 6 är heltäckande medan endast de mest intressanta svaren på de övriga 
frågorna redovisas.   
 

Sammanställning av fråga 1 
Fråga 1 löd: “Vad är din huvudsakliga yrkestitel?” 
Samtliga personer som genomförde försöket var fjärrtågklarerare eller tågledare. 
 

Sammanställning av fråga 2 
Fråga 2 “Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?” gav följande 
resultat där antalet år visas på den vertikala axeln och personerna 1-8 på den 
horisontella axeln: 
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Många hade säkert längre erfarenhet men då inte från just Gävle DLC. Frågan tog 
endast upp hur länge de arbetat på sin nuvarande arbetsplats. 
 

Sammanställning av fråga 3 
Denna fråga tog upp ”Hur beskriver du din datorvana när det gäller arbeta med en 
mus?”. Tre möjliga svarsalternativ fanns: 

• Inte så god. Arbetar sällan med mus. 
• God. Arbetar ofta med mus. 
• Mycket god. Använder mus dagligen. 

Samtliga personer utom en beskrev sin vana att arbeta med mus som mycket god. 
Den avvikande personen svarade att denne hade god vana när det gäller att arbeta 
med mus. 
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Sammanställning av fråga 4 
På varje fråga kunde personerna välja mellan: 
5 Mycket Lätt 
4 Lätt 
3 Neutralt 
2 Svårt  
1 Mycket Svårt 
 
Hur upplevde du sättet som informationen i den datorbaserade grafen visas på? 
 

a) Att se potentiella konflikter / problem 
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b) Att se förseningar 
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c) Att se ett tågs planerade spåranvändning 
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d) Att se tiden i grafen 
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e) Att se vilken tidtabellinje som hör till ett visst tåg 
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 Sammanställning av fråga 5 
På varje fråga kunde personerna välja mellan: 
5 Mycket Lätt 
4 Lätt 
3 Neutralt 
2 Svårt  
1 Mycket Svårt 
 
 
Hur upplevde du att det var att arbeta i den datorbaserade grafen? 
 

a. Att markera / klicka på en tidtabellinje 
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b. Att markera ett tågs avgångsnod vid en station 
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c. Att öka eller minska uppehållstiden genom att använda 

musens rullhjul 
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Sammanställning av fråga 6 
På varje fråga kunde personerna välja mellan: 
5 Mycket Positivt 
4 Positivt 
3 Neutralt 
2 Negativt 
1 Mycket Negativt 
 
 
Hur upplevdes det att planera om i en datorbaserade graf? 
 

b) Att axlarna bytt plats jämfört med graf på papper  
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b)  Att man kan ångra sina ändringar 
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c) Att förseningar visas som ”skuggor”  

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 
d) Att förstå hur stor förseningen för ett tåg är  
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e) Att få en helhetsbild av trafiksituationen  
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Sammanställning av fråga 7 
På fråga 7a ”När du ska göra en omplanering i den traditionella pappersgrafen, 
tänker du då igenom hur denna ändring kommer att påverka all annan trafik innan du 
inför den?” svarade 7 personer Ja och 1 person Nej. 
 
På fråga 7b ”Förklara kortfattat hur du tänker innan du gör en omplanering i den 
traditionella pappersgrafen?” varierar svaren naturligtvis. 
Bland svaren finns dock två olika arbetssätt att utlösa. Några använder sig av linjalen 
för att se hur det blir, ritar i ett streck och suddar, ritar, suddar etc. Andra försöker att 
se på både lång och kort sikt vilka konsekvenser det får att göra på ett visst sätt.  

 

Sammanställning av fråga 8 
På fråga 8a ”Tror du att det blir någon skillnad i hur man löser en konflikt beroende 
på om man gör det i en datorbaserad graf jämfört med den traditionella 
pappersgrafen?” svarade 7 personer Nej, 1 person Ja och inga personer ”Kan inte 
Avgöra”. 
 
Personen som svarade Ja menar att det idag är lättare att se stationerna på skärmen 
som de har framför sig jämfört med hur vi visar dem i den förenklade spårplanen 
vilket gör att pappersgrafen blir som ett bra komplement. 
 

Sammanställning av fråga 9 
”Vilka fördelar ser du med att använda sig av en datorbaserad graf för omplanering 
jämfört med den traditionella pappersgrafen?” 
 
Nedan följer ett axplock av intressanta synpunkter: 

• Mer information om en viss station 
• En ”renare” arbetsmiljö. Slipper mycket kladd och sudd. 
• Inga 
• Lätt att återställa om man ej är nöjd 
• Endast en miljö att jobba i 
• Bättre översikt 
• Man ser direkt vilka konsekvenser ett handhavande får istället för att rita 



 51  

• Hela tidsstrecket följer med 
• Ibland blir den traditionella grafen ”lite grötig” med många streck inblandade 
• Det datorbaserade grafen blir ”ren” under förändringarna 

 

Sammanställning av fråga 10 
”Vilka nackdelar ser du med att använda en datorbaserad graf för omplanering 
jämfört med den traditionella pappersgrafen?” 
 
Nedan följer ett axplock av intressanta synpunkter: 

• Inga 
• Arbetsmiljön försämras genom att lägga allt på datorer 
• Mer ensidigt arbete, alltså mest arbeta med mus och skärm 
• Musarm 
• Inte tillräcklig information om stationerna 
• Tidsaxeln åt fel håll 
• Tar längre tid att planera upp. Säkert en övningssak. 
• Kanske lättare att fastna vid en lösning 
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