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Sammanfattning 

SJ är ledande inom tågbranschen och har stora digitaliseringsmål som berör de 

kommande åren. Då SJ använder sig av olika system behöver små datamängder hämtas 

manuellt för att få ett helhetsperspektiv över den utrustning som finns ombord på tåget. 

Denna rapport beskrivet det inventeringssystem som har byggts för att samla in denna 

data automatiskt. Inventeringssystemet byggdes för att man enkelt skulle kunna samla in 

data, samt lista och exportera datan på ett enkelt och läsbart sätt. 

Resultatet blev ett system uppbyggt av tre olika delar. Initialt en databas för att lagra den 

utrustning som finns. Systemet innehållet också av en server som består av de API:er som 

används för att kommunicera med databasen. Den sista delen av systemet är en klient som 

gör det möjligt för användaren att genom det användargränssnitt, som klienten erbjuder, 

kunna läsa av och manipulera datan i databasen genom API:erna på servern. 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Abstract 

SJ is the leading company in the Swedish train industry and has great digitalization goals 

for the upcommig few years. Since SJ uses different systems, small datasets have to be 

collected to get a holistic perspective over the equipment on board their trains. This report 

describes the inventory system developed to collect this data automatically. The inventory 

system was built so the administrators could with ease gather data, aswell as listing the 

data and exporting it in an easy and legible way. 

The result was a system built in three different parts. Initially a database, to collect the 

available equipment. The system also provides an API used to communicate with the 

database. The last part of the system is a client which enables the user to read and 

manipulate the data in the database through the API of the server, by using the user 

interface provided by the client. 
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Förord 

Först och främst vill jag tacka all personal på både Softcode och SJ, som har svarat på 

frågor och varit tillgängliga när det har behövts. 

Ett särskilt tack vill jag ge åt Rikard Hassel som har varit min kontaktperson på Softcode. 

Hassel har bidragit med stor hjälp under planeringen av arbetet, allt ifrån tydliga idéer till 

design av systemet och förslag på vilka verktyg som skulle användas. Jag vill dessutom 

tacka Alexander Jourkovski, min uppdragsgivare på SJ, som gett mig god insikt i hur SJ 

arbetar och svarat på oupphörliga mail och frågor.  

Ett sista tack vill jag ägna Stefan Alfredsson, som har varit handledare, för stöd och hjälp 

han bidragit med till rapporten. 

Tack.  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1 Introduktion 

SJ är ledande inom tågbranschen och har som mål att inom fem år bli ett mer digitaliserat 

företag. Ombord tågen är tillgång till stabilt internet en av de mest eftertraktade 

funktionerna. Detta innebär att man ständigt måste hålla koll på vilka 

utrustningskonfigurationer man har ombord på sina tåg.  

Idag behöver en hel del arbetstid spenderas på att endast samla ihop information från flera 

olika system och källor. Denna insamling, för att få ett holistiskt perspektiv på 

konfigurationerna ombord på SJs tåg, tar en hel del tid som hade kunnat läggas på den 

digitala utvecklingen inom tågbranschen istället. 

1.1 Projektet 

Projektets mål har varit att förenkla insamlingen av små data mängder från olika källor för 

att kunna sammanställa datan på en och samma plattform. Plattformen skulle låta 

administratörer att enkelt lägga till data från de olika systemen som innehåller data om 

deras konfigurationer. Detta för att få ett helhetsperspektiv över den utrustning som 

används ombord på tågen och hur utrustningen är sammankopplad. 

Administratörerna skulle även kunna framställa datan på ett enkelt sätt genom att 

presentera den i tabeller. Dessa tabeller skulle administratörerna enkelt kunna söka 

igenom för att enklare få ett helhetsperspektiv på samtlig utrustning. 

1.2 Summering 

Resultatet har blivit en plattform som enkelt låter användaren mata in olika typer av data 

som är relevant för de utrustningskonfigurationer som används för internet ombord. 

Plattformen erbjuder presentation i en filtrerbar och sorteringsbar tabell som är enkel att 

läsa av och dessutom erbjuder exportering av tabell till xlsx-format för att ge stöd åt 

externa, mer avancerande, analysverktyg. 
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1.3 Disposition 

Kapitel 2 ger en bakgrundsbeskrivning för projektet tillsammans med en översikt. Kapitlet 

ger bland annat en kort bakgrund över de företag som projektet har skett i samarbete med. 

Kapitlet presenterar en frågeställning och kort beskrivning av de verktyg som använts. 

Kapitel 3 beskriver projektets designprocess. De designval som har gjort under projektets 

gång tas upp tillsammans med systemets design från ett helhetsperspektiv. Slutligen visas 

projektets visuella design upp tillsammans med dess grundläggande funktion. 

Kapitel 4 behandlar den implementation som skett under arbetet och dess detaljer som rör 

implementationer. Kapitlet ger en detaljerad beskrivning av hur systemet fungerar och är 

uppbyggt. 

Kapitel 5 innehåller projektet resultat och är en sammanfattning av hela projektet. Kapitlet 

ger ett helhetsperspektiv över hur de olika delarna har fungerat under projektets gång. 

Kapitel 6 behandlar den utvärdering som har skett av projektet. Tankar kring projektets 

resultat, en översiktlig tidsåtgång och lärdomar tas upp i kapitlet. Kapitlet avslutas med  

förslag på hur projektet kan vidareutvecklas och personliga tankar om hur projektet har 

gått. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel beskriver projektets bakgrund. Till att börja med beskrivs de företag som 

samarbetet har skett tillsammans med och bakgrund om varför projektet är relevant. 

Därefter beskrivs den terminologi som använts i projektet. Tillslut beskrivs det material 

som funnits tillgängligt ihop med de verktyg som har använts. 

2.1 Softcode 

Softcode är ett konsultbolag baserat i Karlstad som arbetar med både större och mindre 

IT-lösningar. Deras största kund är SJ vilket gjort att de blivit specialister inom 

digitaliseringen inom tågbranschen. 

2.2 SJ 

Som Sveriges största tågoperatör med 4600 anställda är SJ en kritisk del av landets 

infrastruktur. Varje år reser cirka 51 miljoner resenärer med SJ mellan deras ungefär 284 

stationer. 1856 grundades SJ och blev 2001 ett aktiebolag som ägs enbart av staten.  SJ har 

som mål att på fem år bli Sveriges mest digitaliserade företag. Detta har lett till en 

storsatsning inom IT, vilket ska bygga en modernare tågbransch. [1] 

2.3 Internet ombord 

En av de mest eftertraktade funktionerna ombord SJs tåg är internet ombord. Eftersom 

uppkopplingen blivit en högt önskad funktion ombord på tågen behöver man kunna 

försäkra sig om en stabil uppkoppling. För att bibehålla en så stabil uppkoppling som 

möjligt krävs det en nära relation med olika företag som är duktiga på bland annat mobilt 

bredband. Sådana företag är exempelvis operatörerna Telia, Telenor, Tele2 och Tre. 
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2.4 Terminologi 

Ett system avser SJs utrustning ombord på ett specifikt tåg. Individuella tåg kan även 

benämnas som system då det är dessa som är de mest grundläggande objekten i systemet. 

Varje system identifieras med ett unikt tågnamn vilket återspeglas i deras ID, exempelvis 

skulle SJ-1234 kunna benämnas med ett ID 00001234. All utrustning ombord ett tåg har 

samma system ID, som alltså är unikt för varje tåg, men gemensam för samtlig utrustning 

ombord samma tåg.  

En vagn eller en littra är benämningen på en tågvagn inom ett tåg. Om ett tåg exempelvis 

refererar till ett helt tåg så refererar vagnarna och littrorna till specifika vagntyper. Dessa 

vagntyper är särskilt intressanta vid undersökning av tågen av typen lok och vagn som kan 

ha olika vagntyper. Detta för att kunna ta reda på i vilken typ av vagn bredbandsutrustning 

befinner sig i. 

MLU (Mobile Link Units) är de routrar som sitter ombord på SJs tåg för att upprätthålla 

uppkopplingen till internet ombord varje tåg. Varje MLU har fyra modem med plats för 

SIM-kort.  

SIM-korten är de kort som sitter inuti MLU:erna och är den koppling som finns till de 

specifika operatörerna. Varje SIM-kort har ett unikt ICCID (serienummer) kopplat till ett 

abonnemang med tillhörande telefonnummer och PUK-kod. 

Genom att använda de fyra SIM-korts-platserna i en MLU kan den använda sig av olika 

operatörer ombord på samma tåg. Med hjälp av detta kan man vara säker på att man får 

den bästa uppkopplingen oavsett var i landet man befinner sig. På en del av tågen används 

alla de fyra SIM-kortsplatserna, medan andra tågtyper endast använder sig av två. Olika 

SIM-kort tillhör olika operatörer beroende på konfigurationen inuti varje MLU. 

2.5 Frågeställning 

Då SJ har som mål att bli Sveriges mest digitaliserade företag behöver repetitiva uppgifter 

elimineras så mycket som möjligt för att man istället ska kunna använda resurser på att 

fortsätta den digitala utvecklingen. En sådan typisk uppgift är att samla in data. Innan 

detta projekt påbörjades så samlade SJ in data angående deras uppsättningar av SIM-kort 
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och nätverk manuellt. Detta är en uppgift som kan automatiseras för att spara tid som 

istället kan användas till andra uppgifter. 

För att få ett helhetsperspektiv över SJs utrustning och konfigurationer samlade man 

därför in data om deras tåg, MLUer och SIM-kort för hand från en rad olika plattformar. 

Detta skedde som en följd av de samarbeten SJ har med andra företag, där varje företag 

har sin plattform som hanterar deras respektive data. De huvudsakliga system där 

information hämtades hem från var från två olika system hos företaget Icomera som 

ansvarar för SJs uppkoppling ombord. Ett system vardera från Telia, Telenor, Tele2 och 

Tre, som SJ använder sig av för det mobila bredbandet. Även Xpider som är ett internt  

system som SJ själva använder för kontroll av sina egna tåg. För att förenkla 

insamlingsprocessen från alla dessa olika plattformar, ska alternativa insamlingsmetoder 

utvärderas och utvecklas. 

2.6 Tillgängligt material 

Det material som fanns tillgängligt från början var två presentationer som beskrev SJs 

utrustning och den utrustningskonfiguration som fanns ombord på tågen. Dessutom fanns 

ett flödesschema som beskrev hur IT-systemet fungerade ombord, där de största delarna 

av flödesschemat inte var relevant för projektet. Materialet var tillräckligt för att få ett 

helhetsperspektiv över hur internet ombord fungerade på SJs tåg. 

Initialt fanns inga API:er tillgängliga överhuvudtaget. en del av uppgiften var att 

undersöka vilka API:er som fanns tillgängliga för att samla in data från SJs 

samarbetspartners. 

Tidigt i arbetet gavs tillgång till Xpider som är ett av SJs egna system som innehåller 

information om tågsystemen och deras status. Systemet erbjöd ett par API:er där data om 

tågsystemens sammankopplade vagntyper kunde hämtas. Dessa API:er skulle kunna 

användas för att hämta vilken specifik vagntyp en MLU var ombord på, detta för att få ett 

bättre perspektiv över vart på tåget utrustningen finns. 

En bit in i arbetet erbjöds tillgång till Icomeras websystem för att hämta information om 

SJs tågsystem. Icomera medgav tillgång till två av deras plattformar som innehöll relevant 

data för SJs konfigurationer. Den ena plattformen erbjöd information om vilka MLU:er 
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som var kopplade till vilka tågsystem och den andra plattformen erbjöd information om 

vilka SIM-kort som hängde ihop med vilka tågsystem. 

API:er till Icomeras system erbjöds ytterligare en bit in i projektet. De API:erna som fanns 

innehöll en hel del information, med olika relationer mellan API:erna, vilket ledde till att 

en del tid fick spenderas på att endast utforska dessa API:er ihop med den dokumentation 

som hade erbjudits. 

Inga av de mobiloperatörer som SJ samarbetade med erbjöd några API:er för att söka efter 

abonnemangsinformation. Vid efterforskning upptäcktes att det finns fler företag som 

eftertraktar liknande API:er, men som svar från operatörer gavs att API:er inte kunde 

lämnas ut pågrund av GDPR (Dataskyddsförordningen) [2].  

2.7 Verktyg och tekniker 

De verktyg som använts för att bygga systemet är PostgreSQL som databasen är uppbyggd 

av. Spring Boot och Swagger har använts för att bygga de API:er som servern erbjuder och 

Angular har använts för att bygga klientdelen av applikationen. De versioner som har 

använts är Postgresql 11.2, Spring boot 2.1.4, tillsammans med Java 8 och Angular 7.3.8 

som har skrivits med Typescript 3.2.4. 

2.7.1 Spring Boot 

Spring Boot används för att enkelt kunna utveckla körbara applikationer i Java [3]. Det är 

byggt på ramverket Spring som är ett Javaramverk med öppen källkod som tillhandahåller 

en rad olika funktioner för Javaapplikationer så som tillägg för utveckling av web-

applikationer i Java [4]. Spring Boot underlättar applikationsutvecklingen då den sköter 

stora delar av konfigurationen som Springramverket vanligtvis kräver.  

2.7.2 Java 

Java är ett objektorienterat språk som utvecklades med avsikt att utvecklaren ska kunna 

skriva en applikation en gång som sedan ska kunna köras på vilken plattform som helst. 

Detta är möjligt genom att alla maskiner kör Javaapplikationer genom en JVM, alltså en 

Java Virtual Machine [5]. 
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2.7.3 Maven 

Maven [6] är ett verktyg som används för att automatiskt bygga Javaapplikationer och 

aspirerar att göra byggprocessen enklare. Genom att använda sig av POM [7] (Project 

Object Model) filer och olika Maven-plugins kan Maven bygga applikationer på ett 

liknande sätt varje gång en applikation behöver byggas. Maven tillhandahåller dessutom 

beroendelistor som, som underlättar vid användning av andra ramverk och funktioner från 

tredjeparter då Maven bland annat laddar ner och länkar till samtliga beroenden vid 

kompilering. Beroendelistorna är verktyg för att hjälpa utvecklaren hålla koll på 

applikationens beroenden. 

2.7.4 PostGreSQL 

PostGreSQL [8] är ett relationsdatabassystem som sköter förfrågningar till på databaser 

genom att använda sig av SQL-standarden (Structured Query Language) och en rad andra 

funktioner. 

2.7.5 Angular 

Angular [9] är ett ramverk som huvudsakligen används för att bygga web-applikationer. 

Genom att erbjuda vissa kärnelement som enkelt går att importera till utvecklarens 

program kan mer avancerade applikationer byggas med enkelhet i jämförelse med om 

utvecklaren hade byggt applikationen utan ramverk. 

Angular ramverket erbjuder en egen suite med UI komponenter vid namnet Angular 

Material [10]. De komponenter i Angular Material  som används är Form Controls, för att 

hämta och behandla inmatning från användaren, Buttons, för inmatning av knappar och 

Data table, som erbjuder verktyg för att visa och hantera tabeller. 

2.7.6 TypeScript 

TypeScript [11] är ett skriptspråk som baseras på JavaScript. Språket kan alltså direkt 

översättas till JavaScript vilket förenklar felsökning då eventuella fel i TypeScript även kan 

existera för liknande implementationer i JavaScript som är ett mer välkänt och populärare 

språk. 
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2.7.7 Swagger 

Swagger [12] är ett verktyg som används för API-dokumentation. Förutom API-

dokumentationen så erbjuder Swagger även ett användargränssnitt för API:er vilket gör 

helhetsperspektivet av API:erna enklare att se, då de är samlade på samma plats och 

visualiserade med auto-genererade knappar och beskrivningar. 

2.7.8 CRUD 

CRUD (create, read, update, delete) [13] är funktioner för att skapa, läsa, uppdatera och ta 

bort data i en relationsdatabas. Create kan översättas till INSERT i SQL. Read fungerar i 

SQL som SELECT. Update motsvarar UPDATE i SQL. Slutligen fungerar CRUD 

funktionen delete som DELETE i SQL . 

2.7.9 REST 

REST (Representational State Transfer) [14] eller RESTful är en typ av metod som kan 

appliceras på webbtjänster. Ett REST API har då en URI för att kunna nå den eftersökta 

API:n, exempelvis http://exempel.com/api. På den URI:n kan HTTP metoderna GET, 

POST, PUT och DELETE användas för att utföra olika operationer på det API som är 

kopplat till API:ets URI. 

2.7.10 Repository 

En repository är en data typ som används för att lagra data. I projektet har biblioteket 

JpaRepository [15] använts som är en påbyggnad från biblioteket Repository med tillägget 

JPA. JPA (Java Persistance API) är ett gränssnitt för att hantera data. JPA använder JPQL 

(Java Persistance Query Language) för att utföra CRUD förfrågningar på en 

relationsdatabas. Ihop med JPA användes Hibernate som är ett ramverk som används för 

att kunna mappa objekt till enklare värden för att kunna lagra dem på databasen. 

2.7.11 Kontroller 

En kontroller [16] används för att enkelt genom input skapa en modell. En modell kan vara   

en datastruktur som exempelvis ett objekt som beskriver en typ av entitet. Tanken med 
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kontrollern i en webbtjänst är då att kunna skapa, ändra eller ta bort modeller genom 

funktioner som kan mappas till länkar eller inskickningar av forms. 

2.8 Sammanfattning 

Kapitlet har introducerat bakgrundsinformationen om projektet. De företag som varit 

inblandade i projektet har presenterats. Dessutom har frågeställningen beskrivit hur tåg, 

MLU:er och SIM-kort behöver samlas in för att kunna få ett holistiskt perspektiv över 

bredbandsutrustningen. Även tillgängligt material som fanns att tillgå har presenterats och 

de verktyg som har använts för att bygga systemet har beskrivits. 
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3 Design 

Följande kapitel beskriver projektets designprocess. Först beskrivs valet av hur data ska 

samlas in. Därefter beskrivs systemarkitekturen och hela systemets uppbyggnad och 

sammansättning. Sedan beskrivs designen av projektets funktionella delar utefter den 

önskade funktionaliteten som systemet skulle behöva erbjuda. 

3.1 Informationshämtning 

Den viktigaste funktionen för projektet var hämtningen av information. Detta kunde lösas 

på flera olika sätt. I början av projektet undersöktes en rad olika metoder som skulle kunna 

användas för att hämta nödvändig data. 

Det stod tidigt klart att det optimala valet för att hämta information var genom de olika 

tjänsteleverantörernas diverse APIer. Däremot var det ytterst få som erbjöd varken öppna 

eller stängda APIer. Xpider som är ett av SJs egna system gav tidigt tillgång till API:er, 

men kunde endast användas för att hämta data om vilket tåg som innehöll vilken typ av 

vagn. Detta är en viktig del för att ta reda på vart på ett tåg utrustningen befann sig. 

Pågrund av de få möjligheterna till API:er var då olika tillvägagångssätt för att hämta 

information tvungna att undersökas.  

3.1.1 Web-Scraper 

För att kunna samla in mer information under tiden som svar inväntades från externa 

parter byggdes en web-scraper [17] som en möjlighet att samla in data från. Web-scrapern 

kunde användas för att samla in data om tåg, routrar och kopplingarna mellan SIM-kort 

och tåg. Detta ansågs däremot ganska tidigt vara en ytterst temporär och instabil lösning 

då de externa systemen inte skulle behöva mycket förändring för att datan inte skulle 

kunna samlas in genom web-scraping. Dessutom är det en osäker metod då det kan ses 

som intrång och kan leda till att den IP-adress som utför scrapingen skulle kunna bli 

utesluten från ett system för att skydda systemet, detta ledde till att Web-scraping uteslöts 

som metod för datainsamling. 
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3.1.2 API 

Att API:er vore det enklaste sättet att samla in data från SJs samarbetspartners var givet 

tidigt i projektet. Detta skulle kunna ske genom att skicka HTTP-förfrågningar till externa 

API:er och skulle bidra till att hämtning av data skulle kunna ske helt automatiskt. Detta 

inmatningssätt skulle dock vara beroende av det stöd som skulle fås från SJs 

sammarbetspartners. 

3.1.3 Parser 

Då inga av operatörerna senare i projektet hade någon möjlighet att lämna ut APIer för att 

hämta information om SJs telefonabonnemang eller kunddata, så var ett alternativt 

hämtningssätt för den här informationen tvungen att designas.  Då web-scraping tidigare i 

projektet hade uteslutits som insamlingsmetod, valdes istället ett enklare sätt att manuellt 

importera data. 

Ett analyserings verktyg som kunde urskilja information i tabellform genom att separera 

tabbar och radbrytningar designades. Detta planerades så att användaren först skulle 

kunna mata in vilka kolumnrubriker hen ville analysera, därefter skulle användaren mata 

in en text innehållandes samtliga kolumner i tabellen som skulle importeras borträknat 

tabellhuvudet. Lösningen att låta användaren själv välja hur många, och vilka kategorier 

som skulle importeras skulle göra att parsern enkelt skulle kunna ta in olika former av 

tabeller oavsett hur de var uppbyggda med tabellhuvuden. 

3.2 Systemarkitektur 

Systemet skulle vara ett självstående system med möjlighet för att senare kunna 

implementeras på en större plattform. Därav byggdes ett helt eget system beståendes av en 

egen databas och en egen server som dels skulle hantera API:er mot databasen samt kunna 

köra en applikation i klientens webbläsare som i sin tur skulle kommunicera med 

API:erna. Denna systemdesign som är byggd av olika delsystem är visualiserad i figuren 

nedan (Figur 3.1: Vy över systemets helhet). 
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!  
Figur 3.1: Vy över systemets helhet 

3.2.1 Användare 

Användaren skulle kunna läsa av listor i form av en tabell som innehöll samtliga tåg och 

den utrustning som var ombord på det tåget. Dessutom skulle användaren kunna 

exportera tabellen till XLSX-format och ändra den utrustning som finns listad i databasen. 

Detta skulle lösas genom en klient som användaren skulle kunna köra i sin webbläsare.  

3.2.3 Klient 

Klienten skulle kunna köras i användarens webbläsare och var en nödvändig komponent 

för att sköta hanteringen mellan användare och API:er. Klienten skulle byggas i Angular 

med hjälp av TypeScript och skulle kommunicera med servern genom olika HTTP-

förfrågningar. Figuren nedan (Figur 3.2 Översikt över kodstrukturen för klienten) visar 

den kodstruktur som beskrivs i följande stycken. 

!14



!  
Figur 3.2: Översikt över kodstrukturen för klienten 

Kodstrukturen hos klienten planerades innehålla modeller som skulle hålla reda på de 

objekt som behövdes. Dessa modeller skulle endast innehålla attribut för enkel hantering 

av datan. Varje modell skulle dessutom behöva en tjänst eller ”service” för att hantera 

kommunikationen till API:erna. Denna kommunikation skulle skötas genom HTTP-anrop 

som skulle vara kopplade till egna funktioner [18]. 

Dessutom skulle två olika komponenter skapas. En list-komponent som skulle hantera vyn 

för att lista alla objekt som användaren skulle vilja hämta i tabeller, tillsammans med 

några andra önskvärda funktioner som skulle fullständiggöra användarupplevelsen [19]. 

Den andra komponenten skulle vara en manage-component som skulle användas för att 

skapa den vy som används då användaren vill lägga till, ändra eller ta bort objekt som 

finns i databasen. Det skulle dessutom finnas stöd för automatisk hämtning av data i den 

här vyn. 
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3.2.3 API design 

En server skulle kommunicera med databasen genom APIer. APIerna skulle använda 

CRUD för att hantera de objekt som återfanns i databasen. De olika APIerna skulle vara 

uppbyggda som REST-API:er och alltså kommunicera med klienter genom HTTP-

förfrågningar till servern. Det skulle finnas ett API för varje modell, som skulle kunna 

anropas oberoende av de andra. Varje API skulle dessutom dokumenteras genom Swagger 

och utrustas med ett användargränssnitt genom Swagger. Kodstrukturen skulle likna den 

hos klienten med modeller som skulle innehålla samma attribut som skulle avspegla de 

hos klientmodellerna, dessutom skulle en kontroller, liknande klientens tjänster, och ett 

”repository” byggas för varje modell (Figur 3.3: Översiktlig figur över kodstrukturen för 

servern).  

!  

Figur 3.3: Översiktlig figur över kodstrukturen för servern 

En modell är kopplad till en egen tabell med egna kolumner för modellens attribut. En 

model i det här fallet är en klass som representerar antingen ett tåg, en MLU eller ett SIM-

kort och innehåller nödvändiga attribut för att beskriva modellen ihop med nödvändiga 

get()- och set()-metoder. 
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För att servern skulle kunna erbjuda API:er genom HTTP-förfrågningar och dessutom 

kunna lagra data i databasen så byggdes strukturen för servern så att alla objekt lagras som 

modeller. Modellerna lagras på en databas genom användningen av ett repository som en 

kontrollerklass använder för att kunna lagra modellerna i databasen. 

Kontrollerklassen är den del av systemet som möjliggör kommunikationen genom apier. 

Kontrollerna skulle vara tillgängliga genom HTTP-förfrågningar som skulle be kontrollern 

att utföra olika operationer i databasen. 

3.2.4 Databasdesign 

Systemet skulle byggas upp med en databas som skulle lagra data i tre olika tabeller där 

varje tabell motsvarade en modell eller klass och varje kolumn motsvarade ett attribut hos 

den modellen. 

3.3 Systemkrav 

För att ta reda på all funktionalitet som behövdes i systemet skrevs en rad 

användarberättelser baserat på konversationer med kontaktpersonen på SJ och 

frågeställningen (Bilaga 1 - Frågeställning). Dessa användarberättelser (Tabell 3.1: 

Användarberättelser) skulle vara korta, utförliga, enkla att förstå och bidra med nödvändig 

funktionalitet som inte skulle bli överflödig. Detta var en del av designprocessen för att 

enkelt kunna få fram de funktionalitetskrav som skulle ställas på projektet. 
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Tabell 3.1: Användarberättelser

Den viktigaste funktionen i systemet var att det skulle vara enkelt att importera data från 

olika källor. Detta ledde till uppgiften om att undersöka vilka API:er som var tillgängliga 

och utveckla ett system för att importera data för de kategorier där API:er inte var 

tillgängliga alternativt otillräckliga. Då API:er fanns att tillgå för tågen, SIM-kortnumren 

och MLU:erna var detta ingen prioritet, däremot fanns det inga API:er för att hämta någon 

information om SIM-korten från operatörerna. Detta löstes genom en design som bestod 

av en parser med kolumnkategorier som användaren kunde lägga till eller ta bort på ett 

enkelt sätt. Designen gjorde att alla fält enkelt kunde läggas till, även för de attribut som 

hade fungerande API:er. Dessutom lades stöd till för att lägga till operatörer automatiskt 

till ett SIM-kort om ett tillräckligt långt ICCID angavs, då den femte och sjätte siffran 

avgör vilken operatör kortet tillhör. 

En annan viktig funktion var matchning mellan tåg, MLU och SIM-kort som löstes genom 

att all utrustning som är ombord samma tåg har samma system ID, vilket för tågen och 

MLU:erna blev deras unika ID eftersom det bara finns en MLU på varje tåg. Även SIM-

korten hade gemensamma system ID med tåg och MLU, däremot kunde flera SIM-kort ha 

samma system ID, men olika ICCID. Matchning av utrustning borde då enkelt kunna ske 

genom att matcha system ID för den olika utrustningen. 

Det skulle dessutom finnas möjlighet för användaren att lista alla objekt i en tabell som 

dessutom skulle vara sökbar och sorteringsbar. Detta löstes genom användningen av 

 #ID Användarberättelse

#1 Jag behöver hämta tåg, MLU:er och SIM-kort automatiskt

#2 Jag behöver kunna hämta och matcha operatörer med telefonnummer och 
PUK-koder

#3 Jag behöver ha möjlighet att hämta data om vilka SIM-kort som sitter i 
vilka MLU:er

#4 Jag behöver kunna hämta och matcha rätt MLU till rätt tåg

#5 Jag bör kunna söka och sortera i listan med tåg, MLU och SIM-kort

#6 Jag borde kunna exportera önskvärd data för att bland annat kunna utföra 
analyser
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Angular Material för att generera tabeller. Material är designkomponenter för Angular som 

erbjuder en rad olika funktioner, bland annat att kunna sortera och filtrera tabeller. 

Dessutom skulle användaren kunna exportera tabellen till Excel för att enkelt kunna utföra 

analyser som inte var möjliga i systemet. Detta löstes genom användningen av verktyget 

SheetJS [20] som även klarade av att exportera sorterade och filtrerade tabeller. 

3.4 Applikationens visuella design 

Applikationen skulle i det stora hela bestå av två sidor. En framsida (List) där en tabell 

skulle visas för att lista samtliga objekt. Den andra sidan (Manage)  skulle ge användaren 

möjligheten ska kunna hantera objekten i databasen. När användaren först besökte sidan 

skulle hen komma till List-vyn. 

Den visuella designen planerades så att användaren skulle se så mycket data som möjligt, 

för att uppnå detta skulle tabeller visas på första sidan som behövde vara sorterbara och 

filtrerbara för att datan skulle vara så lättåtkomlig som möjligt. En tabell längst ned 

inkluderades också i designen för att bidra till att ge en bättre översikt över hur många tåg, 

MLU:er och SIM-kort som fanns inlagda i systemet. 

Importeringen av data var tänkt att hållas så enkel som möjligt för att inte förvirra 

användaren. Parsern designades på ett sätt så att användaren skulle kunna lägga till egna 

kategorier med knappar och flervalsalternativ för att den skulle bli så enkel som möjligt att 

förstå. Den data som visas i bilderna i samtliga underrubriker är exempeldata och är lik 

men motsvarar inte någon faktisk data. 

3.4.1 List 

Listsidans användargränssnitt (Figur 3.4: Listvyn fylld med system sorterade på namn) 

består av en tabell som listar alla de system som finns i databasen. Tabellen består av 10 

kolumner, en kolumn för system ID, tågnamn, vagntyp, MLU:ernas serienummer och 

modell, samt en kolumn för varje SIM-kort där det femte SIM-kortets kolumn inte har 

något namn och i sin tur inte syns då systemen traditionellt inte har fem SIM-kort utan 

bara fyra. 

!19



Framsidan innehåller också ett inmatningsfält för filtrering av system, filtreringen filtrerar 

alla kolumner så matchar filtret exempelvis något av kolumnerna så visas objektet i 

tabellen. Varje kolumn är dessutom sorterbar, sorteringen sker genom att klicka på en av 

kolumnerna, vid ett klick sorteras tabellen i stigande ordning efter den valda kolumnen, 

vid ett andra klick sorteras tabellen i fallande ordning och vid ett tredje klick återgår 

tabellen till osorterat format. 

!  
Figur 3.4: Listvyn fylld med system sorterade på namn (exempeldata) 

I botten av tabellen syns ytterligare en tabell som listar antalet av de samtliga objekten. 

Bredvid tabellen längst ned återfinns en knapp som låter användaren exportera tabellen 

till xlsx-format för att användaren sedan ska kunna öppna och hantera tabellen i Excel 

eller liknande program för att hantera tabeller (Figur 3.5: Den exporterade tabellen 

öppnad i applikationen numbers). Exporteringen görs på den tabellen som visas, alltså kan 

filtrerade och sorterade tabeller exporteras. 

!  

Figur 3.5: Den exporterade tabellen öppnad i applikationen numbers 
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3.4.2 Manage 

Sidan för att hantera objekt (Figur 3.6: Vyn där användaren kan hantera system) består av 

en rad knappar för att hämta olika system, tillsammans med en rad inmatningsfält för att 

användaren ska kunna lägga till egna objekt. De översta två knapparna som används för att 

hämta data från samtliga API:er alternativt bara tågsystemen från Icomeras API:er, dessa 

två knappar är alltid synliga. De underliggande fyra knapparna som hämtar vagntyperna 

från Xpiders API:er, hämtar MLU:er och SIM-kort från Icomeras system och tar bort 

samtliga system syns bara om det finns några system inlästa i databasen då alla dessa 

operationer är beroende av tågens system ID. Där återfinns även en liten varning om att 

det kan ta några minuter att hämta data från API:erna, även om det oftast går snabbt. När 

data från ett API har hämtats så får användaren en notis om att hämtningen är färdig i 

form av ett pop-up fönster. 

!  

Figur 3.6: Vyn där användaren kan hantera system 

Parsern (Figur 3.7: Parser som används för inmatning av objekt) fungerar så att 

användaren har två knappar för att lägga till eller ta bort kolumnkategorier. Klickar 

användaren på knappen för att lägga till en kolumn så möts hen av ett fält för att mata in 

den kolumn hen vill baserat på de kategorier som finns tillgängliga. Har användaren en 
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kolumn som inte tillhör någon kategori så kan hen fylla i Noll i kategorifältet så läses 

kolumnen inte av. 

När användaren lagt till alla önskade kolumner och matat in en tabell med tabbar som 

mellanrum mellan varje kolumn och ny rad mellan varje objekt trycker hen på ”Parse” så 

analyseras den infogade tabellen. Varje objekt läggs då till i databasen utifrån de kategorier 

som har lagts till. 

!  
Figur 3.7: Parser som används för inmatning av objekt 

Längst ned på sidan för att hantera objekt finns tre olika fält för att hantera enstaka objekt. 

Där finns en kolumn för tågen (Figur 3.8: Formulär för att skapa enstaka tågsystem) där 

användaren kan mata in system ID, tågnamn och vagntyp, för att sedan lägga till eller 

ändra ett tågobjekt. I kolumnen i mitten finns fält för att lägga till eller ändra en MLU, 

användaren kan fylla i fälten system ID, serienummer, MAC-adress och modell. I den 

högra kolumnen finns alternativ för att användaren ska kunna hantera SIM-kort genom att 

lägga till ICCID, operatör, telefonnummer, PUK-kod och system ID (Figur 3.6: Vyn där 

användaren kan hantera system). Om användaren väljer att inte fylla i något av fälten är 

inte det något problem, om ett objekt redan existerar med samma ID-nummer så hämtas 

bara datan från det objektet, annars lämnas attributen tom. 
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!  

Figur 3.8: Formulär för att skapa enstaka tågsystem 

Längst ned vid varje kolumn finns dessutom knappar för att ta bort specifika objekt med 

avseende på objektets ID (Figur 3.9: Formulär för att radera system). 

!  
Figur 3.9: Formulär för att radera system 

3.5 Sammanfattning 

Kapitlet har beskrivit stora delar av den designprocess som varit närvarande under 

projektets gång. Både hur projektet såg ut rent visuellt och den tekniska 

designutvecklingen av applikationen och alla dess delar och relationer. 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4 Implementation 

Detta kapitel behandlar detaljer runt de implementationer som gjorts i projektet. Initialt 

beskrivs det interna dataflöde som sker mellan systemets alla delar, samt hur 

förfrågningarna mellan systemen görs. Sedan beskriver kapitlet grundläggande hur varje 

del är uppbyggd ihop med de komponenter som varje delsystem är uppbyggt av. Ett 

helhetsperspektiv över systemets uppbyggnad och kommunikationen mellan delsystemen 

presenteras i figuren nedan (Figur 4.1 Helhetsperspektiv över systemarkitektur och 

kommunikation). 

!  

Figur 4.1: Helhetsperspektiv över systemarkitektur och kommunikation 

4.1 Internt dataflöde 

När användaren initialt besöker sidan görs tre olika HTTP-GET-förfrågningar till serverns 

API:er för att hämta samtliga tågsystem, MLU, och SIM-kort. De HTTP-förfrågningar som 

skickats ber servern att hämta all data från vardera tabell i databasen och sedan returnera 

datan. Därefter adderas alla tågsystem, alla MLU:er och alla SIM-kort, tillsammans med 

SIM-korten från vardera operatörer och framställs längst ned på sidan. 
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Går användaren till sidan för att hantera objekt, kan användaren välja att lägga till tåg 

vilket görs med HTTP-POST eller HTTP-PUT förfrågningar, beroende på om ett objekt 

redan existerar i databasen. Ska ett nytt objekt skapas skickas en POST förfrågan med ett 

objekt som last, existerar redan ett objekt med samma ID görs en PUT-förfrågan. PUT-

förfrågan uppdaterar objektet i databasen genom att skicka med en last innehållandes ett 

objekt med det ID som önskas uppdateras. Användaren kan även välja att ta bort objekt 

vilket görs genom att applikationen skickar en DELETE-förfrågan till servern. 

4.2 Databas 

Databasen som användes byggdes med PostgreSQL, en användare skapades med 

användernamn och lösenord. Även om ingen SQL behövde skrivas för att utveckla 

applikationen så användes PostgreSQLs kommandotolksgränssnitt för att konfigurera 

databasen med användarnamn och lösenord, samt för att ansluta till databasen och 

kontrollera tabeller med SQL. 

4.3 Server 

Serverdelen av applikationen består av en Spring Boot applikation som är skriven i Java. 

Applikationen använder sig av en rad olika beroenden som enkelt sköts med Spring Boot 

och Maven. Servern består av ett API som används för att utföra CRUD operationer i 

databasen, alltså för att skapa, läsa, uppdatera och ta bort objekt. Applikationen kan ses 

som ett RESTful API, alltså en applikation som kommunicerar med en annan maskin 

genom HTTP-förfrågningar till specifika URI som är mappade till olika funktioner 

beroende på vilket kommando klienten använder. En klient kan exempelvis använda 

kommandot GET på URI /API för att hämta alla objekt hos ett API. 

4.3.1 Spring Boot 

Spring Boot projektet genererades initialt genom Springs egna Spring Initializr [21] som 

skapar och knyter samman projektet med nödvändiga beroenden. På sidan kan 

utvecklaren välja om projektet ska byggas med Maven eller Gradle, om det ska skrivas i 

språken Java, Kotlin eller Groovy, vilken version av Spring Boot som ska användas, samt 

namn och beroenden för projektet. Konfigurationerna som valdes för projektet var Maven 

!25



för att bygga projektet, Java som programmeringsspråk, samt Actuator, JPA, Rest 

Repositories, Web och PostgreSQL som beroenden. 

  !  

Figur 4.2: Spring Initializr [21] 

4.3.2 POM 

POM.xml filen är en fil som listar applikationens beroenden. Filen genereras automatiskt 

då springprojektet skapas med hjälp av Spring Initializr som används för att skapa 

projektet. De enda beroenden som behövde läggas till i efterhand var gson som användes 

för att kunna importera och behandla data i JSON-format för att sedan kunna sparas 

undan i databasen, vilket görs i Repository-gränssnitten. Det andra beroendet som 

behövde läggas till i efterhand var för Swagger som används för API-dokumentation. 

4.3.3 Repository 

Samtliga gränssnitt som hanterar databaslagringen ärver från JpaRepository som i sin tur 

bland annat innehåller gränssnittet CrudRepository som tillhandahåller metoder för att 

kunna hämta all objekt och dessutom leta upp specifika objekt. 

Gränssnitten (Figur 4.3: Typisk kod för repositorygränssnitten) innehåller metoder för att 

skapa, uppdatera, ta bort och leta upp objekt som är definierade i JpaRepository, samt 
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någon egenskriven metod för att finna objekt genom specifika attribut. Samtliga av de 

följande gränssnitten är tilldelade annotationen @Repository. 

package com.bsc.demo.repository;

import com.bsc.demo.model.Model;

@Repository

public interface Repository extends JpaRepository<Model, Long>{

    List<Model> findByAttribute(Type attribute);

}

Figur 4.3: Typisk kod för repositorygränssnitten 

Gränssnittet TrainRepository ärver från JpaRepository och används för att lagra 

tågsystemen i tågtabellen i databasen. MluRepository ärver även den från JpaRepository. 

Gränssnittet lagrar MLU:erna i tabellen MLU i databasen. 

Även SimRepository ärver från JpaRepository och innehåller förutom de metoder som 

redan finns för att hitta objekt i JpaRepository metoden findBySystemId(Long sysid) för 

att returnera en lista med SIM-kort som är kopplade till ett och samma system-ID detta 

används senare för att kunna koppla SIM-korten till motsvarande system. 

4.3.7 Modeller 

Modellerna (Figur 4.4: Typisk kod för modellklasserna på servern) är klasserna som är 

kopplade till de motsvarande tabellerna i databasen, varje modell har annotationen 

@Entity vilket möjliggör att klassen kartläggs mot en tabell. Vardera modell är kopplad till 

en separat tabell genom vilket görs med annotationen @Table som skapar en ny tabell på 

den kopplade databasen. Detta görs med nedanstående kodstycke. 

@Table(name = ”model”)

Varje modell innehåller nödvändiga attribut för att beskriva objekten, så som id och namn. 

Modellerna har även set() och get() metoder för samtliga attribut som märks upp som 

kolumner i tabellen med annotationerna @Column, samt @Id för att utmärka modellens 

id. För att utmärka tabellernas kolumner används nedanstående kodstycke. 
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@Column(name = ”column_name”)

Dessutom innehåller samtliga modeller egna toString() metoder som användes under 

testning av systemet. 

package com.bsc.demo.model;

@Entity

@Table(name = "model")

public class Model

{

    private Long id;

    private Type attribute;

    

    public Model(){};

    public Model(Long id, Type attribute)

    {

        setId(id);

        setName(name);

    }

    

    @Id

    public Long getId() { return this.id; }

    public void setId(Long id) { this.id = id; }

    @Column(name = "attribute")

    public String getAttribute() { return this.attribute; }

    public void setAttribute(Type attribute)

 { this.attribute = attribute; }

    @Override

    public String toString()

    { return "Model[id = " + id + ", attribute = " +  attribute +”]"; }

}

Figur 4.4: Typisk kod för modelklasserna på servern 
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4.3.8 Train 

Modellen Train är kopplad till tabellen ”train” i databasen och innehåller attributen id och 

name som beskriver tågsystemens system id som är annoterat med @id och tågnamn som 

tilldelas kolumnen ”name” i tabellen. Klassen innehåller en tom konstruktor och en 

konstruktor som tar in samtliga attribut som argument och sedan sätter värdena för 

objektet, samt funktioner för att sätta och hämta attribut och en egen toString()-metod. 

4.3.9 Mlu 

Mlu hör ihop med tabellen ”mlu”. Klassen innehåller attributen id, serial, och mac, som 

motsvarar MLU:ernas system id med annotationen @id, serienummer som är kopplat till 

kolumnen ”serial” och MAC-adresser som tillhör kolumnen ”mac” som annoteras i 

motsvarande get()- och set()-metod. 

4.3.10 Sim 

Klassen Sim är kopplad till ”sim” som är en tabell i databasen. Sim innehåller attributen id,  

sysid, iccid och operator. Attributen beskriver SIM-kortens id, som är de 14 sista siffrorna 

av SIM-kortens ICCID som är unikt för varje SIM-kort. Iccid är SIM-kortens hela iccid och 

operator berättar vilken operatör som SIM-kortet är kopplat till. 

Operatören räknas ut i Sim-klassens konstruktorer genom att kolla en delmängd 

innehållandes två siffror av SIM-kortens ICCID som berättar vilken operatör som äger 

SIM-korten. Dessutom innehåller konstruktorerna metoder för att sätta attributens värden 

från de argument objektet tar in. 

Varje set()- och get()-metod är annoterat med en passande kolumn, där id är kopplat med 

annotationen @id, sysid är tilldelat kolumnen ”systemid”, iccid hör ihop med kolumnen 

”iccid” och operator med ”operator”. 

4.3.11 Kontroller 

Kontrollerklasserna (Figur 4.5: Typisk kod för kontrollerklasserna) används för att sätta 

upp REST-API:er (Representational State Transfer) som frontend-delen pratar med. De 

olika Kontrollerklasserna mappar GET, POST, PUT och DELETE förfrågningar med en 
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källas URI, som kan beskrivas som sökvägen för att komma åt en resurs. Klienten kan på 

så sätt välja att hämta, skicka, ändra eller ta bort en resurs [22]. 

När en förfrågan tagits emot via ett API använder servern CRUD för ändra i databasen 

genom tillhörande repository. Operationerna utförs genom metoderna save(), deleteById() 

och olika find()-metoder. 

Klasserna är kopplade till egna, separata URI som HTTP-förfrågningarna sköts genom. 

Varje URI är kopplad till en metod som sköter hanteringen av databasen för att lägga till, 

hämta, ändra eller ta bort. 

Annotationen @api används av Swagger för API-dokumentationen och @CrossOrigin 

används för att tillåta förfrågningar genom RESTful-API från andra källor än den själv, det 

är alltså den del som tillåter att klienten hämtar data från serverns API:er. 
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package com.bsc.demo.controller;

import com.bsc.demo.exceptions.NotFoundException;

import com.bsc.demo.repository.Repository;

import com.bsc.demo.model.Model;

@RestController

@api(value="api", description=”api description")

@CrossOrigin(origins = ”…”)

@RequestMapping(”/my_api")

public class Controller

{

  @Autowired

  Repository myRepository;

 @GetMapping("/model")

  public List<Model> getAll()

  {

    return myRepository.findAll();

  }

 @GetMapping("/model/{id}")

  public Model getModelById(Long modelId) throws NotFoundException

  {

    return myRepository

      .findById(modelId)

      .orElseThrow(()-> new NotFoundException(modelId));

  }

 @PostMapping("/model")

  public Model createModel(@Valid @RequestBody Model model)

  {

    return myRepository(model);

  }

 @PutMapping("/model/{id}")

  public ResponseEntity<Model> updateModel(@PathVariable(value = "id") Long 

modelId, @Valid @RequestBody Model updatedModel) throws NotFoundException

  { … }

 @DeleteMapping("/model/{id}")

  public ResponseEntity<String> deleteModel(@PathVariable(value = "id") Long 

modelId)

  { … }

}

Figur 4.5: Typisk kod för kontrollerklasserna 
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4.3.12 TrainController 

TrainController är klassen som hanterar API-förfrågningar gällande modellen Train från 

klienten och hanteringen av tabellen ”train” i databasen. Klassen innehåller API:er för att 

hämta, skapa, ändra och ta bort objekt, samt hämtar klassen data från externa API:er för 

att hämta en lista med system automatiskt. 

Förutom en metod för att hämta system från Icomeras API:er så finns i TrainController 

även en funktion för att hämta den vagntyp ett visst tåg är. Detta sker genom en 

tvåstegshämtning från Xpider som är ett av SJs egna system.  

4.3.13 MluController 

Klassen MluController mappar funktioner för att hantera ”mlu”-tabellen i databasen 

genom API-förfrågningar som genom specifika URI är kopplade till respektive metoder för 

att hantera datan i databasen.  

4.3.14 SimController 

SimController tar emot de förfrågningar som går till de URI som är kopplade till SIM-

kortens API:er. SimController mappar då sedan URI:erna till funktioner för att hämta, 

skapa, ändra eller ta bort sim-kort från databasen. 

4.3.15 Swagger 

Swagger som är det verktyg som användes att för att förenkla byggandet och 

dokumentationen av API:erna. Verktyget Swagger UI (Figur 4.6: API:er i Swagger UI) 

användes för att lista samtliga API:er på servern i ett lättillgängligt användargränssnitt. 

Användergränssnittet var särskilt användbart vid testning av systemet då endast API:ernas 

funktionalitet behövde testas. 
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!  
Figur 4.6: API:er i Swagger UI 

4.4 Klient 

Klientdelen är uppbyggd av en applikation byggd på ramverket Angular och skrivet i 

språket Typescript, tillsammans med HTML och CSS. Applikationen använder sig av 

HTTP anrop för att hämta eller manipulera data på servern. Allting körs i användarens 

webbläsare och är uppbyggt med HTML, formgivet med CSS och funktionerna som 

används är skrivna i TypeScript. 

4.4.1 Modeller 

Modellerna (Figur 4.7: typisk kod för en modellklass i klienten) i Angular-applikationen 

ser i princip ut som de modeller som skrevs för Spring-applikationen. Samtliga modeller 

innehåller motsvarande attribut till deras motsvarande klasser på servern. Däremot 

innehåller de här modellerna inte några set() eller get() funktioner för att ändra på 

attribut. 
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export class Model {

    id :        number;

    attribute:  string;

}

Figur 4.7: Typisk kod för en modellklass i klienten 

4.4.2 Train 

Klassen Train innehåller attributen ”id” som är definierat som ett nummer, samt ”name” 

och ”wagon” som är strängar. ”Id” refererar till tågets system ID, ”name” till tågnamnet 

och ”wagon” till den vagnstyp tåget är. 

4.4.3 Mlu 

Mlu består av attributen ”id” som är systemets ID, ”serial” som är maskinens 

serienummer, ”mac” som är den MAC-adress maskinen har och ”type” som är 

modelltypen. 

4.4.4 SIM 

Modellen SIM innehåller ett ”id” som är SIM-kortets unika ID-nummer i systemet, ett 

”iccid” som är SIM-kortets faktiska ICCID, ”operator” som är den operatör SIM-kortet 

tillhör, ”systemId” som motsvarar tågets id som SIM-kortet sitter i, ”phone” som är 

telefonnumret kopplat till kortet och ”puk” som är kortets PUK-kod. 

SIM-kortets id motsvarar i de flesta fall de sista 14 siffrorna i SIM-kortets ICCID då kortets 

ID sätts automatiskt om inget id angivits, men egentligen kan sättas till vad som helst. 

Anges ett ICCID som större än 16 siffror så antas det angivna SIM-kortets ICCID innehålla 

operatörens specifika id som då kan sättas automatiskt. Dessa operationer görs då ett SIM-

kort skapas i manage komponenten. 

4.4.5 List-Object 

List-Object är den modell som samlar alla andra modeller inuti en och samma modell. 

Detta görs eftersom det visade sig vara det enklare sättet att lista alla modeller utan att de 

skulle bli allt för nästlade. List-Object importerar då både Trainklassen, Mluklassen och 
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SIMklassen och innehåller attributen ”train" av typen Train, ”mlu” av typer Mlu och 

”SIM1” till ”SIM5” av typen SIM. 

4.4.6 Tjänster 

För varje modell (Figur 4.8: Typisk funktion för att hämta data från servern) finns även en 

tjänst som används för att utföra REST-anrop till servern. Samtliga tjänster har specifika 

funktioner för att utföra GET, POST, PUT och DELETE mot specifika URI på servern. 

Dessutom har samtliga tjänster en funktion för att uppdatera databasen genom att låta 

servern hämta data från externa API:er. 

  get(id: number): Observable<Object>

  {

    return this.http.get(`${this.url}/${id}`);

  }

Figur 4.8: Typisk funktion för att hämta data från servern 

4.4.7 TrainService 

Tjänsten TrainService används för att kommunicera med det API som är kopplat till tågen 

på servern, funktioner för att hämta, skapa, ändra och ta bort tåg finns, utöver det finns 

även funktioner som kommunicerar med de API:er som servern använder för att hämta 

från externa API:er för att hämta både system och vagntyper. 

4.4.8 MluService 

MluService kommunicerar med API:erna kopplade till de MLU:er som är lagrade i 

databasen. Tjänsten använder samtliga av de gemensamma funktioner för att hämta, 

skapa, ändra och ta bort objekt i databasen, samt funktion för att hämta specifika objekt 

från externa API:er genom att ange ett system ID. 
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4.4.9 SIMService 

Precis som MluService innehåller SIMService funktioner för att hämta, skapa, ändra och ta 

bort, samt uppdatera databasen genom ett specifikt system ID, fast mot de API:er som 

används för SIM-korten. 

4.4.10 Komponenter 

En komponent är den del som kontrollerar en vy inuti applikationen. Varje komponent har 

egen kod och körs ihop med en mall som i det här fallet utgörs av en HTML-fil för varje 

komponent, mallen kan använda data från komponenten för att sedan visa upp den genom 

en webbläsare. Till komponenten är även en CSS-fil kopplad som används för att formge 

sidan. 

Klientapplikationen består av tre olika komponenter, en komponent som används för att 

lista alla system och en annan komponent där användaren kan hantera systemen. Båda 

komponenterna körs på en egen sida kopplad till en egen url, när användaren först öppnar 

applikationen kommer hen till komponenten som listar systemen. Utöver de två 

egenskapade komponenterna finns även en applikationskomponent som körs parallellt 

med de andra två komponenterna, i det här fallet används den komponenten för 

sidhuvudet som bidrar med länkar mellan ListComponent och ManageComponent. 

Angular Material användes i båda komponenterna för att i List-vyn generera tabeller och i 

Manage-vyn generera formulär. 

4.4.11 ListComponent 

Komponenten som används för att lista alla de system som finns i databasen återfinns i 

ListComponent. I komponenten finns funktioner för att hämta samtlig data från servern 

och databasen.  

Den funktion som körs vid initiering av sidan, då användaren först besöker den, samlar 

alla tåg, MLU:er och SIM-kort i egna arrayer för att sedan sätta ihop dem till ett List-

Object för varje system, vilket är den data som ska listas i tabellen. Dessutom räknas 

summan av alla tåg ihop, summan av alla MLU:er ihop, samt summan av alla SIM-kort, 
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tillsammans med summan för SIM-korten för respektive operatör. Dessa är de siffror som 

redovisas längst ned på sidan. De funktioner som används för att göra detta är en funktion 

som uppdaterar arrayen med alla List-Object som i sin tur använder sig av funktioner för 

att hitta MLU:er och SIM-kort kopplade till specifika system ID. 

För att samla datan till tabellen användes Angular Material för att skapa en datatypen 

MatTableDataSource som bland annat beskriver hur många rader som ska visas i tabellen. 

Genom att skapa en MatTableDataSource fylld med samtliga list-objekt kunde filter och 

möjligheter till sortering enkelt implementeras på tabellen genom färdiga funktioner för 

MatTable. 

Utöver dessa funktioner finns även funktioner för att kunna sortera och filtrera tabellen. 

Dessutom finns en funktion för att exportera hela tabellen till xlsx-format, vilket är 

standardformatet för Microsoft Excel. 

4.4.12 ManageComponent 

ManageComponent hämtar initialt all data då sidan först besöks, detta för att bland annat 

kunna upptäcka ifall ett objekt redan existerar då en användare vill skapa ett nytt objekt, 

vilket avgör om en POST- eller PUT-förfrågan ska göras till servern. 

Först i komponenten finns en rad knappar som används för att lägga till alla system eller 

bara tåg från externa API:er. Om listan med system inte är tom finns även val att lägga till 

vagnar, MLU:er och SIM-kort individuellt, samt möjligheten att ta bort objekt. 

I komponenten finns en även parser som analyserar en text utifrån tabbar och nya rader. 

Analysen utgår från de huvuden som användaren valt att lägga till. Analysen kan därefter 

göras beroende på vilka fält som lagts till och därefter skapa eller uppdatera objekt med de 

angivna attributen. 

Slutligen återfinns även formulär för att lägga till enskilda tåg, MLU:er, alternativt SIM-

kort där användaren kan fylla i samtliga attribut om så önskas. 
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4.4.13 AppComponent 

AppComponent innehåller endast sidans huvud. På huvudet finns en meny, med två olika 

val, där användaren kan välja att antingen gå till komponenten som visar listan eller den 

som låter användaren hantera systemen. 

4.5 Sammanfattning 

I kapitlet har de viktigaste implementationsdelarna behandlats. De relevanta komponenter 

har kommenterats, med en varierad mängd beroende på relevans och den tekniska vikt 

samtliga delar har. 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5 Resultat 

Detta kapitel ger en översikt över det resultat som projektet har resulterat i. Till att börja 

med beskrivs projektets slutgiltiga översikt med alla dess delar. Där efter beskrivs de krav 

som ställdes på applikationen tillsammans med hur de uppfylldes. Slutligen framställs 

projektets helhet som förklarar hur stor omfattning de olika delarna hade i projektet.   

5.1 Översikt 

Systemet är uppbyggt av en databas, en server och en klient som visas i figuren nedan 

(Figur 5.1: Vy över projektets uppbyggnad och dess kommunikation). Databasen syftar på 

den del av systemet som lagrar all data, servern syftar på API:erna och den del som hämtar 

data från databasen och erbjuder export av data. Klienten syftar på den del som tar emot 

datan från servern, behandlar den genom att matcha objekten för att sedan lägga in datan i 

tabeller. 

!  

Figur 5.1: Vy över projektets uppbyggnad och dess kommunikation 

5.1.4 Klienten 

Klienten kunde enkelt köras i användarens webbläsare. Samtliga användargränssnitt som 

användaren kunde använda för att lista och hantera alla objekt hanterades av klienten. 

Klienten använde knappar och inmatningsfält för att ta emot information från användaren 
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om vilka funktioner hen ville använda,  funktionerna skickade därefter HTTP-

förfrågningar till servern för att hämta, lägga till, manipulera eller ta bort data. 

Att använda en klient för att sköta kommunikationen mellan användaren och API:er 

visade sig vara ett bra beslut, då klienten kunde generera användargränssnitt som var 

enkla att använda och läsa av. Angular visade sig dessutom vara ett bra verktyg för att 

utveckla applikationen. 

5.1.3 Servern 

Servern var den del som stod för samtliga API:er. Den hämtade data från databasen genom 

CRUD-operationer, vilket sköttes med en repository som ärvde JpaRepository. Detta 

fungerade utmärkt för ändamålet då funktioner som save(), find() och delete() var 

enkla att förstå sig på och använda för att kommunicera med databasen.  

För att servern skulle kunna kommunicera med klienten användes REST-API:er 

(Representational State Transfer) som skötte kommunikationen med klienten genom 

HTTP-förfrågningar. Servern tog emot GET-, POST-, PUT- eller DELETE-förfrågningar till 

specifika URI:er för att utföra olika CRUD-operationer mot databasen. Detta var ett bra 

sätt att bygga API:er på, vilket också blev enkelt att se och använda genom den API-

dokumentation som Swagger UI bidrog med. 

5.1.2 Databasen 

Databasen baserades på SQL och lagrade datan i tabeller, med en egen tabell för varje 

modelltyp. Varje kolumn i tabellen motsvarade ett attribut hos varje objekt. Denna 

uppbyggnad av databasen fungerade utmärkt för ihop med resten av systemet och var en 

enkel lösning för att hålla koll på vad databasen innehöll. 

5.2 Kravuppfyllelse 

De krav som ställdes på projektet från början kom initialt endast från den frågeställning 

som hade tagits emot från början (Bilaga 1 - Frågeställning). Senare i projektet har nya 

kravspecifikationer tagits fram efter diskussioner med den kontaktperson som varit 

!41



närvarande hos SJ. Sådana önskade funktioner har varit sorterbara listor och möjligheten 

att kunna exportera tabellen. 

Efter en del diskussion tog en serie användarberättelser fram utifrån de diskussioner som 

hade förts för att lättare kunna bestämma den funktionalitet som systemet behövde 

uppfylla. 

Hur data skulle laddas in i systemet togs fram efter diskussion då man upptäckte att 

tillgång till API:er från operatörer inte fanns tillgängligt. Dessutom gjordes slutsatser att 

systemet borde kunna utföra sökningar och sorteringar för listorna för att enklare filtrera 

fram den relevanta datan man vill undersöka. 

Samtliga krav från användarberättelserna uppfylldes till stor del, med eventuellt undantag 

från den automatiska hämtningen av SIM-kort, som i det färdigställda systemet istället 

blev en typ av semi-automatisk inmatning av samtlig data. 

Hämtningen av MLU:er tillsammans med matchningen bakades ihop med funktionaliteten 

att hämta och matcha vilka tåg MLU:erna satt ombord på. Då SIM-kort var kopplat till ett 

tåg, precis som MLU:erna var, så skeddes all matchning utifrån tågens ID-nummer. 

Kravet om att kunna söka och sortera listan med objekt uppfylldes genom en 

implementering av de Material-bibliotek som importerades och användes för att bygga upp 

tabellen.  

Den sista berättelsen som handlade om möjligheten att kunna exportera listan lösten 

genom en knapp som exporterade listan i nuvarande format till xlsx-format. Filen kan 

därefter öppnas i Excel, där ytterligare analyser kan utföras på datan. 

Kravuppfyllnaden ansågs efter kontakt med SJ som god då de operationer som behövde 

kunna utföras var möjliga. 

5.3 Projektet i helhet 

Då slutprodukten skulle bli en fristående applikation krävdes en hel del arbete på flera 

olika delar. Därav krävdes mycket arbete både till att utveckla servern och klienten. 
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Servern skulle klara av att tillsammans med databasen erbjuda en rad API:er som skulle 

vara enkla och tillgängliga. API:ernas krav var det som gjorde att beslutet om att använda 

Swagger togs. Verktyget erbjöd stora möjligheter till en enkel och välformad API-

dokumentation med visuellt användargränssnitt, utan att särskilt mycket kod behövde 

skrivas överhuvudtaget för att uppnå ett gott resultat. 

Däremot krävdes mycket arbete för att utveckla de kontroller som varje API använde sig 

av. Trots att verktyg som Spring användes för att simplifiera utvecklingen av applikationen 

så resulterade projektet i ett relativt stort system som skulle klara av att hantera tre olika 

fristående modeller som behövde ett varsitt API. Även fast att de tre delsystemen var 

väldigt lika så krävdes det ändå stor arbetsmängd att utveckla alla olika delar. 

Den applikation som körs i användarens webbläsare är en del av ett system som är ganska 

annorlunda serverns system. Detta ledde till att ytterligare en större arbetsmängd behövde 

läggas på att undersöka vilka verktyg som fanns att tillgå. Klientdelen av projektet använde 

sig av Angular vilket underlättade utvecklingen till stor del då det existerade flera bibliotek 

att använda sig av, tillsammans med smidiga sätt att skapa komponenter och tjänster. En 

väldigt stor arbetsmängd gick åt till att utveckla applikationens olika funktioner till både 

tjänsterna och komponenterna i TypeScript.  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6 Utvärdering av projektet 

I det här kapitlet om utvärderingen har projektets utvärderats. I början tas både projektets 

tidsåtgång och arbetsmiljö upp i kapitlet, därefter den kundkontakt som har hafts. 

Slutligen tar de lärdomar som har tigits med från projektet upp, tillsammans med 

möjligheter till framtida arbete med projektet och vidareutveckling. 

6.1 Tidsåtgång 

Tidsåtgången för projektet planerades vara tre dagar i vecka mellan mitten av januari till 

mitten av maj. Den tid som projektet tog motsvarade ungefär den planerade tiden men där 

mindre tid lades under mitten av projektet och mycket mer tid gick åt i slutet av projektet. 

Då det inte fanns särskilt mycket material innan projektet startade så tog arbetet att 

undersöka vilka material som kunde användas mycket tid i början och i mitten av arbetet. 

Initialt byggdes en del demonstrationer för att undersöka de olika funktioner och 

tillvägagångssätt som var möjliga för att hämta data. Detta innefattade huvudsakligen 

web-scraping som tidigt i arbetet ansågs vara ett dåligt tillvägagångssätt trots allt, vilket 

resulterade i stor tidsförlust i ett tidigt skede. 

Kontakt togs först med Icomera den första februari. Trots det att användaruppgifter gavs 

ut för att kunna undersöka deras system, blev inte deras API:er tillgängliga för projektet 

förrän i mitten av mars, vilket ledde till att delar av projektet inte kunde ta fart förrän en 

bit in i tidsplaneringen. 

Den designprocess som då hade gjorts innan några API:er fanns tillgängliga var tvungen 

att delvis göras om då operatörer då hade kommit ut med att de inte kunde bidra med 

några API:er. Detta tog då ytterligare tid, vilket ledde till att det dröjde innan utvecklingen 

kunde fortsätta. 
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6.2 Miljö 

Arbetet har till största del skett på både Softcodes kontor i Karlstad och på Karlstads 

Universitet. Dessutom gjordes besök på SJs huvudkontor i Stockholm under två resor för 

att få ett perspektiv på vad projektet skulle handla om och gav tillfälle att ställa frågor till 

uppdragsgivaren på SJ. 

6.3 Kontakt 

Kontakten med Softcode skedde kontinuerligt. Under kontorstiden på Softcode fanns 

tillfälle att fråga både kontaktperson på Softcode, samt personalen. Kundkontakten med 

SJ skedde däremot till största del genom mail med uppdragsgivaren. De två besöken på SJ 

gav ett helhetsperspektiv över hur de arbetade, vilket bidrog till en god start på arbetet.  

6.4 Frågeställning 

Frågeställningen (Bilaga 1 - Frågeställning) kändes otillräcklig, en tydligare 

kravspecifikation hade varit att föredra då det ganska länge var otydligt vad som krävdes 

av systemet. En bra metod för att undersöka vilka krav som systemet behövde uppfylla var 

att skriva användarberättelser, i efterhand kan det konstateras att detta borde ha gjort av 

eller i närmare samarbete med uppdragsgivaren på SJ för att få tydligare krav på systemet. 

6.5 Lärdomar 

Projektet har bidragit med att jag lärt mig en hel del om systemutveckling. Då samtliga 

verktyg som har använts för utvecklingen, förutom Java, varit helt nya för mig har jag fått 

lära mig nya verktyg under projektets gång. Förutom att ha fått lära mig nya verktyg har 

projektet även varit en port för att jag skulle våga använda nya verktyg beroende på vilken 

typ av produkt so skulle byggas. Genom att bygga ett system i en miljö som jag inte är van 

vid har jag även upptäckt hur enkelt det går att lära sig nya språk som liknar de man redan 

kan och använda verktyg man inte är van vid för att enklare kunna utveckla en produkt 

med vissa verktyg man inte redan använt. 

Att utveckla en applikation av den storlek som projektet resulterade i var också helt nytt 

för mig. Jag fick lära mig att integrera flera olika system i form av databas, server och 
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klient, vilket var väldigt lärorikt. Även om kommunikationen mellan systemen med HTTP 

och SQL inte var helt nya för mig, så var integrationen mellan samtliga system en bra 

lärdom. 

6.6 Vidareutveckling 

Möjligheterna för vidareutveckling av projektet är stora då applikationen i skulle kunna 

byggas ut för att fungera som ett inventering- och administrationssystem för samtlig 

utrustning som SJ har. Tanken är att applikationen ska vara enkel att bygga vidare på 

vilket är en av anledningarna varför systemet är uppdelat i tre separata delar med en 

frontend, backend och databas. 

Nästa nödvändiga steg är att sätta upp systemet i containrar för att sedan kunna använda 

systemet som en del av SJs leveranssystem. Planen skulle då kunna vara att använda 

Docker [23] för att köra systemet i olika containrar, för att sedan bli en del av 

leveranssystemet på SJ. 

En naturlig fortsättning hade varit att fortsätta undersöka huruvida automatisk insamling 

från operatörer vore möjligt. Detta då det mycket troligt finns fler företag som eftertraktar 

liknande funktioner från operatörer som vill samla in data angående deras aktiva 

abonnemang. Om fler företag skulle visa intresse vore det inte omöjligt att några API:er 

skulle kunna släppas från operatörerna, utan att de skulle bryta mot GDPR 

(Dataskyddsförordningen). 

6.7 Avslutning 

Överlag är jag nöjd med resultatet, däremot fanns förhoppningar om att kunna hämta in 

samtlig data automatiskt genom API:er, huvudsakligen datan från operatörerna. Att samla 

in all data genom API:er hade varit optimalt för att kunna slutföra kravspecifikationen, 

vilket hade varit mer tillfredställande. Trots allt är jag är nöjd med den insamlingsmetod 

som blev den slutgiltiga. 
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Det har varit både kul och lärorikt att arbeta nära med ett konsultbolag som Softcode och 

framför allt ett stort bolag som SJ. Att få en insikt över hur arbetet går till på en så stor 

arbetsplats har varit otroligt givande och inspirerande, framför allt vid de besök som har 

gjorts vid huvudkontoret i Stockholm. 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Bilaga 1 - Frågeställning 
Frågeställning av Alexander Jourkovski 

Cellular Networks Data Collection at SJ 

Bakgrund 
Internet ombord är just nu en ut av de mest eftertraktade funktionaliteter ombord SJs tåg. 

Just nu gör SJ ett storsattsning på att bli Sveriges mest digitaliserade företag inom de 

kommande fem åren. Med det kommer det flera spännande utmaningar som bland annat 

berör andra företag som SJ har ett nära samarbeta med. Ett exempel på sådana företag är 

de olika mobiloperatörerna så som Tre, Tele2 och Telenor.      

Problembeskrivning 
SJ använder sig av flera olika system där man ständigt behöver manuellt hämta små 

datamängder för att få ett holistiskt perspektiv av hur de nuvarande konfigurationer samt 

statusen ser ut på SJs tåg. Utmaningen blir att undersöka hur man med hjälp ut av dagens 

teknologier kan underlätta sådana processer, att på ett enkelt sett kunna få en snabb 

överblick med automatiserade processer. Ett exempel på vad som kan vara intressant är 

vilka SIM-kort används på vilka tåg eller hur kopplingarna ser ut mellan SIM-korten och 

dagens SJ utrustning ombord. Att undersöka användningsområdet bland dagens 

mobiloperatörers API:er är ett exempel på en väg framåt, att med hjälp ut av de kunna 

sammanställa data från flera olika portaler. Nyckeln till problemet är att modernisera de 

nuvarande arbetssättet med hjälp ut av att automatisera viktiga processer.  

!50


	Sammanfattning
	Abstract
	Förord
	Innehåll
	Figurer
	Tabeller
	1 Introduktion
	1.1 Projektet
	1.2 Summering
	1.3 Disposition
	2 Bakgrund
	2.1 Softcode
	2.2 SJ
	2.3 Internet ombord
	2.4 Terminologi
	2.5 Frågeställning
	2.6 Tillgängligt material
	2.7 Verktyg och tekniker
	2.7.1 Spring Boot
	2.7.2 Java
	2.7.3 Maven
	2.7.4 PostGreSQL
	2.7.5 Angular
	2.7.6 TypeScript
	2.7.7 Swagger
	2.7.8 CRUD
	2.7.9 REST
	2.7.10 Repository
	2.7.11 Kontroller
	2.8 Sammanfattning
	3 Design
	3.1 Informationshämtning
	3.1.1 Web-Scraper
	3.1.2 API
	3.1.3 Parser
	3.2 Systemarkitektur
	3.2.1 Användare
	3.2.3 Klient
	3.2.3 API design
	3.2.4 Databasdesign
	3.3 Systemkrav
	3.4 Applikationens visuella design
	3.4.1 List
	3.4.2 Manage
	3.5 Sammanfattning
	4 Implementation
	4.1 Internt dataflöde
	4.2 Databas
	4.3 Server
	4.3.1 Spring Boot
	4.3.2 POM
	4.3.3 Repository
	4.3.7 Modeller
	4.3.8 Train
	4.3.9 Mlu
	4.3.10 Sim
	4.3.11 Kontroller
	4.3.12 TrainController
	4.3.13 MluController
	4.3.14 SimController
	4.3.15 Swagger
	4.4 Klient
	4.4.1 Modeller
	4.4.2 Train
	4.4.3 Mlu
	4.4.4 SIM
	4.4.5 List-Object
	4.4.6 Tjänster
	4.4.7 TrainService
	4.4.8 MluService
	4.4.9 SIMService
	4.4.10 Komponenter
	4.4.11 ListComponent
	4.4.12 ManageComponent
	4.4.13 AppComponent
	4.5 Sammanfattning
	5 Resultat
	5.1 Översikt
	5.1.4 Klienten
	5.1.3 Servern
	5.1.2 Databasen
	5.2 Kravuppfyllelse
	5.3 Projektet i helhet
	6 Utvärdering av projektet
	6.1 Tidsåtgång
	6.2 Miljö
	6.3 Kontakt
	6.4 Frågeställning
	6.5 Lärdomar
	6.6 Vidareutveckling
	6.7 Avslutning
	Källförteckning
	Bilaga 1 - Frågeställning

