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SAMMANFATTNING
Det här examensarbetet har utförts inom programmet högskoleingenjör datateknik vid Linköpings
Universitet under våren 2015 och utförts på begäran av ArcCore i Linköping. Syftet med det här
examensarbetet är att skapa och designa en användarvänlig Androidapplikation som trådlöst kan
kommunicera med electronic control units i bil eller testmiljö.
Androidapplikationen består av fem huvudskärmar, fyra vars uppgift är att skriva ut informationen
som åker över CAN bussen. De fem skärmarna är start, felkoder, sensorer, ECU extract och overview.
Start tar dig vidare till de andra skärmarna, felkoder skriver ut alla felkoder, sensorer skriver ut alla
sensorvärden, ECU extract skriver ut all information och overview visar en virtuell instrumentbräda.
Användarutvärderingar har utförts för att ta fram både designen och layouten på applikationen.
Utvecklingsprocessen för att få fram applikationen har genomförts med hjälp av utvecklingsmetoden
extreme programming och utvärderingar har utförts med traditional usability tests och binary success.
Utvärderingarnas feedback har använts för att utveckla både designen och användarvänligheten på
applikationen.
Androidapplikationen har utvecklats i Android Studio och kommunicerar med ECU:erna med hjälp av
en PEAK PCAN wireless gateway som kopplats upp mot Hercules Development Kit TMS570 MCU.
Resultatet är att vi tydligt kan se att användarvänligheten har ökat under utvecklingsprocessen och att
vi nu med hjälp av utvärderingar har en snygg och lättanvändarvänlig Android applikation som
kommer kunna användas av alla som vill ta del av informationen som finns på CAN bussen.
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ABSTRACT
This thesis has been carried out within the program Bachelor of Computer Science and Engineering at
Linköping University in the spring of 2015 performed at the request of ArcCore in Linköping. The aim
is to create and design a user friendly Android application which wirelessly can communicate with the
electronic control units in a car or test environment.
The Android application consists of five main screens, four whose task is to print the information
travelling on the CAN bus. The five screens are start, fault codes, sensors, ECU Extract and overview.
Start will take you to the other screens. Fault codes, print all the fault codes, sensors prints all sensors,
the ECU extract prints all information and overview displays a virtual dashboard. User Evaluations
have been conducted to develop both the design and layout of the application. The development
process is executed by using extreme programming and the evaluations have been carried out with the
help of traditional usability tests and binary success. The evaluations feedback has been used to
develop both the design and the user friendliness of the application.
The application has been developed in the Android Studio and communicates with the ECUs using a
PEAK PCAN Wireless Gateway which is connected to the Hercules Development Kit TMS570 MCU.
The result is that we can clearly see that the ease of use has increased during the development process
and that we now by using evaluations have a nice and easy user-friendly Android application that can
be used by all who wants to get the information available on the CAN bus.
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1. INLEDNING
Det här kapitlet avser att vara en introduktion till examensarbetet. Klargöra vilka problem som
examensarbetet syftar till att lösa samt varför de är intressanta och avslutar med vilka avgränsningar
som funnits.

1.1 Motivering
Trådlösa CAN verktyg har inte funnits särskilt länge på marknaden. Detta gör att skapandet av en
applikation som kan kommunicera via en trådlös PCAN väldigt innovativ. Däremot så har forskning
visat att enbart innovativ teknologi inte alltid räcker till för att garantera succé (H. Moon, J. Park & S.
Kim 2014). I dagsläget finns det miljontals Androidapplikationer ute på marknaden och även fast det
finns liknande applikationer, vad är det som gör att en applikation är så pass mycket mer populär än en
annan? Trots att de har samma/liknande funktioner? Svaret är att genom en bra och lättanvändarvänlig
design, kunna ge konkurrenskraft på marknaden (R. Roy & J. C.K.H. Riedel 1997). Med detta kan
man se att innovativ teknologi är minst lika viktig som design och användarvänlighet. Därför handlar
denna rapport dels om hur man kan skapa en Androidapplikation som skulle kunna kommunicera
trådlöst med en CAN buss men även att skapa ett användarvänligt grafisk gränssnitt för applikationen.
Fokus för det här examensarbetet har därför legat på det grafiska gränssnittet, d.v.s. designen och
layouten på applikationen.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet var att skapa en fungerande applikation som ArcCore kunde vara nöjda
med. En egen målsättning med examensarbetet var att lära sig mer om utveckling och programmering
för Android.

1.3 Frågeställning
Frågeställningen för examensarbetet löd:
Hur kan man skapa och designa en användarvänlig Androidapplikation som trådlöst kan kommunicera
med en Electronic Control Unit för bil eller testmiljö?

1.4 Avgränsningar
De avgränsningar som fanns var att Androidapplikationen inte skulle kunna testas mot en fysisk bil,
utan fick istället testas i en simulerad miljö.
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2. TEORI
Det här kapitlet kommer att djupare förklara teorin som ligger till grund för upplägget av hela
examensarbetet. Först kommer en djupare förklaring om teorin bakom utvecklingen av
Androidapplikationer och därefter en beskrivning om varför design är en viktig del av alla projekt och
hur man ska gå till väga för att skapa produkten. Efter detta kommer en översiktlig beskrivning av hur
Autosar och UDP fungerar och slutligen teori för hur användarutvärderingarna ska konstrueras och
utföras.

2.1 Android
2.1.1 Android
Android är en open-source baserad plattform vars operativsystem är baserat på Linux. Android har
möjliggjort att användaren enkelt kan skräddarsy sin egen design till operativsystemet. Det finns i
dagsläget flera utvecklingsverktyg där Android Studio är det officiella integrated development
environment (IDE). Android använder sig av C (core), C++ och Java (user interface). Java är det språk
som först och främst används vid utveckling av applikationer (Android-101 2015 ; Android Studio
Overview 2015).

2.1.2 Applikationsutveckling
För att konstruera en Androidapplikation ska man börja med att tänka på programmet i form av
skärmar, d.v.s. vad som ska visas på skärmen och om man sedan trycker på en knapp på skärmen, vart
kommer man då? På grund av detta bör man först skapa ett flödesschema över applikationen för att få
en överblick om hur applikationen kommer fungera. (Gargenta 2011).

2.1.3 Livscykel
Alla applikationer har en livscykel och i den cykeln finns det fem viktiga tillstånd. Alla dessa tillstånd
behövs för att applikationen inte ska krascha om man till exempel får ett samtal eller byter till en annan
applikation. Den förhindrar även att applikationen inte förbrukar värdefulla resurser när användaren
inte använder applikationen. Samt att användaren inte förlorar sina framsteg om användaren lämnar
applikationen för att sedan komma tillbaka vid ett senare tillfälle. För att nå alla tillstånd behövs det
callback funktioner (se figur 1) (Gargenta 2011 ; Starting an Activity 2015 ; Lee & Son 2014).

2.1.4 Callback funktioner
Den första callback funktionen som används för att starta aktiviteten på skärmen är onCreate(). Det är
här som det första tillståndet nås, starting state. Starting state är det tillståndet som applikationen är i
innan den ligger på minnet, d.v.s. när den startar upp.
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Det andra tillståndet är running state som interagerar med användaren när applikationen är igång. Det
är i running state som varje aktuell skärm i applikationen kommer att köras i. Detta tillstånd nås via
callback funktionerna onStart() samt onResume().
Tredje tillståndet är paused state som sker när applikationen är igång men hamnar i bakgrunden och
pausas när man till exempel får en notis. Tillståndet nås via callback funktionen onPause() och alla
applikationer måste gå igenom paused state innan de kan gå vidare till det fjärde tillståndet, stopped
state. I stopped state hamnar alla applikationer som minimeras. Dessa ligger fortfarande kvar i minnet
men körs inte, vilket sker via callback funktionen onStop(). Alla applikationer som ligger i stopped
state kan bli avstängda när som helst och sista tillståndet är destroyed state vilket sker när man stänger
ner applikationen och tar bort den från minnet via callback funktionen onDestroy() (Gargenta 2011 ;
Starting an Activity 2015).

Figur 1. Livscykel för applikationer. (Gargenta 2011, s. 29-30 ; Starting an Activity ; Lee & Son 2014,
s. 698)

2.2 Design för användbarhet
2.2.1 Litteraturundersökning
Litteraturundersökning bör man göra innan man börjar skissa på produkten för att få en mer översiktlig
bild på vad som ska lösas, vad som bör göras och vad som bör undvikas. En fördel med
litteraturundersökning är att det ofta finns någon som har stött på (och förhoppningsvis även löst) ett
liknande problem (Sontakki 2010, s. 69 ; Churchill & Iacobucci 2005, s. 79).

2.2.2 Designutveckling
Koncept- och idéskissning är det första steget när man ska ta fram designen på en ny produkt. Med
konceptskissning försöker man ta fram lösningar på de krav som produkten har medan idéskissning är
när man börjar skissa på hur produkten ska se ut. Tanken med dessa skisser är inte att man ska ha en
färdig produkt direkt utan snarare att få fram arbetsskisser och modeller som alternativa
principlösningar på designproblemet. Designproblemet blir på så sätt uppdelat i mindre delar och gör
det lättare för designern att se vad som är möjligt och lämpligt att skapa (Österlin 2007 ; Shao, Mitra,
Li, Zhou, Xu, & Guo 2013).

2.3 Autosar
6
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AUTomotive Open System ARchitecture, eller mer känt som Autosar är en öppen och standardiserad
programvara. Denna programvara har tagits fram av de större biltillverkarna samt deras
underleverantörer som arbetar med elektroniksystem för bilar. Dessa elektroniksystem kallas för
electronic control unit, här efter förkortat till ECU, och det är dessa som styr och kontrollerar all
elektronik i bilen, såsom felkoder, styrenhet, antisladdsystem, belysning, sensorer m.m. Alla dessa
ECU:er är enskilda enheter som tillsammans bygger upp Autosar-systemet. All information mellan de
olika ECU:erna färdas via en CAN buss (se figur 2) (Autosar 2014a ; Autosar 2014b ; Autosar 2015).

CAN Buss
Figur 2. Överblicksbild av två ECU:er samt CAN bussen (Autosar, 2014b).
Inom Autosar är kommunikationsprotokollet som används Controller Area Network, här efter förkortat
till CAN, därav namnet CAN buss. CAN är uppbyggt på så sätt att alla paket som skickas via CAN
bussen skickas som frames.
En standard frame är uppbyggd på följande sätt:
 Start bit
 11-bit identifierare
 RTR - Remote transmission request
 IED - Identifier extension bit
 Reserverad bit
 Data längd
 Data
 CRC - Cyclic redundancy check (15-bit)
 CRC Avgränsare
 ACK
 ACK Avgränsare
 Slut bit
(Texas Instruments 2008 ; Di Natale 2012).
7
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2.4 UDP
UDP står för User Datagram Protocol och är ett förbindningslöst kommunikationsprotokoll för
nätverk. Förbindningslöst menas att UDP till skillnad från TCP inte behöver göra en handskakning
mellan två enheter för att skapa en anslutning. UDP skickar information kontinuerligt till en specifik
IP-adress och port #. En nackdel med UDP är att den inte lämnar någon garanti att alla paket som
skickas kommer fram eller i rätt ordning. Däremot kan man via UDP skicka informationen snabbare
eftersom UDP inte behöver vänta på svar för att få skicka sina paket. UDP brukar därför användas när
man snabbt vill ha tillgång till data och att man kan tolerera packet-loss (Kurose & Ross 2013).

2.5 Utförande av användarutvärderingar
2.5.1 Utvärderingar
Utvärderingar samt undersökningar är till för att samla information direkt ifrån källan på ett
organiserat och objektivt sätt. Inför en utvärdering är det därför viktigt att vara ordentligt förberedd
genom att veta; vad man vill få ut från utvärderingarna, vilken utvärderingsmetod som ska användas,
hur många personer som behöver delta i utvärderingen för att få ett pålitligt resultat och hur resultatet
sedan ska samlas in. Utvärderingarna utförs oftast i form av enkäter men framkommer även som
intervjuer. Resultatet från utvärderingarna används därefter för att förbättra produkten utefter önskemål
ifrån målgruppen (Taylor-Powell & Hermann 2000 ; Taylor-Powell 1998 ; Tullis & Albert 2008).

2.5.2 Traditional (Moderated) Usability Tests
Traditional Usability Test (TUT) är den vanligaste metoden som används för att utvärdera en produkts
användbarhet. Vanligtvis är det fem till tio personer som får testa produkten. TUT utförs mellan en
testperson och en moderator som ger testaren uppgifter att lösa och därefter frågor att besvara.
Testaren brukar oftast tänka högt när hen utför diverse uppgifter, vilket moderatorn registrerar och
skriver in i resultatet i samband med att testaren besvarar alla frågor (Tullis & Albert 2008).

2.5.3 Binary success
Det vanligaste och enklaste sättet att ta reda på om en produkt är användarvänlig är genom att använda
sig av binary success metoden. Binary success är väldigt simpel där man ger poäng 0 respektive 1 för
varje uppgift. Om uppgiften utförts korrekt sätter man en 1a och om man inte klarar av att utföra
uppgiften sätts en 0a. Detta gör att man enkelt kan se en procentsats över hur många som klarade att
utföra uppgiften, vilket ger en översiktlig bild över hur pass användarvänlig produkten är (Tullis &
Albert 2008).
För att kunna mäta om produkten är tillräckligt användarvänlig används formeln binominal
calculations:
x är antalet användare som klarade av att utföra uppgiften
n är det totala antalet testare
p är det förväntade utfallet i procent
8
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Formeln används sedan för att räkna ut sannolikheten av det förväntade utfallet i procent genom att
använda differansen från 1-(p(x)+...+p(n-1)+p(n)) (Sauro & Lewis 2012).

2.5.4 Analysering
När man analyserar testfall är det viktigt att man tar med all relevant data och inte enbart de data som
stärker hypotesen. Meningen är just att få insikt inom ett område, inte bara att finna bevis som stärker
ens hypotes. Det är även viktigt att personen som analyserar informationen får ett helhetsintryck av
vad alla personer har för åsikter så att man inte enbart plockar information från en enskild individ. Om
man enbart skulle ta information från en enskild individ blir resultatet av analysen missvisande
(Churchill & Iacobucci 2005 ; Sontakki 2010).
För att få ut så mycket som möjligt av utvärderingen är det viktigt att analysera resultatet korrekt och
lägga fokus på rätt saker. Alla svar är som sagt viktiga men det är viktigt att fokusera på de svar som är
relevanta. D.v.s vilka användbarhetsproblem som hindrat testaren från att utföra en uppgift? Vad
testaren fann frustrerande samt vad som fungerade. Vad det vanligaste misstaget testaren gjort och tips
på förbättringar (Tullis & Albert 2008).

2.5.5 Standardisering, simpel analysering och förenklad administration
För att få ut så mycket som möjligt av en utvärdering finns tre viktiga faktorer för att underlätta
analyseringen. Standardisering, simpel analysering och förenklad administration. Standardiseringen är
till för att se om följdfrågor är relevanta för varje person eller inte. Simpel analysering är till för att
snabbt och enkelt kunna se vad som är bra och dåligt med produkten. Förenklad administration är att
man underlättar för personen som ska sammanställa analysen av undersökningen, detta genom
specifika frågor med många ja/nej svar (Burns, Bush & Sinha 2010).
För att få fram givande svar bör man även försöka sätta sig in i utvärderarens skor och se om frågorna
som ställs är rimliga, samt om personen skulle vara villig att besvara frågorna. Det man även bör tänka
på när man konstruerar alla frågor är att använda enkla ord utan svåra fraser för att inte få fel svar för
att personen inte förstod frågan. Man ska inte heller göra antaganden i frågorna och man ska även
undvika att ställa flera frågor i en då man oftast enbart svarar på en av frågorna. När man skapar frågor
är det viktigt att först och främst komma fram till vad är det för information som man vill få ut från
undersökningen och utforma frågorna därefter. (Taylor-Powell 1998 ; Olney 2013).

2.5.6 Intervjuer
Intervjuer används och går till på precis samma sätt som fokusgrupper, personen får testa produkten
och sedan svara på frågor. Skillnaden mellan intervjuer och fokusgrupper är att man frågar individer
vad de tycker istället för att fråga en grupp. Fördelen med intervjuer är att man kan finna personer,
utanför den satta målgruppen, som är mer insatta i ämnet och som därför mer ingående kan berätta vad
som är bra och dåligt med produkten. Dessa individer brukar även kunna ge en bättre motivering till
hur de tänker än människor som är mindre insatta. En annan fördel med intervjuer är att man kan
ställa följdfrågor, vilket inte är möjligt i t.ex. observationsstudier (Churchill & Iacobucci 2005 ; Burns,
Bush & Sinha 2014).
9
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3. METOD
Det här kapitlet kommer att gå igenom hur examensarbetet utfördes. Metoden är uppdelad i fyra
signifikanta delar. Förundersökning, design- och konceptutveckling, programmering och
användarutvärderingar.

3.1 Förundersökning
3.1.1 Målsättning och arbetsetapper
Det är svårt att bara kasta sig in i ett nytt projekt utan någon struktur. Därför var det första som gjordes
att sätta upp en målsättning. Målet med examensarbetet var att på ArcCores begäran skapa en
Androidapplikation som trådlöst kunde skriva ut information som skickas mellan ECU:er på en CAN
buss. Användarutvärderingar skulle sedan utföras för att få fram vad användaren anser är ett optimalt
och lättanvändarvänligt användargränssnitt. När målen för examensarbetet var färdigställda delades
hela projektet upp i olika arbetsetapper.
 Litteraturundersökning
 Koncept- och idéskissning
 Programmering
 Användaruvärderingar - Intervjuer
 Analysering av data
 Färdigställande av rapporten

3.1.2 Liknande applikationer
För att få inspiration över hur designen på applikationen skulle kunna se ut granskades tre liknande
applikationer som redan fanns på marknaden, Torque, CAN Bus Analyzer och CAN-Bus Analyzer.
Dessa applikationer granskades online via google.play där man får en förhandsvisning över vad som
finns i applikationerna.

3.1.3 Hårdvara
Den hårdvara som behövdes för att kunna fullfölja examensarbetet var att ha en testmiljö med ECU:er,
en Android surfplatta samt en trådlös kommunikationsenhet.
ArcCore använder sig av Hercules Development Kit TMS570 MCU ifrån Texas Instruments för att
simulera kommunikationen mellan olika ECU:er. Hercules Development Kit är en utvecklings
hårdvara med möjlighet att skicka ut data i CAN format.
Den trådlösa kommunikationen sköttes av en PCAN wireless gateway från PEAK. En PCAN wireless
gateway används för att läsa in data från CAN bussen och skicka informationen via Wi-Fi.
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3.2 Design- och konceptutveckling
Koncept- och idéskissningen är det första steget som fick göras för att få ihop någon form av design på
applikationen. Konceptskissning blev det första som utfördes, detta för att få struktur på applikationen,
bestämma vilka knapptryckningar som ledde vart och hur applikationen skulle hållas ihop.
Designproblemet började brytas ner genom att först göra en målbeskrivning; att skapa en applikation
med möjlighet att skriva ut alla värden från ECU extract, sensorer, felkoder samt ha en virtuell
instrumentbräda. De mål och krav som därmed sattes upp var att skapa dessa skärmar.

3.2.1 Konceptskissning
Startskärmen skulle innehålla en logga med applikationens namn samt knappar som leder vidare till de
andra skärmarna. Felkoderskärmen skulle enbart klara av att skriva ut alla felkoder. Sensorskärmen
skulle ha två tabbar, en som skriver ut data och en med inställningar över vilka sensorer som skulle
skrivas ut. ECU extractskärmen skulle också ha två tabbar, en som skriver ut data, där alla värden fylls
på kontinuerligt och därmed även ha möjlighet att både pausa och tömma skärmen på värden. Den
andra tabben med inställningar skulle kunna starta utskriften och filtrera vilka värden man vill skriva
ut (se figur 3).

Figur 3. Flödesschema över applikationen.

3.2.2 Idéskissning
När konceptskissningen var färdig började man med idéskissningen för att få fram ett första utkast på
designen. Vi började med att berätta för varandra vad vi associerade med bilar, för att få fram vilka
färger och mönster som skulle passa applikationen. De färger och mönster man kom överens om var
olika nyanser av mörkblått och kolfiber. (Se Appendix A1.) När både flödesschemat och första utkastet
på designen för applikationen var bestämd påbörjades programmeringen.
11

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

3.3 Programmering
3.3.1 Utvecklingsmiljö
Android studio är den utvecklingsmiljö som har används för att utveckla applikationen.
För att skapa applikationer i Android studio används programmeringsspråket java, blandat med
Androids egna SDK tools. För att skapa en skärm skapas först en java activity klass och en tillhörande
layout activity (XML fil). I XML filen programmeras allting som ska finnas synligt på skärmen och
java filen sköter alla funktioner samt hur dessa ska interagera med varandra.
Layout activities kan skapas på två olika sätt, antingen genom att använda Android studios Palette och
dra in och placera de widgets man vill ha på skärmen (se figur 4a). Eller så kan man koda in dem
manuellt med Androids XML attributes (se figur 4b).

Figur 4a. Android studio i Designläge.
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Figur 4b. Android studio i Textläge.

3.3.2 Testning
All testning i Android studio har utförts genom att köra “Run ‘app’” som antingen installerar på en
fysisk eller skapar en virtuell Android enhet. Run ‘app’ kontrollerar att all kod är korrekt
implementerad med rätt syntaxer innan den installerar applikationen på den virtuella eller fysiska
enheten.
För att kontrollera att de signalvärden som skrevs ut på surfplattan stämde överens med de signaler
som CAN bussen skickade användes Arctic Studio. Arctic Studio är utvecklat av ArcCore och är en
utvecklingsmiljö för fordons inbyggda system. Med Arctic Studio kunde man kontrollera att signalens
namn och värde stämde överens med de signaler som surfplattan tog emot.

3.3.3 Extreme programming (XP)
Den metodik som används vid utvecklingen av applikationen är eXtreme Programming (XP). XP är en
agil mjukvaruutvecklings metodik som syftar till att ha små utvecklingscykler (se figur 5) för att
förbättra produktiviteten och snabbt få fram en simpel prototyp (Hightower & Lesiecki 2002).
Utvecklingscyklarna itererades tills dess att applikationen var redo att presenteras.
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Arbetet har delats upp i mindre delar, främst varje skärm för sig, och varje del/uppgift har sedan
fördelats jämt mellan oss. Alla uppgifter har därefter utförts på enklast möjliga sätt för att garantera att
själva funktionerna fungerat korrekt.

Figur 5. Utvecklingscykel för XP

3.3.4 Trådlös kommunikation
För skapa en förbindelse mellan PCAN gateway:en och surfplattan kopplades båda upp på samma wifi
nätverk. Surfplattan initierades därefter till en statisk IP-adress: 192.168.1.160.
För att koppla upp PCAN gateway:en till ett wifi krävs det att via en PC (eller MAC) kopplar upp sig
på PCAN gateway:ens AdHoc nätverk “PEAK Wireless AdHoc”. Därefter öppna en webbläsare och
skriva in PCAN gateway:ens IP-adress 192.168.1.10 och därigenom koppla upp PCAN gateway:en till
rätt wifi nätverk.
PCAN gateway:en behövde sedan få instruktioner om hur och vart den skulle skicka information.
Detta genom att:
1. Stänga av PCAN handshake.
2. Initiera vilken IP-adress PCAN gateway:en vill skicka till, 192.168.1.160.
3. Initiera vilket port # PCAN gateway:en vill skicka till, 5555.
4. Initiera hur snabbt, hur många BPS, PCAN gateway:en vill skicka informationen, 1000.
5. Initiera hur många UDP frames/packet som ska skickas åt gången, 1.
Det krävs även att man lägger till ett user permission: “<uses-permission
Android:name="Android.permission.INTERNET"/>” i AndroidManifest.xml. Detta user permission
läggs till för att tillåta applikationen att komma åt wifi.
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3.4 Användarutvärdering
3.4.1 Utvärdering 1
När applikationen hade tagit form, både design och programmeringsmässigt var det dags att förbättra
designen, d.v.s. börja göra användarutvärderingar. (För designen på applikationen se Appendix A2.)
Utvärderingen utfördes med hjälp av intervjuer där tio personer fick använda och därefter svara på
frågor om applikationen.
För att vara säker på att man fick svar på alla frågor var det viktigt att formulera dem korrekt, d.v.s.
ställa en fråga i taget. För om man ställer flera frågor åt gången brukar personen som blir tillfrågad
oftast enbart svara på en av dem istället för alla. (För exakta frågor som ställdes se Appendix B och
resultatet i kapitel 4.4.1.) Frågorna blev uppbyggda med tre faktorer i åtanke, standardisering, simpel
analysering och förenkling av administrationen. Frågorna om designen var menade att besvara om
färgerna i applikationen passade ihop eller om de skär sig, samt om texten var för liten och oläslig.
Frågorna om användarvänligheten däremot var menade att besvara om man kunde navigera i
applikationen utan några instruktioner samt om placeringen på alla knappar var lättillgängliga. Alla
olämpliga eller irrelevanta svar kommer inte tas upp i resultatet då de inte är relevanta för utvecklingen
av applikationen.

3.4.2 Utvärdering 2
Analysen av intervjuerna sammanställdes för att få fram vad som var bra och dåligt med applikationen.
Efter den första utvärderingen gjordes återigen tre-stegs-analysen med analys, syntes och utvärdering.
En nulägesbeskrivning gjordes återigen där nuläget var att vi hade en fungerande, men inte särskilt
lättanvändarvänlig, applikation som var “stel och tråkig” med en störig bakgrund. De olika problemen
delades upp för att se vad som behövde ändras och förbättras, d.v.s. skapa en ny bakgrund, nya
knappar, större text, tydligare sökfunktion etc. (Se kapitel 4.4.1 för resultatet ifrån utvärdering 1.)
Utvärderingarna gjordes återigen med samma frågor för den nya designen som utformades efter
utvärdering 1 med sju personer. Även denna gång användes endast interjuver. (Se Appendix A3 för
den nya designen på applikationen och se kapitel 4.4.2 för resultatet.)
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4. RESULTAT
I det här kapitlet kommer resultatet presenteras på ett tydligt och objektivt sätt. Först kommer
resultatet från förundersökningen, därefter den slutliga versionen av applikationens utseende följt av
programmeringen och slutligen resultatet från utvärderingarna.

4.1 Förundersökning
I förundersökningen granskades det liknande applikationer som redan fanns på marknaden. Dessa
applikationer var Torque, CAN Bus Analyzer och CAN-Bus Analyzer. Dessa applikationer granskades
för att ge idéer på hur designen och layouten för applikationen skulle kunna se ut. Det som
applikationerna gav var att de alla hade mörka färger, främst svart och blå. Torque hade många
grafiska instrument såsom mätare och grafer. CAN Bus Analyzer hade funktioner för att underlätta
hanteringen av utskrifterna från ECU:erna och CAN-Bus Analyzer hade tabbar för varje skärm som
var konsekventa genom hela applikationen och skrev ut all information strukturerat efter varandra.
Genom att granska dessa applikationer fick vi fram fyra viktiga egenskaper att implementera i vår
applikation för att få en bra design. Den ska ha:
1. Mörka färger
2. Konsekvent layout genom hela applikationen
3. Strukturerad utskrift
4. Grafiska mätare
För att se hur designen utvecklats, se Appendix A1-A4.

4.2 Design- och konceptutveckling
4.2.1 Startskärmen
Startskärmen blev väldigt enkel (se figur 6). Den fick en logga med applikationens namn, fem knappar,
fyra av dem kopplades vidare till de andra skärmarna och den sista med texten “Add CANdb file”.
Denna knapp gör att det kommer upp en textruta där man får skriva in vilken CANdb fil man vill
använda för att läsa av informationen som skickas. Om man inte skulle mata in en CANdb fil kommer
inte applikationen att fungera då den inte kan förstå vad den tar emot från PCAN gateway:en. För att
applikationen inte skulle krascha om man glömmer att lägga till en CANdb fil programmerades det in
en säkerhetsåtgärd. Denna säkerhetsåtgärd gör att om man trycker på en knapp utan att ha lagt till en
fil så kommer rutan för att mata in en CANdb fil upp automatiskt.
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Figur 6. Slutlig version av startskärmen.

4.2.2 ECU extractskärmen
ECU skärmen har en layout som består av två tabbar (se figur 7). Filter som sköter all sökning och
filtrering av alla värden, samt Data som sköter alla utskrifter. Det går att lägga till filter genom att
trycka på “Add a filter” och det går att ta bort alla filter genom att klicka på “CLEAR FILTERS”.
I Data finns möjlighet att starta datautskriften, detta görs med en checkbox som har textbeskrivningen
“Enable ECU print”. Det finns även två knappar CLEAR och PAUSE. CLEAR används för att rensa
skärmen samt den lagrade informationen och PAUSE används för att pausa utskrifterna.
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Figur 7. Slutlig version av ECU extractskärmen. Data till vänster och Filter till höger.

4.2.3 Sensorskärmen
Sensorskärmen är uppbyggd med samma layout som ECU extract (se figur 8). Den har två tabbar,
Data och Settings. Datatabben, såsom i ECU extract, skriver ut all sensor data och settingstabben
såsom i ECU extract sköter alla inställningar. För att bestämma vilka sensorer man vill se kan man via
Settings markera de värden man vill skriva ut i datatabben.

Figur 8. Slutlig version av sensorskärmen. Data till vänster och Settings till höger.

4.2.4 Overviewskärmen
Overview är den skärm som har mest grafik (se figur 9), därför är allt på skärmen skapat i Photoshop.
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Overview har tre mätare, en för hastighet i km/h, en varvräknare x1000r/min och en mätare för
bränslenivån och vattentemperatur. Alla värden representeras av de olika mätarna genom att rotera
pilarna upp till det korrekta värdet. Under dessa mätare skapades två blinkers samt en display där man
manuellt kan både tända och släcka alla varningslampor, vilket även gäller för alla blinkers.
Overviewskärmen kommer inte att vara helt färdigimplementerad utan kommer finnas för att kunna
utvecklas vidare vid ett senare tillfälle. Detta för att man inte kommer ha tillgång att mappa alla mätare
till en bils fysiska signaler, utan signalerna som används till mätarna är hårdkodade på ECU:erna för
att skapa en simulerad miljö. Varningslamporna och blinkersena är inte mappade till någon signal alls,
utan aktiveras/avaktiveras i dagsläget genom att klicka på dem.

Figur 9. Slutlig version av overviewskärmen.

4.2.5 Felkoderskärmen
Felkoderskärmen kommer inte att vara färdigimplementerad utan kommer finnas för att kunna
utvecklas vidare vid ett senare tillfälle. Detta för att man måste skicka en förfrågan för att få felkoder.
Eftersom applikationen enbart i nuläget lyssnar och tar emot paket via UDP kommer applikationen
aldrig få några felkoder. (Se figur 10)
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Figur 10. Popup-rutan som informerar att felkoderskärmen inte är implementerad i denna version.

4.3 Programmering
Varje skärm fick egna callback funktioner, onCreate(), onPause(), onStop() samt onResume() (se figur
1). onCreate() är funktionen som skapar layouten för alla skärmar samt alla deras handlers som sköter
all trådhantering. onPause() och onStop() tömmer arrayen dispArray, som innehåller alla värden från
ECU:erna, samt stoppar alla timers och hämtningen från UDP servern. onResume() startar upp
hämtningen från UDP servern igen. I ECU extract töms även arrayen filterArray, som enbart innehåller
de filtrerade värdena, när onPause() samt onStop() kallas på.

4.3.1 Start
Till startskärmen skapades det fem knappar som via en OnClickListner startar en ny aktivitet. För fyra
av dessa knappar är aktiviteterna länkade till de andra skärmarna genom att skapa en intent med
skärmen vi vill öppna. Därefter startas aktiviteten med startActivity(intent).
Den femte knappen är länkad till funktionen popup(). popup() skapar en AlertDialog där användaren
manuellt måste mata in en CANdb fil. För att konfirmera att filen som användaren matat in existerar
används en try-catch funktion genom att i try blocket se om filen finns. Om try:en lyckas sätts boolean
DB_added till true.
En säkerhetsåtgärd implementerades till de första fyra knapparna. Säkerhetsåtgärden fungerar genom
att använda en if-sats som kontrollerar om DB_added är satt till true och då tillåter att starta aktiviteten
till nästa skärm. Om DB_added däremot är satt till false tillkallas funktionen popup().
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4.3.2 Overview
Blinkersena använder animeringsfunktionen alpha för att tona in och ut medan mätarna använder
animeringsfunktionen RotateAnimation för att rotera pilarna. För att optimera koden skapades det en
egen funktion doRotateAnimation för att sköta alla rotationsmoment i applikationen (se figur 11).
Funktionen tar emot två float, antalet grader man vill rotera från samt till, och en ImageView för pilen
som ska rotera. För att pilen ska stanna kvar på det nya värdet måste funktionerna .setFillAfter samt
.setFillBefore sättas till true.

Figur 11. doRotateAnimation, ett kodstycke från overviews java fil.
Hastighetsmätaren har ett initieringsvärde på 140 grader (se figur 12) och är mappad till den artificiella
signalen “txsignal01”. Mätaren är utformad med att varje gradtal representerar 1 km/h, mätaren
kommer därför att rotera x grader för x km/h. Runnable funktionen, runnableSpeed, för
hastighetsmätaren är utformad att hämta värdet på hur fort bilen kör och sedan kontrollera om det
värdet är högre eller lägre än förgående. Den informationen skickas sedan vidare till funktionen
doRotateAnimation som roterar pilen.

Figur 12. Hastighetsmätaren har ett initieringsvärde på 140 grader och varje grad representerar 1
km/h
Varvmätaren har ett initieringsvärde på 145 grader och är mappad till den artificiella signalen
“txsignal03”. Mätaren är utformad på samma sätt som hastighetsmätaren med den skillnaden att det är
30 grader mellan varje varvtal på mätaren. Därför måste gradtalet multipliceras med 30 för att rotera
till rätt värde (se figur 13).
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Figur 13. Varvmätaren har ett initieringsvärde på 145 grader och varje 1000 varv motsvarar 30
grader.
Temperaturmätaren har ett initieringsvärde på 140 grader och är mappad till den artificiella signalen
“Adc_signal”. Funktionen runnableTemp är utformad på exakt samma sätt som runnableSpeed, där
varje gradtal representerar en grad där den enda skillnaden är att mätaren enbart kan gå upp till 120
grader (se figur 14).
Bränslemätaren har ett initieringsvärde på 40 grader och är mappad till den artificiella signalen
“txsignal02”. Funktionen runnableFule är utformad som runnableTemp, varje gradtal representerar 1
liter bränsle upp till 120 liter. Skillnaden däremot från runnableTemp är att bränslemätaren behöver
rotera motsols (se figur 14).

Figur 14. Temperatur- och bränslemätaren har initieringsvärde med 140 samt 40 grader där varje
gradtal representerar en grad eller liter.
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Varningslamporna, såsom blinkerserna, tänds och släcks genom att man klickar på dem. Med skillnad
att varningslamporna slocknar och inte blinkar. Även här optimerades koden genom att skapa en egen
funktion, doAlphaAnimation, för att sköta när varningslamporna tänds och släcks i applikationen.
Funktionen är utformad såsom doRotateAnimation med skillnad på vad funktionen tar emot samt att
man använder AlphaAnimation istället för RotateAnimation. doAlphaAnimation tar emot en
ImageButton på lampan som ska användas samt två int som reglerar graden av transparens. 0 betyder
att lampan är släckt och 1 betyder att den är tänd. För att lampan ska stanna kvar i det nya läget måste
funktionerna .setFillAfter samt .setFillBefore sättas till true.

4.3.3 ECU extract
ECU extract skärmen har en layout som består av två tabbar, Filter och Data.
I Filter implementerades det en filtreringsfunktion. Filtreringen sker med hjälp av två nästlade forloopar. Filtreringen sker först genom att kontrollera frame namnet och därefter signal namnet.
Filtreringsfunktionen returnerar en boolean för att indikera om den hittat en matchning eller ej. (se
figur 15).

Figur 15. Funktionen för att filtrera i ECU extract.
I Data skrivs alla värden ut med hjälp av en utskriftsfunktion. Utskriftsfunktionen använder sig också
av två nästlade for-loopar. Den första stegar igenom alla frames och den andra skriver ut alla signaler
för varje frame. I början av den första for-loopen kallas filterfunktionen på via en if-sats för att
kontrollera om framen ska skrivas ut. (se figur 16).
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Figur 16. Kodstycke ifrån printfunktionen i ECU extract.
Data har utöver utskriften två knappar Clear och Pause. Dessa knappar kallas på med en
onClickListner där Pause stoppar inhämtningen av UDP paket och där Clear raderar alla utskrivna
värden på skärmen.

4.3.4 Sensors
Alla checkboxar skapas dynamiskt utifrån hur många signaler som skickas till applikationen (se figur
17), får därefter ett unikt id och namnges sedan genom att kalla på en getname-funktion. Getnamefunktionen samt andra funktioner finns i en CANdb fil som ArcCore försåg arbetet med. printSignal är
en Hashmap<String, Boolean> som lagrar om checkboxen är true/false.

Figur 17. Ett kodstycke över hur checkboxar skapas dynamiskt från case 1 (settings) i Sensors java fil.
För att skriva ut värdet på de signaler som blivit markerade skapades en funktion print(). Återigen
används två nästlade for-loopar för att få fram varje frame och deras signaler. För varje signal
kontrolleras det om signalen ska skrivas ut eller inte. Alla signaler som ska skrivas ut lagras i en
HashMap<String, Integer> där signalens namn och värde lagras. När alla frames har stegats igenom
kallas det återigen på en for-loop som nu stegar igenom HashMap:en med alla lagrade signaler och
därefter skriver ut dem i en TextViewArray. (se figur 18).
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Figur 18. Kodstycke som visar delar av utskriftsfunktionen i Sensors java fil.

4.3.5 Kommunikation
All data som skickas till applikationen kommer via UDP packet. UDP kommunikationen
implementerades med hjälp av en bakomliggande funktion. D.v.s. en funktion som körs på en separat
tråd som inte användaren har tillgång till. Denna tråd körs i bakgrunden på alla skärmar utom
startskärmen då startskärmen inte är beroende av någon inkommande data. För att läsa av
informationen i varje paket tillkallades klassen Packet_Check. Denna klass användes för att separera
och läsa ut all information som inkommit ifrån UDP paketet. Även denna funktion körs av den tråd
som ligger i bakgrunden av applikationen.
Programmeringen för kommunikationen skapades i filen UDP_Server.java vars uppgift var att lyssna
på en specifik port på surfplattan. En DatagramPacket och en DatagramSocket skapades för att lyssna
och ta emot data. DatagramSocket:en skapades för att lyssna på surfplattans port #5555, vilket är den
port som PCAN:en blev initierad att skicka till. Därefter kallar DatagramSocket:en på
.receive(DatagramPacket) för att ta emot paketen från PCAN gateway:en och därefter sätta ihop
informationen till olika frames.

4.3.6 Packet Check
UDP paketet som tas emot består dels av padding från PCAN gateway:en men även en bytearray på 36
byte, vilket motsvarar en frame på CAN bussen. (Se kapitel 2.3). Byte 24-27 i bytearrayen innehåller
framens ID. Den informationen används sedan för att få fram framens namn samt dess signaler.
Mängden data som ska hämtas läses ut ifrån byte 21 som informerar om mängden data som ska hämtas
mellan 0-8 byte. Mängden data som ska hämtas börjar avläsas från byte 28. All denna information
lagras sedan i en UDPFrame variabel (se figur 19).
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Figur 19. Kodstycke ur Packet_check.java där alla värden lagras i en UDPFrame.
Med hjälp av framens ID använder man sig av CANdb filen för att hitta vart varje signal i respektive
frame börjar och slutar. När man väl fått ut informationen från CANdb filen om vart signalerna ligger
maskas de ut ur UDP paketet. Därefter konverteras datat ifrån en bytearray till en int. Konverteringen
sker på två sätt beroende på om datat är paketerat med MOST_SIGNIFICANT_BYTE_LAST eller ej.
(Se figur 20).

Figur 20. Kodstycke ur Packet_check.java där bytearrayen konverteras till en int med avseende på
MOST_SIGNIFICANT_BYTE_LAST.

4.4 Användarutvärdering
4.4.1 Utvärdering 1
Tabell 1. Resultatet från första undersökningen - Start.

Resultatet från undersökningen av startskärmen gav ingen större insikt över vad som kunde förbättras
utöver kommentarer om att layouten kändes lite “stel och simpel”.
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Tabell 2. Resultatet från första undersökningen - Felkoder.

De problem med designen som kom upp för felkoderskärmen var att mönstret på bakgrunden var
störig, den hade en tråkig layout och att texten var svår att läsa. Dels för att texten var för liten men
även för att den var svår att läsa mot den röriga bakgrunden. Däremot kom det inte upp någonting
negativt om användarvänligheten.
Tabell 3. Resultatet från första undersökningen - ECU extract.

Resultatet från undersökningen kring ECU extract gav att användarvänligheten inte var särskilt
lättanvändarvänlig. De fyra personer som hade problem med navigeringen klagade på att det var oklart
vad som fanns på vilken skärm och att allt kunde ha varit på samma skärm. Mer var det att
sökfunktionen borde ha legat där data skrivs ut istället för i settings och att man kunde ha fått starta i
settingsskärmen istället för i dataskärmen. Övriga kommentarer om designen var detsamma som
tidigare; att texten var för liten och att bakgrunden var störig. Däremot kom det nu fram att knapparna
var lite för små och saknade ett “knapp utseende”. Tabbarna data och settings kom också på tal, där de
ansågs vara svåra att förstå att de var knappar.
Ett stort problem med layouten som upptäcktes var att sökfunktionen inte var särskilt lätt att hitta. Två
av åtta personer kunde inte hitta sökfunktionen över huvud taget samt att en person till erkände att
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sökfunktionen var svår att hitta. För att göra sökfunktionen lättare att hitta kom förslaget att göra
sökfältet större och mer markerat som en ruta.
Med hjälp av formeln för att räkna ut success rate:en där vi har x=8, n=10 och p=8/10=0.8
p(8) =0.30
p(9) =0.27
p(10) =0.10
30+27+10 = 67%
100%-67%=33%
Vi får då att det är 33 % sannolikhet att 80 % eller mer klarar av att utföra en sökning. Den siffran är
för låg för att accepteras som användarvänlig.
Tabell 4. Resultatet från första undersökningen - Sensor.

Sensorskämen fick exakt samma negativa kommentarer som ECU extract fått om designen och
layouten. Däremot fick man även kommentarer om att checkboxarna var lite för små och att det var
svårt att förstå vad som hände.
Tabell 5. Resultatet från första undersökningen - Overview.

Majoriteten av alla personer som medverkade i undersökningen tyckte att overview skärmen var bra.
De som kom fram som önskningar var att man skulle ha möjlighet att klicka på mätarna och förstora
dem samt flytta dem hur man vill.
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4.4.2 Utvärdering 2
Tabell 6. Resultatet från andra undersökningen - Start.

Startskärmen behöver efter den här undersökningen inte ändras särskilt mycket. Alla fyra som kom
med idéer på förbättring noterade att den nya loggan var lite för stor och såg ut att bli avkapad. Utöver
den nya loggan gavs intrycket att startskärmen var fullbordad.
Tabell 7. Resultatet från andra undersökningen - Felkoder.

De idéerna på förbättringar till felkoderskärmen var att utskriften på felkoderna låg lite för tätt ihop
samt att utskriften med det totala antalet felkoder låg för tätt inpå felkoderna.
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Tabell 8. Resultatet från andra undersökningen - ECU extract.

De som inte ansåg att ECUskärmen var lättnavigerad tyckte att det var oklart att texten började skrivas
ut när enable data markerades. Samt att de idéer på förbättringar som kom fram var återigen att texten
i data och settings tabbarna var för små. Däremot till skillnad från den första undersökningen tyckte
majoriteten att det nu var lätt att filtrera sökningen.
Med hjälp av formeln för att räkna ut success rate:en där vi har x=7, n=7 och där p får fortsätta vara
p=0.8
p(7) =0.21
100%-21% = 79%
Vi får då att det är 79 % sannolikhet att 80 % eller mer klarar av att utföra en sökning. Den siffran är
hög och accepteras därför som användarvänlig.
Tabell 9. Resultatet från andra undersökningen - Sensor.

Sensorskärmen fick exakt samma feedback från alla utom en som testade skärmen, vilket var att
checkboxarna var lite för små. Några konstaterade även att checkboxarna skulle kunna skrivas ut i ett
rutnät istället för enbart i en vertikal rad.
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Tabell 10. Resultatet från andra undersökningen - Overview.

Overviewskärmen fick några kommentarer om layouten, såsom att varningslamporna skulle kunna
vara i fler färger och att det skulle vara “kul om man fick klicka på mätarna och kunna flytta runt dem
själv”.
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5. DISKUSSION
Detta kapitel kommer att diskutera resultaten ifrån frågeställningen, vad som har påverkat resultatet
och på vilket sätt vi skulle kunna ha ändrat metoden för att få ett mer korrekt resultat.

5.1 Resultat
5.1.1 Utvärderingarna
Resultatet vi fick från utvärderingarna gav oss en insikt i vad användaren skulle vilja ha och vad som
både fungerar och inte fungerar. Efter den första utvärderingen fokuserade vi på att dels ändra om
designen för att få bort alla störiga moment, såsom bakgrunden, men även på att försöka göra
applikationen mer lättnavigerad. Detta genom att försöka tydliggöra att alla knappar faktiskt är
knappar, ge dem större text, större rutor och övertydligt förmedla vart alla knapptryckningar leder.
Efter den andra utvärderingen kunde vi se en enorm skillnad mot vad alla tyckte var användarvänligt.
Nästa alla ansåg att applikationen var lättnavigerad och majoriteten av alla oklarheter från första
undersökningen var nu borta.
Med hjälp av binominal calculations (se kapitel 2.5.3) kunde man tydligt se en förbättring att
applikationen hade blivit mer användarvänlig. Uträkningarna slutade med att det var en 79 %
sannolikhet att över 80% av alla som använder applikationen skulle klara av att utföra en sökning,
vilket var den enda svåra uppgiften som fanns i applikationen (se Appendix B för uppgifter och
frågor). Därför anser vi att frågorna vi ställde i syfte till det här projektet var konkreta och bra med
givande resultat.
Vi kan däremot nu i efterhand medge att om tid och resurser funnits hade vi velat använda oss av fler
utvärderings- och undersökningsmetoder än enbart intervjuer för att få fram användargränssnittet.

5.1.2 Design och layout
Vi fann att användandet av en iterativ process för att utveckla designen var väldigt fördelaktig.
Speciellt eftersom vi inte hade någon större tidigare erfarenhet av designarbete eller
applikationsutveckling. Vi finner att den slutgiltiga designen är både tilltalande och lättanvändarvänlig
för den avsedda målgruppen, vilket vi kan styrka med hänvisning till våra utvärderingar. Den iterativa
utvecklingen med hjälp av feedbacken vi fick ifrån våra utvärderingar gav goda möjligheter att
förbättra applikationens användarvänlighet. Vi anser därför att om någon annan skulle utfört samma
examensarbete som oss med samma förutsättningar och krav så skulle kanske inte alla skärmar finnas
med, men uppbyggnaden av ECU skärmen skulle vara snarlik.
Designen i sig är väldigt simpel och till största dels utformad inom applikationen, vilket gör
applikationen både snabb och minneseffektiv. Detta är även fördelaktigt för användaren då denna
person kommer kunna fokusera mer på data som presenteras av applikationen och inte bli störd av
plottriga bakgrunder eller onödiga animationer.

32

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

5.1.3 Kommunikationen
Det var flera olika faktorer som påverkade hur resultatet kom att bli, men i slutändan fanns det nästan
endast en lösning på kommunikationsproblemet.
Den trådlösa kommunikationen mellan surfplattan och PCAN gateway:en var först tänkt att använda
Bluetooth. Vilket inte gick då PCAN gateway:en hade hårdvaran men inte mjukvaran för att stödja
Bluetooth kommunikation. Därför bestämdes det att kommunikationen skulle skötas med antingen
TCP eller UDP. Valet mellan TCP och UDP underlättade när man kom fram till att man enbart kan
initiera PCAN gateway:er att göra en handskakning med andra PCAN gateway:er. Därför blev
kommunikationen mellan PCAN gateway:en och surfplattan UDP eftersom UDP inte kräver någon
handskakning.
En fördel med att använda UDP istället för TCP är att man inte behöver skapa en förbindelse mellan
de olika enheterna. Därmed undviks det att ha en tråd i bakgrunden på applikationen som håller
förbindelsen vid liv. Detta gör att applikationen endast lyssnar efter data när programmet säger att den
ska göra det. En annan fördel är att med UDP skickas informationen kontinuerligt i en sådan hög
hastighet att det inte gör någonting om någonting blir fel. ECU:erna skickar för övrigt paketen via
CAN bussen utan någon strukturerad ordning vilket gör att applikationen inte påverkas om ett eller två
paket skulle försvinna eller hamna i oordning (se kapitel 2.3 samt 2.4).
Kommunikationen i nuläget fungerar ganska bra mellan surfplattan och PCAN gateway:en. Däremot
anser vi att det måste finnas smidigare sätt att skicka informationen från CAN bussen till surfplattan än
att använda en PCAN wireless gateway. PCAN gateway:en är svår att implementera och är nästintill
omöjlig att initiera om man äger en PC med Windows 8. Windows 8 har problem med att koppla upp
sig till AdHoc nätverk och har därför problem med att initiera implementationen av PCAN
gateway:en. En annan nackdel med att använda en PCAN wireless gateway är att den dels inte har
mjukvara som stödjer Bluetooth. (Vilket är synd då man inte hade varit beroende av ett wifi för att ha
en fungerande kommunikation.) Samt att den enbart kan hålla en TCP förbindelse med andra PCAN
gateway:er. Som tur är så är Autosar uppbyggd med att paketen inte kommer i en specifik ordning och
därför kunde vi använda UDP för att sköta kommunikationen. Skulle man däremot vilja använda en
PCAN wireless gateway för att kommunicera med en surfplatta när ordningen av paketen spelar roll
hade aldrig vår lösning med att använda UDP fungerat. Detta för att inga ACK kommer tillbaka till
PCAN gateway:en och kan då inte bekräfta att alla paket har kommit fram eller i rätt ordning till sin
destination.

5.2 Metod
5.2.1 Utveckling av Androidapplikationer
Metoden som användes för att utveckla själva applikationen fick vi från Gargenta 2011 och Androids
egna utvecklingswebsida. Metoden gick ut på att man skulle tänka applikationen i skärmar och dela
upp problemen i mindre delar. Vi anser att detta är det absolut smidigaste sättet att skapa applikationer,
oavsett om man skapar dem för Android eller Apple, eftersom alla problem blir enklare om man bryter
ner dem. Varje skärm skissas upp med en preliminär layout för att detaljerat se vad man vill ha på
skärmen. Allt från placering på text, knappar, vart de knapparna ska placeras och leda till. Detta är
omöjligt att skapa utan att dela upp hela applikationen i mindre delar. Därför är flödesscheman nyckeln
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för en bra konstruerad applikation. Både för oss som programmerare men även för de som sedan ska
använda applikationen.

5.2.2 Designutveckling
Litteraturundersökningen inför utvecklingen av applikationen var väldigt givande (se hela kapitel 2).
Vi inspekterade liknande applikationer och fick därifrån idéer på vad som borde finnas med i vår
applikation, såsom till exempel grafiska mätare.
Metoden som vi använde oss av för att skapa designen fick vi ifrån bland annat Österlin och Shao m.f.
De gav oss upplägget att först skapa en idé- och konceptskissning. Konceptkissningen var ett bra sätt
att starta hela projektet på eftersom det gav oss möjlighet att bryta ner och bearbeta problemet i mindre
delar. Detta steg blev som sagt flödesschemat, och utan ett fungerande flödesschema hade hela
projektet säkert tagit dubbelt så lång tid.
Idéskissningen var bra att använda då vi bakade ihop den med teori från exploratory research. Vi
använde projektiva tester, med en modifiering för att passa oss och satte oss sedan ner och diskuterade
vad vi associerade med bilar. Vi ansåg att det var riktigt gynnande att diskutera tillsammans vad vi
skulle vilja ha för design på applikationen eftersom det gav oss en enklare bild av vad användaren
antagligen skulle vilja ha. Ett problem däremot med att finna en design på applikationen genom att
idéskissa var det faktum att vi är programmerare och inte designers.
Efter första undersökningen fick vi reda på att vår design var väldigt “tråkig och stel”. Därför hade vi
nu i efterhand hellre använt oss av en expert panel för att få fram en snygg design från början. Om vi
hade gjort det hade vi antagligen sparat åtminstone en vecka åt att inte behöva fokusera på designen
och hade då inte behövt ändra så mycket på designen efter första utvärderingen.

5.2.3 Utvärderingarna
Utvärderingarna skapades med TUT och intervjuer i åtanke, detta då vi ansåg att vi inte hade tid eller
resurser för att göra större testgrupper och att de ger ett pålitligt resultat. TUT är den vanligaste
metoden som används för att se om en produkt är användarvänlig när man har en liten grupp testare
(Tullis & Albert 2013).
Utformningen av frågorna och uppgifterna skapades med hjälp av teori från Taylor-Powell och Olney
för att uppfylla våra krav på att applikationen skulle vara både snygg och användarvänlig. Frågorna om
designen besvarade om färgerna i applikationen passade ihop eller om de skär sig, samt om texten var
för liten och oläslig. Frågorna om användarvänligheten besvarade om man kunde navigera i
applikationen utan några instruktioner samt om placeringen på alla knappar var lättillgängliga. Utifrån
detta lyckades vi skapa relevanta frågor och uppgifter som tydligt gav resultat, vilket vi återigen kan
styrka genom att hänvisa till vårt resultat från utvärderingarna.
Fördelen med att använda TUT var just att man kunde analysera mer än enbart vad testaren svarade på
alla frågor för att få fram ett korrekt resultat. Ett flertal av alla som testade applikationen pratade högt
under tiden som de testade och kom med kommentarer och pikar under tiden. När man sedan ställde
frågor så svarade de däremot oftast enbart “bra” trots att de tidigare klagat på någonting. Som tur är så
var vi förberedda på detta tack vare vår litteraturundersökning där Tullis & Albert tydligt förklarade att
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detta högst troligt skulle ske. Därför kunde vi smidigt skriva ner alla kommentarer personerna hade
under tiden som applikationen prövades.
Vi hade gärna, som nämnt tidigare, använt oss av en expert panel för att få fram designen på
applikationen. Vi hade även gärna använt oss av fokusgrupper tillsammans med intervjuer för att få
fram vad användaren vill ha. Vi misstänker att om vi hade använt fokusgrupper, som hade fått testa
applikationen ett tag innan vi ställde frågor, hade gett annorlunda svar om användarvänligheten än de
svar vi fick från intervjuerna. Vi tror detta eftersom vi upptäckte att ett flertal av de intervjuade inte
vågade utforska appen när vi satt bredvid och gav dem instruktioner. När vi sedan frågade om de
tyckte att skärmen var lättanvänlig svarade de enbart “ja” eller “nej” och hade inte alltid några idéer på
vad som kunde förbättras för att göra skärmen mer lättnavigerad. Därför tror vi att om vi hade haft
fokusgrupper så hade de som haft problem med navigeringen kunnat diskutera med varandra vad de
tyckte var svårt och gett oss ett bättre svar på vad som borde förbättras.
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6. SLUTSATS
Det här kapitlet kommer göra en återkoppling till syftet och frågeställningen där vi besvarar om vi har
uppnått våra mål. Efter det kommer ett stycke om de konsekvenser som kommer med vår applikation.
Sist en beskrivning om möjliga förbättringar följer.

6.1 Syfte
Syftet med examensarbetet var dels att skapa en fungerande applikation som företaget kunde vara
nöjda med men även att lära oss mer om Android.
Vi har uppnått våra mål eftersom ArcCore är mycket nöjda med applikationen som vi har tagit fram
och de kommer att lägga upp koden för applikationen till deras anställda så att de som vill kan få
fortsätta bygga på den.
Vi anser även att vi har lärt oss en hel del om Android, både i tänket för hur man ska strukturera och
planera en applikation men även hur man programmerar och använder sig av Androids egna
funktioner.

6.2 Frågeställning
Frågeställningen löd: Hur kan man skapa och designa en användarvänlig Androidapplikation som
trådlöst kan kommunicera med en Electronic Control Unit för bil eller testmiljö?
Utifrån resultatet från utvärderingarna kan applikationen nu anses vara både snygg och användarvänlig
då majoriteten av användarna nu både kan hitta och använda alla funktioner utan några utomstående
instruktioner om hur de ska gå tillväga.
Kommunikationen mellan applikationen och ECU:erna sköts via en PCAN wireless gateway som
trådlöst skickar informationen som ligger på CAN bussen. Förbindelsen är stabil och varken
prestandaproblem eller paketförlust har upptäckts under projektets gång.

6.3 Konsekvenser
Det kommer att ta lång tid innan denna produkt skulle kunna vara såpass färdig för att kunna komma
ut på marknaden. Däremot är vi övertygade om att när väl ArcCore har fått lägga vantarna på koden
kommer applikationen att utvecklas till ett användbart verktyg för att snabbt och smidigt kunna
testköras mot deras hårdvara. Den här applikationen har därför möjlighet att underlätta deras tester där
man smidigt och tydligt kan få fram alla signaler från ECU:erna.
Tänker man ännu längre fram i framtiden kommer denna applikation ge möjlighet till hemmamekanikern att själv läsa ut felkoder samt andra signaler som han/hon kan vara intresserade av att veta.
Denna applikation skulle i så fall spara hemma-mekanikern dyra utgifter av att behöva åka till en
verkstad för att få tillgång till deras avläsningsinstrument.
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6.4 Vidareutveckling
Som med alla produkter finns det alltid saker som kan förbättras, vi är fullt medvetna om att vår
applikation inte är till 100 % fungerande och såsom den ser ut i dagsläget skulle den aldrig kunna ta
sig ut på marknaden. Däremot har vi ett par idéer på vad som måste vidareutvecklas för att vår
applikation ska kunna klassas som en färdig produkt.
I dagsläget är man bunden till ett wifi för att kunna använda applikationen, vilket inte direkt är
optimalt med tanke på att bilen är ett rullande fordon. Därför skulle enheten som sköter
kommunikationen behöva bytas ut mot någonting mer optimalt som inte har några geografiska
begränsningar. Till exempel en GT1027 Android CAN Bus Bluetooth Adapter.
Om man skulle byta ut PCAN wireless gateway:en mot en Bluetooth adapter skulle kommunikationen
kunna gå åt båda hållen, både till och från surfplattan. Detta skulle leda till att det blir möjligt att få
tillgång till felkoder, då dessa i nuläget inte går att kalla på.
Som tidigare nämnt är applikationen enbart skapad mot en simulerad miljö och är därför inte mappad
till riktiga signaler utan är mappade till fiktiva signaler som skapats i en simulering. Därför är i
dagsläget overviewskärmen inte helt klar då alla varningslampor och blinkers inte är mappade till
någon signal alls. Därför, om man ska vidareutveckla applikationen måste alla signaler bli mappade till
riktiga värden samt att koden för varningslamporna och blinkerserna måste modifieras för att bli
mappade till de riktiga signalerna.
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8. APPENDIX
8.1 Appendix A1 - Idéskissning över applikationen
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8.2 Appendix A2 - Första designen på applikationen
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8.3 Appendix A3 - Andra designen på applikationen
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8.4 Appendix A4 - Slutliga designen på applikationen
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8.5 Appendix B - Utförande + frågor till
marknadsundersökningen
8.5.1 Att Göra
1. Gå in i felkoder
a. Hur många felkoder fanns?
2. Gå in i ECU extract och aktivera utskrifterna
a. Kontrollera utskrifterna
b. Filtrera utskriften med “txsignal01”
3. Gå in i till sensorerna
a. Aktivera “txsignal01” och “txsignal02”
b. Vad har de för värden?
c. Avaktivera sensor “txsignal01”
4. Gå in till Overview
a. Starta blinkerserna
b. Släck 3 varningslampor

8.5.2 Frågor
Startskärm
1. Fann du startskärmen lättnavigerad?
2. Några kommentarer om layouten?
a. Placering på loggan
b. Placering på knapparna
3. Är det någonting du saknar?
Felkoder
1. Var texten lättläslig?
a. för stor/liten?
b. rätt färg?
2. Några kommentarer om layouten?
a. Placering/storlek på texten
b. Färg på bakgrunden
3. Kan något förbättras?
ECU Extract
1. Fann du ECU skärmen lättnavigerad?
a. om nej vad var svårt?
2. Några kommentarer om layouten?
a. Placering på knappar
b. Placering/storlek på texten
c. Färg på bakgrunden
3. Var det lätt att..
a. ...filtrera sökningen?
b. ...pausa utskriften? (tillkom i andra undersökningen)
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c. ...tömma utskriften? (tillkom i andra undersökningen)
4. Kan något förbättras?
Sensor
1. Fann du sensor skärmen lättnavigerad?
a. om nej vad var svårt?
2. Några kommentarer om layouten?
a. Placering på knappar
b. Placering/storlek på texten
c. Färg på bakgrunden
3. Var det lätt att aktivera/avaktivera sensorerna?
4. Kan något förbättras?
Overview
1. Fann du placeringen av alla mätare bra utplacerade?
a. Hade du hellre sett dem på ett annat sätt?
2. Var varningslamporna lättförståeliga?
3. Var designen/färgen på alla mätare bra eller dåliga?
a. Vad hade i så fall passat bättre?

45

