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Sammanfattning 
 

 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utför tillämpad forsknings- och utveck-

lingsverksamhet inom samtliga transportslag. Inom VTI genomförs ett antal olika projekt 

inom en stor variation av områden. Det kan handla om t.ex. människors beteende i trafiken, en 

körbanas hållbarhet eller, som denna rapport handlar om, trafikflödet över en viss geografisk 

punkt under ett förutbestämt tidsspann. 

 Detta gör att en stor varierad mängd data produceras inom de olika avdelningarna då VTI 

har ca 35 olika testsystem och instrument som producerar mycket varierad data. Data kan be-

stå av allt från relativt enkla heltalsserier till stora komplexa matriser. För att försvåra det hela 

så kan flera av de olika systemen och instrumenten producera flera olika sorters resultat bero-

ende på vilken typ av studie som genomförs. 

 

 Denna rapport beskriver arbetet att undersöka metadatasystemet ICAT som system. Rap-

porten beskriver även arbetet med att skapa en prototyp, som en del av den förstudie som av-

gör om VTI skall fortsätta arbetet med ICAT. 

 Prototypen gör resultatdata från instrumentet Trafikanalysator 89(TA89) tillgänglig genom 

ICAT. Prototypen består av en webbportal, som är tillgänglig från samtliga datorer inom det 

lokala nätverket, med en underliggande databas för lagring av olika data relaterad till de olika 

studier som utförts. När studien är genomförd och resultatet förs in i prototypen, överförs me-

tadata från prototypen till ICAT. Genom metadata kan andra forskare söka på resultatet, häm-

ta insamlad forskningsdata och använda den i sin egen forskning. ICAT ger även forskare en 

överblick över de olika projekt och studier som vederbörande är eller har varit involverad i. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utför tillämpad forsknings- och utveck-

lingsverksamhet inom samtliga transportslag. Inom VTI genomförs ett antal olika projekt 

inom en stor variation av områden varje år. Det kan handla om människors beteende i trafi-

ken, en körbanas hållbarhet eller, som denna rapport handlar om, trafikflödet över en viss 

geografisk punkt under ett förutbestämt tidsspann. 

 Detta gör att en stor varierad mängd data produceras inom de olika avdelningarna då VTI 

har ca 35 olika testsystem och instrument som producerar mycket varierad data. Data kan be-

stå av allt från relativt enkla heltalsserier till stora komplexa matriser. För att försvåra det hela 

kan flera av instrumenten producera flera olika sorters resultat beroende på vilken typ av stu-

die som genomförs. 

 VTI har i dagsläget ingen gemensam datalagring för all data från olika studier, varken 

inom de olika avdelningarna eller mellan de olika avdelningarna och instrumenten, vilket gör 

det svårt för forskare att ta del av andras data och återanvända resultat från tidigare studier. 

Det föreligger även risk för förlust av information i samband med stöld av datorer eller have-

rerande hårddiskar. Med detta i tankarna föddes idén om att skapa en central databas för data 

som produceras i olika studier. Man kan även få nya perspektiv på den studie man nyligen har 

genomfört när man har tillgång till data från studier som har liknande preferenser. 

  Med denna bakgrund utfördes ett tidigare examensarbete för att undersöka vilka behov 

som fanns inom VTI och om det fanns en färdig lösning för att lagra all data. Genom detta 

examensarbete kom förslaget att använda sig av ett system vid namn ICAT. ICAT är ett sy-

stem som är utvecklat i England genom ett samarbete mellan fyra olika forskningsinstitut med 

inriktning på neutron- och partikelforskningen. Systemet är ett open-source projekt, vilket gör 

det öppet för de modifieringar som behövs för att passa VTI:s behov. 

 Det här arbetet är det första som börjar med att implementera lösningar till ICAT på VTI 

 Av de olika testsystem och instrument som finns inom VTI kommer denna rapport belysa 

ett av dessa instrument. Valet föll på ett instrument som används för olika trafikflödesstudier. 

Instrumentet heter Trafikanalysator 89 (TA89) och är ett instrument som är framtaget inom 

VTI. 

1.2 Syfte 

 Syftet med arbetet är att skapa en prototyp för TA89. Prototypen ska vara anpassad för att 

kunna integreras med en framtida lösning som involverar ICAT. 
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1.3 Frågeställning 

 Hur kan data från Trafikanalysator 89 modelleras och lagras i en databas? 

 Hur kan en sådan lösning implementeras för att senare kunna integreras med ICAT? 

1.4 Avgränsningar 

 Fokus kommer att ligga på de tekniska lösningarna. Även om denna prototyp kommer att 

behöva ett visuellt gränssnitt mot användaren, kommer fokuset ligga på hanteringen av data 

och inte det visuella gränssnittet. 

 Denna rapport kommer att ha sin fokus på implementeringen av den databasstruktur som 

krävs för att de data som kommer från TA89, skall vara sökbar på ett effektivt sätt.  

1.5 Metod 

 Arbetet delades upp i flera olika stadier, detta för att enklare strukturera arbetet. Det första 

som gjordes, var att undersöka vad ICAT är som system och hur det fungerar. Detta för att få 

en uppfattning om vad som kan göras med systemet. Speciellt med tanke på att det finns ca 35 

olika tekniska system inom VTI som producerar olika typer av data. Att implementera samtli-

ga i ett och samma examensarbete är inte möjligt, utan ett av dessa system skall väljas. 

 När systemet som skall implementeras är valt, påbörjades arbete med att välja vilken typ 

av program som skall implementeras. Om det skall vara ett program som installeras på den 

lokala datorn, som ansluter mot en server som lagrar all data, eller om det skall vara ett brow-

serbaserat program. Oavsett vilken typ av lösning som väljs, måste en central lagring skapas. 

 Därefter påbörjas arbetet med att gå igenom hantering och rutiner runt TA89, samt innehål-

let i de filer som produceras i samband med att en mätning avslutas och insamlad data bearbe-

tas, innan själva kodningen påbörjades. 

 När prototypen var i det närmaste klar tillfrågades en tekniker, som genomför mätningar 

och bearbetar insamlad data, om teknikern kunde testa prototypen och komma med kommen-

tarer. Beroende på omfattningen av återkopplingen från teknikern gjordes det flera revisioner 

av prototypen, och ibland gjordes mycket små. 
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1.6 Ordlista 

 

 AJAX 

  Asynchronous JavaScript and XML 

 API 

  Application Programming Interface 

 BLOB 

  Binary Large OBject  

 CCLRC 

  Council of the Central Laboratory of the Research Councils 

 COM 

  Component Object Model 

 EAR fil 

 Enterprise ARchive  

XHTML 

 eXtended HyperText Markup Language 

GlassFish 

 Applikationsserver från Oracle 

HTML 

 Hypertext Markup Language 

Java JDK 

 Java Developer Kit 

JSP 

 JavaServer Pages 

 TA89 

  Trafikanalysator 89 

 VTI 

  Statens väg- och transportforskningsinstitut 

W3C 

 World Wide Webb Consortium 

WGS84 

 World Geodetic System 1984 

XML 

 eXtensible Markup Language 
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2 ICAT 
 ICAT är ett webbaserat system för att kunna söka eller hantera forskningsdata, samt ett 

Application Programming Interface (API) för anslutning från andra applikationer. Systemet 

som sådant hanterar inga resultatdata från olika studier, utan är ett gränssnitt för att söka på 

forskningsdata. När man har fått resultat genom en sökning, pekar ICAT ut var intressant data 

ligger och gör det möjligt att ladda ner data till den lokala datorn om så önskas.  

 ICAT är ett system uppbyggt av flera, fristående moduler. Varje modul har sin specifika 

uppgift och kan enkelt modifieras eller bytas ut, så länge modulen behåller sitt gränssnitt mot 

övriga moduler. Enligt den dokumentation och programkod som finns tillgänglig, via ver-

sionshanteringssystem, på projektets hemsida består systemet av elva olika moduler. Man kan 

hämta ut tolv moduler men två av modulerna har samma uppgift och som är autentisering av 

användare. Man har möjlighet att göra inloggningen i ICAT fristående från den övriga data-

miljön eller så kan man implementera så kallad ”single point of entry”. Detta innebär att man 

loggar in i ICAT samtidigt som man loggar in på nätverket. 

 

 
Figur 1: Uppbyggnaden av ICAT Källa: D.W.Flannery 

 

 I ICAT finns funktioner för att underlätta sammankoppling mellan olika sorters forskning 

och publicering av resultat. Det finns också en funktion som ger användarna möjlighet att 

kommentera den data som de själva har producerat. Detta medför att man lättare förstår bety-

delsen av data i samband med att man använder sig av data från tidigare tester, samt även göra 

den mer tillgänglig för kollegor som kan ha nytta av informationen i sin egen forskning. 

 ICAT använder sig i huvudsak av två fristående system för att fungera, det är GlassFish 

applikationsserver och en databasserver från Oracle
®

. GlassFish hanterar all kommunikation 

med databaserna, webbportalen och anslutningar från andra tekniska system som har möjlig-
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het att anropa det API som är utvecklat. Systemet använder även en databasserver från Orac-

le
®
, i dagsläget är det Oracle

®
 Express Edition 10g som används. Som visas i Figur 1 har 

ICAT tre separata databaser, det är Dataportal, som har till uppgift att lagrar information om 

inloggade användare via webbportalen, ICAT, som lagrar all de data och information som är 

sökbar genom antingen webbportalen eller via API samt ICATUser, som har till uppgift att 

lagra information om användares anslutningar via systemets API [1]. 

2.1 ICAT och studier 

 För att få resultatet från en studie tillgängligt i ICAT, måste först ett antal steg utföras. 

Först måste man skapa studien i ICAT. I detta sammanhang anger man bland annat vem som 

är ansvarig för studien, vilken typ av studie det rör sig om, om det är flera personer som är 

involverade så skall man ange dessa. Man skall även skriva en kortare beskrivning av studien, 

vad som är syftet och vad man förväntar sig att komma fram till. När man har genomfört stu-

dien, kopplas detta ihop med den studie man skapade tidigare och blir därmed sökbart för 

andra forskare. Det finns inga tidsgränser mellan det att man skapar studien och man presente-

rar resultatet från den, dock bör inga resultatdata matas in i ICAT innan studien skapas dvs. 

man kan inte koppla samman studie och resultat i efterhand. 

 Om man är intresserad av att söka efter resultat, finns det funktionalitet för detta i ICAT. 

Sökfunktionen fungerar på samma sätt som många av de sökmotorer som finns på internet 

t.ex. Yahoo
®
 eller Google

®
. Man kan söka genom att använda fördefinierade sökord som 

kommer upp i en rullista eller så stänger man av denna funktion och skriver in de ord man vill 

söka på. Det finns även en mer avancerad sökfunktion som gör att man kan begränsa sökning-

en med t ex perioder i tid eller ett speciellt testsystem. 

2.2 ICAT och metadata  

 ICAT är ett system som i första hand hanterar metadata om olika projekt. Innan den typ av 

metadata som används i ICAT presenteras, kommer först en kort genomgång om vad metada-

ta är och hur den kan användas. 

 Det finns många olika definitioner om vad metadata är, dock är den gemensamma nämna-

ren ”information om information”, eller ”data som beskriver andra data”. Till exempel kan 

musikfiler innehålla metadata som t.ex. låttitel, artistnamn och producent [2]. Fördelen med 

att använda sig av metadata är att data som den beskriver kan bli mer tillgänglig. Man kan 

snabbare avgöra om data har någon relevans för det arbete man söker data till. Men definitio-

nen av metadata är inte tydlig utan det är upp till de personer som arbetar med ett projekt att 

bestämma vad som är metadata och vad som är mätdata. Man skall även vara medveten om att 

data kan vara både metadata och resultatdata beroende på sammanhanget det används. Exem-

pel på metadata i ett projekt på VTI, kan vara vem som är ansvarig för ett projekt, eller inom 

vilket tidsspann som ett projekt utförs. Det kan även vara vilka/vilket instrument som använ-

des i projektet och vilka inställningar som användes men denna information kan tolkas som 

resultatdata i ett annat sammanhang. Dock är metadata inte avsett endast för projektbeskriv-

ningen utan det kan även appliceras på den information som samlas in från ett projekt. 

 När det gäller olika sätt att skriva metadata finns det ett antal standarder beroende på vad 

metadata skall appliceras på. En av dessa är Dublin Core [3] vilken är framtaget för att skriva 

metadata till hemsidor och liknande elektroniskt publicerad information. Denna standard har 

15 olika element i sin grunduppsättning. Denna standard ligger till grund för det metadata 

standard som används i ICAT. Den nya standarden har utvecklats av Council of the Central 

Laboratory of the Research Councils (CCLRC). CCLRC är den organisation som står bakom 

utvecklingen av ICAT. Den standard som de har skapat har ett större antal beskrivande ele-

ment än Dublin Core, och man har gett den namnet CCLRC Scientific Metadata Model 

(CSMDM) [4]. 
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2.3 Programvaror som ICAT är beroende av 

 Tidigare i kapitlet presenterades ICAT’s två huvudsakliga komponenter, GlassFish
©

 och 

Oracle databas. Dessa system gör inte att man kan installera ICAT utan ytterligare några pro-

gram krävs. ICAT är inget utpräglat system för servrar, utan kan även installeras på vanliga 

arbetsstationer. För att installera ICAT krävs:  

 Java JDK 6 

Apache Ant, Sun Microsystem Glasfish samt utvecklingsmiljöerna som användes be-

höver denna programvara för att fungera. Uppdateringsversion 18 användes i samband 

med arbetet genomfördes. 

 Apache Ant 

Ett program som hanterar de installationsscript som ICAT består av. Dock måste man 

vara observant vid användandet i samband med installationen av ICAT, då Ant inte 

klarar av att hantera blanksteg i katalognamn utan att behöva modifiera scripten. 

 Oracle Express Edition 

En gratis version av Oracle
®
 SQL-server, med vissa begränsningar i lagringskapacitet. 

ICAT använder denna server för att lagra data som skall vara tillgänglig för sökning i 

systemet samt information om användare och de instrument som används i samband 

med olika studier. 

 Sun Microsystem GlassFish 

Ett serversystem för att hantera olika uppsättningar av webbapplikationer. Detta gör 

att man kan använda servern för både ICAT systemet och den applikation som utveck-

lades i detta examensarbete. 

 

 När de underliggande systemen var installerade, enligt de förinställda värden som installa-

tionsprogrammen hade, följdes de installationsanvisningar som var tillgängliga på ICAT’s 

webbsida. 
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3 Trafikanalysator 89 
 VTI har ca 35 olika tekniska system som kan 

producera olika former av data i samband med 

olika projekt, inom ramen för detta arbete är det 

inte möjligt att implementera samtliga system i 

ICAT, utan ett av dessa valdes för implementa-

tion. Valet föll på Trafikanalysator 89 (Figur 2). 

Anledningen är att data från Trafikanalysator 89 

(TA89) är ett bestämt antal filer med en struktur 

som är enhetlig mellan olika projekt. I detta kapi-

tel kommer TA89 presenteras tillsammans med de 

filer som används tillsammans med instrumentet, 

samt de filer som skapas i samband av bearbet-

ningen av det data som samlas in under en studie. 

 TA89 är ett instrument som är framtaget inom 

VTI, med den huvudsakliga uppgiften att utföra 

olika sorters trafikflödesstudier. Man använder 

detta instrument för att genomföra en av två olika 

sorters mätningar. Ena mätningen innebär att man 

undersöker antalet fordon och dess hastighet som 

passerar en angiven sträcka. Denna mätning kan 

utföras i en eller två körriktningar. Den andra 

mätningen är en positionsmätning, där man under-

söker vart i körbanan ett fordon kör, samtidigt 

som man utför en flödesmätning. Denna typ av 

mätning kan bara utföras i en körriktning. Båda 

typerna av mätningar utförs under en förutbe-

stämd tidsrymd, denna tidsrymd varierar dock i 

längd mellan olika mätningar. I båda typerna av mätningar får man även fram data om vilken 

typ av fordon som har passerat t.ex. motorcykel eller lastbil med släp. Fordonstyperna är be-

skrivna i en av VTI’s publikationer [5]. 

 En studie med TA89 kan vara en del av ett projekt, men även ett eget projekt. Oavsett vil-

ken typ av studie som skall utföras, är det praktiska förfarandet lika. Innan tekniker åker ut till 

den plats där studien skall genomföras genomför teknikerna vissa kontroller och konfigure-

ringar på kontoret. Detta sker genom att koppla instrumentet till en dator genom ett seriellt 

gränssnitt. När teknikerna är på platsen som studien skall utföras på, tas en digitalbild över 

platsen. Detta för att forskare skall få en uppfattning om platsen, men även för att enklare hitta 

tillbaka om en ny studie skall utföras på samma plats. Man noterar platsens GPS-koordinater 

på ett protokoll (bilaga 11.2), som har arbetats fram inom VTI, och som upprättas i samband 

med att studien påbörjas. Dessa koordinater skrivs enligt WGS84, med notationen av grader 

och minuter. En diskussion om man skall behålla denna standard eller inte tas upp i kapitel 

7.2.7. 

 Till TA89 kan man koppla två eller tre stycken receptorer som läggs över körbanan enligt 

det schema som finns i protokollet. Om man skall genomföra en flödesstudie, placeras det ut 

två receptorer över vägbanan, tre receptorer används endast om man skall genomföra en posi-

tionsstudie. Dessa receptorer har till uppgift att registrera de fordon som passerar. Receptorer-

na kan bestå av antingen koaxialkabel eller gummislang. Man kan koppla ytterligare sensorer 

till instrumentet, om så önskas, för att mäta bl.a. luftfuktighet eller temperatur i vägbana och i 

luften.  

Figur 2: Trafikanalysator 89 
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 När receptorerna har placerats ut och de mått som skall mätas, enligt protokollet, har note-

rats, kopplas instrumentet till en laptop via det seriella gränssnittet för att göra de sista inställ-

ningarna och studien påbörjas. 

 Under den tid som studien pågår har teknikerna möjlighet att koppla in laptoppen och kon-

trollera statusen, för t.ex. batteri och lagringskapacitet, utan att studien påverkas. 

 All data som samlas in från receptorer och sensorer lagras binärt i minneskapslar inuti in-

strumentet, som maximalt kan rymma mellan 40K och 200K registreringar beroende på anta-

let minneskapslar som instrumentet är utrustat med. 

 När studien är slutförd och instrumentet är tillbaka på kontoret, överförs all data över till en 

stationär dator genom samma seriella gränssnitt som används för konfigurering, och lagras 

som en binärfil. Binärfilen bearbetas med hjälp av en programvara som är utvecklad inom 

VTI för detta specifika instrument. I programmet matas en del värden in som finns i det pro-

tokoll som tidigare nämnts. När bearbetningen är klar har det producerats fyra eller fem olika 

filer, beroende på vilken typ av studie som har genomförts. 

3.1 Filer som används av TA89 

 I samband med att en mätning utförs med TA89, upprättas ett antal filer över mätningen. 

Vilket kortfattat kommer att gås igenom i detta avsnitt. 

 Mätprotokoll 
 I samband med att instrumentet placeras ut upprättas ett protokoll. Protokollet har ar-

betats fram av de forskare inom VTI som använder sig av det bearbetade resultatet och 

de personer som handskas med TA89. Protokollet innehåller information om plats i 

form av gatunamn och ort, men även GPS-koordinater, ID nummer på instrument och 

eventuell extern sensor.  

 Då instrumentet kan registrera trafikflöde i två motsatta riktningar samtidigt under 

samma mätning, har man definierat riktningarna som R1 och R2. I vilken körriktning 

som är R1 noteras i protokollet, detta för att underlätta analys av insamlad data, men 

även för att kunna återskapa mätningen så noggrant som möjligt. Det finns möjlighet 

att skriva in observationer om bl.a. temperaturer och väglag, om det finns något i om-

givningen som kan påverka en mätning t.ex. vägarbete eller dylikt. Det finns ett också 

ett schema över utläggningen av receptorerna. Detta schema innehåller fördefinierade 

avstånd som skall mätas och antecknas. Detta för att ha möjlighet att spåra eventuell 

förflyttning av sensorerna under mätningen, men även för att kunna återskapa mät-

ningen eller jämföra med andra resultat. Protokollet finns i helhet i bilaga 11.2. 

 Binärfil 

 I denna fil finns all mätdata, t.ex. fordonstyp, riktning och hastighet, som har samlats 

in under studien. Denna information förs över via ett seriellt gränssnitt till lämplig da-

tor innan extrahering av dess innehåll påbörjas. 

 Hur denna binärfil är uppbyggd i sin struktur är något som inte tas upp i denna rap-

port. 

 Bildfil 

 I samband med att ett instrument placeras ut, tas en digitalbild över platsen för mät-

ningen. Detta för att enklare kunna komma tillbaka till platsen vid ett annat tillfälle 

och göra en ny mätning. Men även för att få en uppfattning om hur platsen ser ut i 

verkligheten, då kartor och resultatdata inte ger helheten. Bilden tas i den riktning som 

definieras som R1 i mätprotokollet. 
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3.2 Filer som skapas av TA89 

 När en mätning är slutförd på fältet tas instrumentet in till VTI och bearbetning av data 

påbörjas. I samband med bearbetningen skapas fyra eller fem filer, beroende av mätningstyp, 

med resultatdata i textformat. Innehållet i dessa filer kommer att kortfattat beskrivas i detta 

avsnitt. 

 Summeringsfil 

 Denna fil innehåller olika sorters summeringar av den mätning som har utförts. 

Bland annat finns det en summering av antal fordon som har passerat under en viss 

timma eller hur många fordon av en viss typ som har passerat under hela mätningen. 

En förkortad version filen finns i bilaga 11.1.1. 

 Under bearbetningen av binärfilen skapas även en fil med samma innehåll som 

Summeringsfilen. Det enda som skiljer filerna, är den grafiska presentationen av data. 

Anledningen till skapandet av denna extra fil, har inte förklarats för mig, inte heller fi-

lens användningsområde. 

 Mätdatafil 

 Denna fil innehåller data om varje enskilt fordon som har registrerats. Innehållet i 

denna fil, skapas i två olika versioner. Innehållet ä identiskt, men layouten skiljer sig. 

Data som existerar är t.ex. fordonstyp, hastighet, riktning, klockslag och datum.  

 Antalet rader varierar mellan olika mätningar. Beroende på område och hur länge 

mätningen har pågått. En förkortad version av filen finns i bilaga 11.1.2. 

 Positionsdatafil 

 Denna fil skapas om, och endast om, det är en positionsmätning som har genomförts. 

Filen har även en hel del likheter med innehållet i Summeringsfilen, med information 

om enskilda fordon som har registrerats under mätningen. En förkortad version av fi-

len finns i bilaga 11.1.3. 

 Binärfil 

 Som presenterats i kapitel 3.1 innehåller denna fil all mätdata som samlats in under 

studien. Efter extraheringen av data har slutförts lagras denna fil i databasen för att 

möjliggöra en ny bearbetning av resultatet vid behov. 

3.3 Trafikanalysator 89 och metadata 

 I kapitel 2.2 presenterades metadata och hur den används i ICAT. I detta avsnitt presente-

ras data som kan användas som metadata och hur de har tagits fram. 

 Då metadata är information som beskriver den mätning som har genomförts, är sådan in-

formation som t.ex. mellan vilka datum mätningen har genomförts metadata. Även informa-

tion om vilken gata, ort, postnummer beskrivande data, då de ger information om i vilket 

sammanhang data har samlats in under. 

 Delar av resultatet är metadata, så som det totala antalet fordon som har registrerats och 

vilket värde för RESTPULS/(FIL-STUDS), som visar hur bra resultatet är, som har uppnåtts.  
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4 Datamodulering 
 Föregående kapitel beskrevs ICAT och TA89 och deras uppbyggnad, dessa ligger till 

grund för det fortsatta arbetet. Där TA89 ligger bakom den huvudsakliga uppbyggnaden av 

prototypen, och ICAT finns med för att undersöka vilka data som kan användas som metadata 

i de filer som skall bearbetas. Detta kapitel handlar om mitt fortsatta arbete att undersöka och 

analysera de data som samlas in i samband med en mätning, men även det tidigare nämnda 

protokoll som upprättas i samband med att en mätning påbörjas. Detta arbete innebar att un-

dersöka strukturen och innehållet i de olika filer som skapas, samt innehållet i det protokoll 

som används. Detta för att ta fram en struktur av entiteter och attribut som är lämplig för att 

hantera data från TA89. Senare i kapitel 5.2.2 presenteras valet av databas modell som hante-

rar strukturen och data från olika mätningar. I de kommande delkapitlen kommer teorin och 

mina beslut bakom denna struktur att presenteras. 

4.1 ER-diagram 

 I detta avsnitt kommer det ER-diagram som jag har arbetat fram att presenteras. Detta dia-

gram beskriver den teoretiska kopplingen mellan de olika entiteterna. Innehållet och uppdel-

ningen av entiteterna har sitt ursprung i det protokoll och de filer som produceras i samband 

med en mätning, som togs upp i kapitel 3. Strukturen kan uppdelas i fem huvudområden. Des-

sa är Resultat, Administration, Summering, Återskapning och Lagring. Det finns en entitet 

som ligger utanför dessa områden och det är entiteten TA89_Matning, detta beror på att den-

na entitet är strukturens centrala entitet, samt att den innehåller data som passar in i samtliga 

områden. 

 Området Resultat innehåller de entiteter som har till uppgift att lagra data om de enskilda 

fordonen som samlats in under en mätning. Dessa data handlar om t.ex. fordonstyp, hastighet, 

klockslag som fordonet registrerades och liknande data. I Figur 3 är det entiteterna S_file, 

Data_Position, Data_Hastighet, Observationer och Fordonstyp som hör till detta område, 

och detta område kommer att presenteras i kapitel 4.3. Området Summering hanterar de olika 

sammanställningar som produceras i samband med att insamlad data bearbetas. Detta område 

handlar bland annat om hur många fordon av en viss typ som har registrerats under hela mät-

ningen, eller hur många fordon som har passerat under ett visst antal minuter. I Figur 3 är en-

titeterna Summering_Klocka, Summering_Axlar, Axlar och Summering som hör till detta 

område. I kapitel 4.5 presenteras dessa entiteter närmare. 

 Området Återskapning handlar om de data som gör det möjligt att återskapa en mätning, 

eller underlätta tolkningen av de data som har samlats in under mätningen. De typer av data 

som lagras i dessa entiteter är t.ex. avstånd mellan receptorer och på vilken väg, inom en viss 

ort som mätningen har genomförts på. Entiteterna Plats, Postnummer, Inställningar, Lay-

out i Figur 3 tillhör detta område och kommer att presenteras i kapitel 4.6. Området Lagring 

handlar om de entiteter som har till uppgift att lagra den binärfil som hämtas ifrån instrumen-

tet och den digitalbild som tas i samband med att mätningen påbörjas. Entiteterna Binärfil 

och Bildfil i Figur 3 tillhör detta område och kommer att presenteras i kapitel 4.7. 

 Området Administration har till uppgift att hantera de data som har med de instrument och 

den kringutrustning som instrumenten använder, så som receptorer och olika typer av senso-

rer. Dessa data är till för att underlätta hantering av utrustningen. Data i dessa entiteter handlar 

om t.ex. tillverkningsår, längd på receptor eller senaste kalibreringen av en extern sensor. En-

titeterna Sensor, Sensor_Type, Instrument, Receptor, Receptor_Type i Figur 3 tillhör det-

ta område. Dessa entiteter presenteras i kapitel 4.4. 

 Hur dessa entiteter exakt är uppbyggda, dess strukturer och relationer, behandlas i kom-

mande avsnitt. Där huvudentiteten TA89_Matning är den första som presenteras. 
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Figur 3: ER-diagram för prototypen 
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4.2 Huvudentitet 

 I detta avsnitt presenteras den entitet, med dess innehåll och bakgrund till vad som lagras i 

entiteten, som är central för resterande struktur. 

 Genom att undersöka rutiner, dokumentation och resultat från tidigare genomförda mät-

ningar, skapades en bild över vilka data som var lämpade att lagra i olika entiteter. Figur 3: 

ER-diagram för prototypen visar den totala strukturen och i den kan man se att entiteten 

TA89_Matning är central i sammanhanget. I denna entitet lagras mycket information som 

inte har med den insamlade data som lagras i de andra entiteterna, utan kan delvis klassas som 

metadata för mätningen, detta togs upp i kapitel 3.3, och kan ligga till grund för de data som 

kan föras över till ICAT. Tanken bakom denna entitet, är att samla data som gör mätningen 

överskådlig på ett ställe. Genom denna uppbyggnad kan man med enkelt och snabbt upptäcka 

om en mätning är av intresse eller inte. Exempel på data som lagras i entiteten är start- och 

slutdatum för mätningen, GPS-koordinater, vilken typ av mätning som har genomförts. 

 Entiteten har en tvådelad nyckel. Den ena delen är projektets id-nummer, då en mätning 

inte utförs utan att vara del av ett projekt. Den andra är mätningens egna id-nummer som till-

delas i samband med att data lagas i entiteten. Anledningen till att ha tvådelad nyckel är att ett 

projekt kan innehålla flera mätningar. 

 De entiteter som är relaterade till TA89_Matning, använder en mätnings id-nummer för 

att skapa den relation som krävs för att hålla entiteterna samman. 

 TA89_Matning är relaterad till entiteterna Sensor, Receptor, Instrument och Plats. 

Denna relation pekar ut den sensor, de receptorer och instrument som användes under en spe-

cifik mätning, samt den plats som mätningen utfördes på. Grunden till att inte lägga dessa data 

i samma entitet, är att undvika upprepning av data. Samt att de data som lagras i Sensor, Re-

ceptor, Instrument och Plats är av administrativ natur. Fullständig beskrivning av huvuden-

titeten finns i kapitel 11.4 

4.3 Området: Resultat 

 I detta avsnitt kommer de entiteter som lagrar och hanterar data om enskilda fordon i en 

mätning. När det gäller entiteter som lagrar information om enskilda fordon är strukturen en-

kel, då varje kolumn i filen blir ett eget attribut i entiteten. Detta gäller Mätdatafilen och Po-

sitionsdatafilen. Då Mätdatafilen har två olika strukturer, beroende på mätningstyp, skapas 

två olika entiteter anpassade till respektive filstruktur. Dessa är entiteterna Data_position och 

Data_hastighet i Figur 3: ER-diagram för prototypen. 

 Entiteten för innehållet i Positionsdatafilen byggdes upp på samma sätt som ovanstående 

entiteter där varje kolumn i filen blev ett attribut i entiteten. Denna entitet benämns S_file i 

Figur 3. 

 Dessa tre entiteter har en tvådelad nyckel. Där fordonets indexnummer inom mätningen, 

tillsammans med mätningens id-nummer utgör nyckeln. Samtliga entiteter har en relation till 

TA89_Matning, för att peka ut vilka data som hör till vilken mätning. 

 Entiteten Fordonstyp fylls med data i samband med skapandet av entiteten och därefter 

statisk i sitt innehåll. Denna ändras om och endast om man behöver lägga till en fordonstyp. 

Entiteten innehåller ett id-nummer för fordonstypen och en kort beskrivning t.ex. xxxx Per-

sonbil med släp enligt den standard som är upprättad inom VTI [5]. 

  Id-numret används som nyckel i entiteten, då varje fordonstyp är unik. De entiteter som 

presenterades tidigare i avsnittet har en relation till denna entitet. Detta gör att data i andra 

entiteterna blir tillgängligare för alla som kan tänkas använda data från TA89.  
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Figur 4: Avsnitt observationer i protokoll 

 

 Entiteten Observationer bygger på det avsnitt i protokollet som hanterar olika typer av 

observationer (Figur 4) som görs under tiden en mätning genomförs. Dessa observationer 

handlar om vilket väglag, väderlek och temperatur som rådde ett visst datum och klockslag, 

men även i vilken kondition vägbanan hade. Dessa data kan ge en annan bild av de insamlade 

data. De kan visa om de noterade förhållanden har någon påverkan på trafikflödet. Speciellt 

om flera mätningar utförs på samma plats under olika delar av året. Entiteten har en två-delad 

nyckel, som består av mätningens id-nummer och ett värde som är unikt inom entiteten. Detta 

då flera observationer kan göras under en mätning. Denna entitet har en relation till 

TA89_Matning för att visa vilken observation som hör till vilken mätning. 

4.4 Området: Administration 

 Entiteterna som presenteras i detta avsnitt, är entiteter som sällan ändras. De innehåller 

data om respektive sensor- och receptortyper tillsammans med tillhörande sensorer och recep-

torer. Dessa entiteter heter Sensor_type och Receptor_type i Figur 3: ER-diagram för proto-

typen. Till detta område hör även entiteten Instrument. 

 Entiteterna Receptor_type och Sensor_type innehåller gemensam information för de oli-

ka typerna. Detta kan handla om t.ex. att en sensortyp hanterar temperatur i vägbanan och 

vilka egenskaper som hanterar denna typ av data, har gemensamt. Även dessa entiteter är i det 

närmaste statiska, då de ändras bara om man behöver skapa en ny typ av receptor eller sensor. 

Anledningen kan vara att egenskaperna har ändrats på så sätt att det är lämpligt att skapa en 

ny kategori. Nycklarna i dessa entiteter sätts automatiskt genom funktionalitet i databasmo-

torn. Entiteterna Sensor och Receptor relaterar till respektive typ, detta för att minska uppre-

pande av data.  Dessa innehåller data om fysiska sensorer och receptorer. Detta är data som 

handlar om t.ex. hur lång en receptor är, vilken tillverkare en sensor har eller när den togs i 

bruk för första gången och när den eventuellt kasserades. 

 Entiteten Sensor innehåller data om en specifik sensor. Det kan handla om tillverkare, da-

tum den senast användes eller kalibreringsdatum. Denna entitet är anpassat för en administra-

tiv hantering av de olika sensorerna, vilket kan ge teknikerna lättare ha kontroll över använ-

dandet men även hur de enskilda sensorerna är konfigurerade. Denna entitet har en relation till 

entiteten Sensor_type, detta för att undvika att lagra data som är samma för flera sensorer i 

samma entitet. 

 Entiteten Receptor innehåller data om de enskilda receptorerna, så som dimensioner, till-

verkare, material, när den användes för första gången eller när den kasserades. Entiteten rela-

terad till Receptor_type, för att undvika upprepning av data som är samma för flera recepto-

rer.  

 Entiteten Instrument lagrar data om det enskilda instrumentet som finns tillgängliga. ex-

empel på data som lagras i denna entitet, hur mycket minne som den är utrustad med, datum 

för senaste kalibreringen och vem som utförde den. Entiteten relaterar till Sensor_type och 

Receptor_type, då ett instrument kan hantera flera olika typer av receptorer och sensorer. 
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4.5 Området: Summering 

 I detta avsnitt presenteras de entiteter som har till uppgift att lagra de olika summeringar 

som skapas i samband med att den insamlade data bearbetas. Först kommer den totala sum-

meringen att presenteras. Därefter presenteras entiteten som lagrar antalet fordon med ett visst 

antal axlar, tillsammans med den entitet som lagrar antalet fordon av en viss typ. Sist presen-

teras den entitet som lagrar data för antalet fordon och axlar per tidsintervall att presenteras. 

 

 
Figur 5: Avsnitt om statistik i summeringsfilen 

 

 De rader som finns i den vänstra delen av Figur 5 ligger till grund för entiteten Summe-

ring. I denna entitet är det viktigt att raden Restpulser/(Fil-Studs) förs över utan påverkan, då 

detta är ett värde på hur bra mätningen har genomförts. Därför bör en entitetstyp med så hög 

noggrannhet som möjlighet väljas för detta värde. I den högra delen av Figur 5 visas ett för-

slag på uppbyggnaden av Summering, där Restpulser/(Fil-Studs) lagras i en DOUBLE PRE-

CISION. Detta ger den noggrannhet som är lämplig att använda sig av. Den sista och tredje 

sista raderna i figuren pekar ut de registrerade fordon som har haft högst och lägst hastighet i 

mätningen. I detta fall är det fordon 114 och 7509, som finns i Mätdatafilen och lagras i en av 

entiteterna Data_position, Data_hastighet eller S_file som presenterades i tidigare avsnitt. 

 Då varje rad i filen blir en egen kolumn i entiteten och denna information är unik för varje 

mätning, används mätningens id-nummer som entitetens nyckel. Detta id-nummer används 

även för att skapa en relation till entiteten TA89_Matning. 
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Figur 6: Del av avsnitt om axlar i summeringsfilen och kod för entiteterna de lagras i 

 

 Grunden för entiteterna Axlar och Summering_Axlar finns i det avsnitt som den vänstra 

delen av Figur 6. Raden med summeringen av antal fordon med ett visst antal axlar lagras i 

entiteten Axlar. Den mittersta delen av Figur 6 är ett förslag på entitetens uppbyggnad.  

 Instrumentet registrerar fordon med axlar upp till nio stycken. Mätningens id-nummer an-

vänds som nyckel i entiteten, då denna sammanställning är unik för varje mätning. Detta attri-

but används även för att skapa en relation till entiteten TA89_Matning. 

 Mellan de rader som anger antalet fordon med ett visst antal axlar, ligger de rader som 

summerar antalet fordon av en viss typ, som finns presenteras i en av VTI’s publikationer [5], 

och lagras i entiteten Fordonstyp. Förslag på uppbyggnad av entiteten finns i den högra delen 

av Figur 6. Denna entitet har en tvådelad nyckel, där fordonstypen är den ena och mätningens 

id-nummer är den andra. Entiteten för fordonstyp har en relation till entiteten Fordonstyp, för 

att ge möjlighet att se vilken typ av fordon som har sammanställts. Entiteten har även en rela-

tion till entiteten TA89_Matning genom mätningens id-nummer. 

 

 
Figur 7: Del av avsnitt om statistik över klockslag i summeringsfilen 

 

 I Figur 9 på sidan 17, finns en rad som heter UTSKRIFTSPERIOD och styr i vilket inter-

vall som statistiken i Figur 7 skall skrivas ut. Dessa data visar antalet fordon och axlar som 

har passerat under tidsperioden och i vilken riktning, tillsammans med ett genomsnitt på has-

tigheten i respektive riktning. Varje kolumn i statistiken blir en egen kolumn i entiteten som 

benämns Summering_klocka i Figur 3. 
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 Då en mätning ofta pågår i mer än ett dygn, kan man inte använda enbart klockslaget till-

sammans med mätningens id-nummer som nyckel. Utan man måste använda en tre delad 

nyckel, som består av mätningens id-nummer, datum och klockslag. Genom id-numret skapar 

man en relation till TA89_Matning. 

4.6 Området: Återskapning 

 I detta avsnitt presenteras de entiteter som lagrar data, som kan användas vid återskapning-

en av en mätning. 

 I Figur 3: ER-diagram för prototyp finns entiteterna Layout, Plats, Postnummer och 

TA89_Matning. Entiteten TA89_Matning har redan presenterats i kapitel 4.2. 

 Entiteten Layout baserar sig på den bild som finns på protokollet, Figur 16: Ritning för 

placering av receptorer i Appendix, där ett antal avstånd noteras. Detta för att kunna kontrol-

lera om receptorerna har flyttat sig, och hur mycket i så fall, under mätningen samt för att 

eventuellt kunna återskapa mätningen så noga som möjligt. Anledningen till att lägga dessa 

data i separat entitet och inte i TA89_Matning, är att de är intressanta i samband med att en 

mätning avslutas eller behöver återskapa utläggningen. 

 Nyckeln i denna entitet är mätningens id-nummer, då det inte kan finnas mer än en utlägg-

ning av receptorerna per mätning. Denna entitet har en relation till mätningens id-nummer i 

TA89_Matning för att peka ut vilken layout som hör till vilken mätning. 

 

 
Figur 8: Avsnitt om plats i protokoll 

 

 Entiteten Plats bygger på det avsnitt i protokollet (Figur 8) som hanterar informationen om 

den plats som mätningen genomförs på. Varje fält som kan fyllas i, ges en egen entitet i enti-

teten med lämplig typ och storlek. Entitetens primärnyckel är mätningens id-nummer, då en 

mätning endast kan utföras på en plats. Entiteten har en relation till TA89_Matning för att 

peka ut vilken plats som hör till vilken mätning. Entiteten har även en relation till Postnum-

mer. Då ett gatunamn kan finnas i flera städer, t.ex. finns Drottninggatan i tre orter bara i Ös-

tergötland. 

 Entiteten Postnummer används för att knyta samman en mätning med ort/kommun/län. 

Genom denna entitet kan man koppla samman andra mätningar med TA89 i samma område. 

Om man väljer att implementera samma lösning för flera tekniska system, kan man även kny-

ta samman flera olika typer av studier inom samma geografiska område. Detta kan ge en mer 

nyanserad bild av det data man arbetar med. Ytterligare diskussion om entitetens innehåll, 

struktur och förändringar tas upp i kapitel 7.2.5. 
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Figur 9: Avsnitt om kriterier i summeringsfilen 

 

 I Figur 9 visas avsnittet om vilka inställningar som instrumentet har. Dessa inställningar 

benämns som Aktuella Kriterier i filen, men entiteten har namnet Inställningar i Figur 3. Där 

varje rad blir en kolumn i entiteten. Då det finns endast en inställning per mätning, blir entite-

tens nyckel samma som mätningens id-nummer. Dessa data används under bearbetningen och 

används endast om man vill återskapa en mätning eller göra om bearbetningen. Detta gör att 

den läggs i en egen entitet och inte tillsammans med andra data i TA89_Matning. Genom 

mätningens id-nummer skapas en relation till entiteten TA89_Matning för att peka ut vilka 

inställningar som har använts för en viss mätning.  

4.7 Området Lagring 

 I entiteten Binärfil lagras den fysiska filen, som hämtades ifrån instrumentet innan bear-

betning, i formatet Binary Large OBject(BLOB). Tidigare lagrades filer i formatet LONG 

RAW, men det är en standard som inte används längre. Formatet finns kvar men endast för 

kompabilitet till äldre system. Samma sak gäller för entiteten Bildfil, som lagrar den digitala 

bild som finns över platsen där mätningen utfördes. Även den filen sparas i formatet BLOB. 

Båda entiteterna innehåller även information om filnamn och storlek på filen som lagras. 

 Entiteternas respektive nycklar är mätningens id-nummer då det produceras endast en bild 

och binärfil per mätning. Denna nyckel används även för att skapa en relation till entiteten 

TA89_Matning. 
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5 Design av prototypen 
 I detta kapitel presenteras de val som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Först disku-

teras vad som skall genomföras, därefter diskuteras vilken typ av interface som skall användas 

på prototypen. Efter det presenteras de olika val som gjorts angående vilken serverprogramva-

ra, databasmotor och programmeringsspråk diskuteras. Slutligen presenteras designen av sy-

stemet och vad de olika delarna har för uppgift. 

5.1 Deluppgifter 

 För att hantera den data som produceras i samband med en studie, måste en struktur 

för lagring av data skapas. Strukturen byggdes upp i en databas, grunden till val av da-

tabas presenteras i kapitel 5.2.2. Denna struktur baseras på innehållet i kapitel 4. 

 För att kunna lagra och söka efter data i databasen, måste ett gränssnitt skapas. Be-

slutsgrunden om hur detta gränssnitt är uppbyggt kommer att tas upp i kapitel 5.2. 

 När funktionaliteten för lagra, söka och hämta data från lagringsstrukturen har full 

funktionalitet. Finns det en möjlighet att skapa en anslutning mellan prototypen och 

ICAT, för överförning av metadata till ICAT och göra resultatet från studien tillgäng-

lig. Detta är dock något som inte görs inom ramen för detta examensarbete. 

5.2 Implementeringsval 

 En prototyp som denna kan implementeras på minst två olika sätt, man kan skapa ett kli-

entprogram som installeras lokalt på varje dator. Denna klient ansluter sig sedan mot den cen-

trala servern för att hämta eller lämna data. Eller kan man skapa ett webbläsarbaserat program 

som är tillgängligt från varje dator som har en webbläsare installerad och ansluten mot det 

lokala nätverket.  

 Väljer man ett webbaserat system har man tillgång till systemet från valfri dator som har 

en webbläsare installerad och tillgång till det lokala nätverket. Dock så kräver denna lösning 

mer arbete för att uppnå samma säkerhet som en installerad programvara, då webbsidor har 

inte någon säkerhet som standard. 

 Varje lösning har sin styrka och svaghet. Ett webbaserat system är tillgängligt ifrån valfri 

dator som har möjlighet att ansluta sig mot den server som systemet är på. Vilket gör att man 

är mindre beroende av en specifik dator. 

 I detta examensarbete valdes en webbaserad lösning då de fördelar som finns med denna 

lösning överväger de som finns med en installerad programvara. 

5.2.1 Val av serverprogramvara 

 I samband med installationen av ICAT installeras GlassFish
©

 som är en applikationsserver. 

Denna kan användas av den prototyp som tas fram i detta examensarbete. Därför anser jag att 

ta fram alternativ till applikationsserver eller databas är ett arbete som inte är till någon nytta. 

Även om utvecklingsarbetet sker på GlassFish
©

, är utvecklingsarbetet planerat så att skall 

kunna flytta programmet till annan leverantör av server t.ex. Apache
®
 Tomcat

©
. Detta är inget 

krav eller önskemål från VTI, utan ett val som jag gör för att underlätta eventuella framtida 

behov. 

5.2.2 Val av databas 

 Det finns ett antal olika typer av databas modeller för att hantera data på olika sätt. Då data 

från TA89 endast innehåller data av typerna sträng, hel-, decimaltal, BLOB, klockslag och 
datum klarar relationsmodellen av att hantera samtliga typer. 

 Valet av relationsdatabas föll på Oracle
®
 Express Edition 10g då databasen fanns tillgäng-

lig i samband med att ICAT installerades. Bakgrunden till detta val var att utvecklarna av 



 

19 

ICAT hänvisade till Oracle
®
 i sin installationsdokumentation. Deras argument för val av data-

bas, var att deras utvecklingsarbete utfördes på denna plattform och att de hade en stor kun-

skap om Oracle
®
s produkter inom organisationen. Ytterligare anledning till att använda Orac-

le
®
 var att installationsscripten är hårt knutna till Oracle

® 
vilket medförde svårigheter att in-

stallera ICAT på annan databasmotor. 

 Om man väljer att inte gå vidare med den version av Oracle
®
 som användes i detta exa-

mensarbete, skall detta inte vara några svårigheter då implementationen använder sig av stan-

dard SQL och undviker Oracle
®
 specifika attribut. Vilken version av Oracle

®
 eller någon an-

nan leverantör av databassystem som skulle bli aktuell som ersättare, är en fråga som inte 

kommer att tas upp i rapporten. 

5.2.3 Val av programmeringsspråk för gränssnitt 

 Det finns många möjliga programmeringsspråk för att skapa denna prototyp, dock har jag 

valt att bara presentera tre olika språk. Samtliga språk bygger på att man skapar en webbsida 

via olika script på servern innan sidan skickas till klientens webbläsare. Klientens webbläsare 

ser inte scripten utan bara Hypertext Markup Language (HTML)-kod. Samtliga språk har stöd 

för att ansluta mot olika sorters databasmotorer. 

 Språken som jag har valt att presentera är Active Server Pages (ASP), Hypertext PrePro-

cessor (PHP) och JavaServer Pages (JSP). Detta är bara en liten del av alla de olika språk som 

finns tillgängliga. Jag har valt dessa tre, då PHP och JSP används i vissa webbprogramme-

ringskurser på universitetet och att ASP valdes då Microsoft
©

 har utvecklat språket. Bakgrun-

den till detta val var att, när detta examensarbete genomfördes, var majoriteten av all server-

programvara på VTI från Microsoft
©

. Samtliga programmeringsspråk har stöd för Asynchro-

nous JavaScript and XML(AJAX), HTML och Extensible Markup Language (XML). 

I detta stycke kommer deras för- och nackdelar presenteras innan min personliga slutsats pre-

senteras. 

5.2.3.1 ASP 

 Ett språk utvecklat av Microsoft och är hårt knutet till deras operativsystem genom deras 

inbyggda webbserver, genom open-source projekt så som t ex mod_mono eller Apache::ASP 

kan man använda sig av Apache webserver. Jag har inte funnit någon liknande lösning för att 

köra ASP på GlassFish
©

. Om man väljer att använda sig av ASP.NET kan man lastbalansera 

arbetet över flera servrar om behovet skulle uppstå i framtiden. Språket använder sig av Visu-

al Basic script, PearlScript och JScript, som Microsofts implementation av JavaScript, för att 

skapa html-sidorna. Behöver man använda sig av andra språk måste man använda sig av Acti-

veX-moduler för att de skall fungera. Språket använder standarderna, Component Object Mo-

del (COM), tillsammans med tidigare nämnda scriptspråk, för att skapa webbsidor med öns-

kad funktionalitet. 

5.2.3.2 PHP 

 Har sin grund i ett äldre språk som utvecklades av Rasmus Lerdorf runt 1995 och hette då 

PHP/FI. PHP är plattforms- och webbserveroberoende språk, och har stöd för lastbalansering 

på liknande sätt som ASP. Genom att lagra informationen om sessionen i en databas där olika 

servrar kan hämta information om sessionen. Detta är ett open-source språk med ett antal bib-

liotek, med olika funktionaliteter på liknande sätt som Java har ett antal olika klasser. Språket 

använder, utöver tidigare nämnda tekniker, JavaScript för att skapa webbsidor med önskad 

funktionalitet. 
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5.2.3.3 JSP 

 Är ursprungligen utvecklat av Sun MircoSystem, som numera är en del av Oracle. JSP kan 

användas på många olika serverplattformar och över flera servrar samtidigt. 

 Genom programspråket har man tillgång till samtliga bibliotek som finns i Java samt ett 

antal bibliotek som är specifika för JSP. Dessa kallas för JSP Standard Tag Library(JSTL) och 

är ett antal bibliotek för att hantera den dynamik som efterfrågas i webbapplikationer tillsam-

mans med standard HTML- och XML-kod. Dessa bibliotek kan användas tillsammans med 

Java eller utan. De kan även utökas med egendefinierade bibliotek som passar den applikation 

man utvecklar. 

 Språket använder, utöver tidigare nämnda tekniker, JavaScript, eXtended HyperText Mar-

kup Language (XHTML), Java Applets och JavaBeans för att skapa webbsidor med önskad 

funktionalitet. 

5.2.3.4 Slutsats och val av programmeringsspråk för gränssnittet 

 Även om VTI’s servrar är Windows-baserade idag, kan man inte utgå från att det alltid 

kommer vara så. Därför bör man välja en implementationsteknik som kan flyttas mellan olika 

plattformar utan att behöva göra alltför stor ändring av befintlig kod. Detta gjorde att ASP inte 

var en lämplig kandidat då språket är hårt knutet till Windows-servrar och då det redan finns 

en applikationsserver som skall användas men inte har stöd för ASP, samt att jag har inte har 

någon erfarenhet av att programmera i detta språk. 

 Även om JSP och PHP har, i de stora dragen, samma funktionalitet och plattformsobero-

ende. Faller valet på JSP, då jag har större erfarenhet och kunskap om detta programmerings-

språk. Med denna bakgrund valdes JSP som programmeringsspråk för interfacet med en kom-

pilering av koden till en EAR-modul. Detta gör att modulen kan flyttas mellan olika server-

plattformar utan behövas göras om eller vara beroende av vilken version av Java som är in-

stallerat. Detta gör att valet av programmeringsspråket faller på Java, som JSP bygger på. 
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6 Genomförande 

6.1 Systemarkitektur för prototypen 

 Prototypen består av tre olika lager, där varje lager har sin specifika uppgift. Figur 10 visar 

en översikt på arkitekturen där det översta lagret består av webbsidor som används för inmat-

ning av information som inte finns i de filer som skall bearbetas samt uppladdning av filer. 

Mellanlagret består av den funktionalitet som krävs för att kunna bearbeta de uppladdade fi-

lerna innan den lämnas över till det sista lagret. Funktionaliteten är uppbyggd på ett antal 

servlets, där varje servlet har till uppgift att bearbeta en specifik uppladdad fil. Genom denna 

uppbyggnad frigör man de olika delarna. Vilket underlättar framtida utvecklingsarbete på så 

sätt att det är endast ett fåtal delar som påverkas av en eventuell ändring. Det sista lagret är 

databasen där all data lagras i olika tabellstrukturer. 

 I och med denna uppbyggnad kan man ändra i ett lager utan att det påverkar de andra lag-

ren, speciellt om man är i behov av att byta databasmotor eller server. 

 

 Webbsidorna bygger på JSP-formatet, då det är den teknik som är bäst lämpad, enligt den 

slutsats som gjordes i kapitel 5.2.3.4. Datahanteringen bestod av ett antal olika Java-klasser 

som presenteras närmare i kapitel 6.6.3. I databasen lagras all data i en mängd olika tabeller. 

Vissa tabeller har till uppgift att hantera bland annat mätdata och statistik. Hur dessa tabeller 

är uppbyggda och vad de innehåller kommer att presenteras i kapitel 6.4. 

6.2 Webbsidor 

 Som tidigare diskuterades i avsnitt 5.2.3.4 byggs webbsidorna på JSP-teknik. Denna teknik 

tillåter en större dynamik i sitt innehåll än traditionella HTML-sidor och man kan använda en 

grundsida som kan presentera olika information beroende av vad som skall presenteras. De 

webbsidor som presenteras på klienten skapas på servern med det innehåll som efterfrågas. 

Där efter skickas sidorna till klienten som uppfattar sidorna som vanliga HTML-sidor och inte 

av de olika script som sidan består av. 

 Sidorna kodades enligt XHTML 1.0 Transitional standarden för att vara säker på att sidorna 

skulle ha samma utseende och funktionalitet oavsett vilken webbläsare användaren väljer att 

använda. Kodningen verifierades genom att använda World Wide Webb Consortium’s (W3C) 

validerings verktyg. W3C är den organisation som har till uppgift att sätta de olika standarder 

som används för kodning av webbsidor. Dock skall man ha i åtanke att alla webbläsare inte 

följer dessa standarder fullt ut, och att vissa följer dem mer än andra. 

Webbsidor 

Datahantering 

Databas 

Figur 10: Översikt över systemuppbyggnaden till TA89 
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6.3 Användargränssnitt 

 När det gäller utseendet på gränssnittet, lades inte mycket tid på den visuella delen, utan 

tiden lades på att få ett enkelt och tydligt gränssnitt med hög funktionalitet. 

 Gränssnittet är uppdelat i tre delar. I Figur 11 ser man den första delen där man skriver 

man in vilket projekt som mätningen tillhör och vilken typ av mätning som har genomförts.  

 

 
Figur 11: Användargränssnittet första del 

 

När detta är gjort om man väljer att gå vidare kommer man till den andra delen av gränssnittet 

som visas i Figur 12. 

 

 
Figur 12: Användargränssnittets andra del 
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 I det formulär som kommer upp, matar man in de filer som skall bearbetas av systemet och 

i vilken ort som mätningen har genomförts. När filerna laddas upp lagras de i serverns ar-

betsminne innan bearbetningen påbörjas. 

 
Figur 13: Sammanställning efter uppladdning 

 

 När bearbetningen är klar, presenteras en kortare sammanfattning av resultatet (se Figur 

13). Denna sammanfattning innehåller projektets id-nummer, mätningens id-nummer som har 

tagits fram under bearbetningen, RESTPULS/(FIL-STUDS) som är mätningens kvalitetsmått 

och det totala antalet fordon som har registrerats. 

6.4 Utarbetande av datamodell 

I detta avsnitt kommer tabellstrukturen som implementerades redovisas och bakgrunden till 

olika tabellers innehåll, samt grunderna till primär- och främmande nycklar i respektive tabell.  

6.4.1 Överblick 

I kapitel 4.1 presenterades ett ER-diagram över den modulering som kan användas för att 

lagra data från mätningar med TA89, men även administrativ data om enskilda instrument, 

receptorer och externa sensorer. 

Om man jämför Figur 3 och Figur 14 så är det ett antal tabeller som saknas, detta beror på 

att jag valde att implementera de tabeller som har med sammankopplingen mellan denna pro-

totyp och ICAT. Därför valdes bara de tabeller som finns presenterat i Figur 14 implemente-

rade och presenteras i kommande avsnitt i detta kapitel. 

Jämför man Figur 3 och Figur 14 ser man att de tabeller som inte är implementerade är alla 

entiteter som finns inom området Administration, tillsammans med entiteterna Fordonstyp 

och Plats. 

Den centrala tabellen i databasen för prototypen är TA89_MATNING, i denna tabell lagras 

all central information om studien så som t.ex. plats, id-numret för instrumentet och datum 

mellan vilka studien genomfördes. Runt denna tabell skapades ett antal tabeller för att lagra 

data från antingen det protokoll som upprättades i samband med att mätningen påbörjades, 

eller resultatdata från de filer som laddas upp. Namnen på respektive tabell valdes på så sätt 

att man får en uppfattning om vad den innehåller utan behöva undersöka dess innehåll. Ett 

relationsschema med primärnycklar och främmande nycklar finns på Figur 14: Tabellstruktur 

för TA89. Är man intresserad av tabellernas fullständiga uppbyggnad är dessa redovisade i 

Bilaga 11.4. 
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Figur 14: Tabellstruktur för TA89 

6.4.2 Huvudtabellen för TA89 

 I denna tabell finns data som t.ex. startdatum, starttid, slutdatum och sluttid, vilket under-

lättar sökning som pågår vid ett visst datum eller inom en viss tidperiod. Varje mätning har ett 

instrument med ID-nummer och i vissa sammanhang en extern sensor med eget ID-nummer. 

Det finns information om vilken typ av mätning som är gjord, kvalitetsmått, vilken typ av 

receptor som har använts, om mätningen är godkänd och avslutad.  

 Varje mätning har ett unikt ID-nummer som tillsammans med ett projektnummer utgör 

primärnyckeln för tabellen. Anledningen till att använda sig av en tvådelad primärnyckel är 

att ett projekt kan innehålla en eller flera olika mätningar, på detta sätt kan man söka på alla 

mätningar som tillhör ett visst projekt. 

6.4.3 Statistiktabeller 

 I Summeringsfilen finns det fyra olika sorters statistik. Det är statistik om antalet fordon 

som har passerat under en fördefinierad tidsperiod, det totala antalet fordon med ett visst antal 

axlar och antalet fordon enligt det klassificeringssystem som togs upp i kapitel 3. 

 Dessa olika statistiker lagras i separata tabeller och i vissa fall kan man använda mätning-

ens id-nummer som primärnyckel och främmande nyckel till huvudtabellen. I tabellen för 

fördelningen av axlar gjordes primärnyckeln till en tvådelad nyckel där mätningens id-

nummer och antalet axlar var de två entiteterna. När det gällde statistiken över klockslag räck-

te det inte med att ha två entiteter som primärnyckel, utan tre olika entiteter valdes. Dessa är 

mätningens id-nummer, klockslag och datum. Anledningen till det var att mätningen kunde 

pågå i flera dygn, vilket innebar att klockslag upprepade sig. Då sannolikheten att det då pågår 

flera mätningar under samma datum är mycket hög, innebär det att man behöver mätningens 
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id-nummer för att peka ut en enskild mätning. Mätningens id-nummer är även en främmande 

nyckel till huvudtabellen. 

6.4.4 Tabell över inställningar 

 I den inledande delen av Summeringsfilen finns det en rubrik som heter ”AKTUELLA 

KRITERIER”. Under denna rubrik finns det information om vilka inställningar som har an-

vänts i den bearbetande programvaran. Denna information lagrades i en tabell där primär-

nyckeln även var en främmande nyckel till huvudtabellen, då man bara kan ha en uppsättning 

inställningar vid bearbetande av filen. 

6.4.5 Tabeller för binär- och bildfil 

 Dessa filer lagras i två separata tabeller, med ett unikt indexnummer som primärnyckel. 

Tidigare har formatet LONG RAW använts för att lagra filer i databaser, men detta format 

finns endast kvar som bakåtkompabilitet till tidigare versioner. Istället har en ny standard ta-

gits fram som kallas Binary Large OBject(BLOB), vilken används i denna implementering. 

6.4.6 Observationer 

 I protokollet finns det en sektion som hanterar olika observationer under mätningen. Det 

handlar om vägbanans kondition, vilket väglag som råder, väderlek och temperatur i luft och 

på vägbana. 

 Då en mätning pågår i mer än en dag, är sannolikheten att man gör fler än en observation 

per mätning hög. Med denna bakgrund skapades en tvådelad primärnyckel med ett index-

nummer som är unikt för tabellen, samt en främmande nyckel mot huvudtabellen. 

6.4.7 Layout 

 I tidigare nämnda protokoll finns det ett schema över utläggningen av receptorerna. Detta 

för att ha möjlighet att återskapa en studie, eller för att jämföra resultat mellan olika studier.  

 Informationen lagras i en separat tabell med en primärnyckel som är samma som mätning-

en. Denna primärnyckel är också en främmande nyckel till huvudtabellen. 

6.4.8 Data från Positionsdatafilen 

 Denna fil skapas endast om en positionsmätning utförs och innehållet i filen är snarlik det 

data som finns i Mätdatafilen. Den stora skillnaden består av att man har värden för positio-

nen i vägen och flaggor om föregående mätvärden är inom godkända differenser. För värdena 

i denna fil skapades en tabell med entiteter som motsvarar varje kolumn i filen. Då varje for-

don i filen har ett eget indexeringsnummer, blir detta värde tillsammans med id-numret för 

mätningen en tvådelad primärnyckel. 

6.4.9 Data från Mätdatafilerna 

 Varje fordon har ett indexnummer i filen. Detta nummer användes som en del av primär-

nyckeln. Den andra delen av primärnyckeln är en främmande nyckel till huvudtabellen och 

mätningens id-nummer.  

 Då dessa filer varierar i innehåll, beroende på vilken sorts mätning som har utförts, resulte-

rar detta i att två olika tabeller skapas, DATA_POSITION och DATA_HAST, för att hantera 

skillnaderna. Primärnyckeln har samma uppbyggnad i båda tabellerna.  

6.4.10 Postnummertabell 

 Alla studier med TA89 sker på olika vägar och dessa tillhör något postnummerområde. 

VTI arbetar på ett internationellt plan och då kan det vara intressant att undersöka vilka studi-
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er som har utförts inom ett specifikt område. Genom att knyta varje mätning till ett visst post-

nummer gör man mätningen sökbar på flera olika nivåer, t.ex. inom kommun eller landsting. 

 Denna tabell utvecklas inte i samband med detta arbete, utan köps in från extern aktör. 

Anledningen till detta är att det sker så pass många olika förändringar i denna tabell dagligen 

så att underhålla den inom organisationen är inte hållbart. 

6.5 Datahantering 

 Genom att flytta all bearbetning av filernas innehåll från JSP-filerna till separata Java-

klasser blir koden mer överskådligt och det blir enklare att låta klasserna dela på olika funk-

tioner, samt ger möjligheten att enklare utöka eller ändra funktionaliteten i enskilda klasser. 

 

 
Figur 15: Struktur för Java-klasserna 

 

I Figur 15 visas en översikt över klasserna och deras interaktion. Det finns fem huvudklasser 

som är döpta efter vilken fil som klassen hanterar, sedan använder de subklasser för att hante-

ra speciella uppgifter. En klass används av samtliga klasser, denna klass innehåller funktioner 

för att ansluta mot databasen och andra genensamma uppgifter. 

6.6 Bearbetning av filerna 

 I detta avsnitt presenteras hur uppladdningen av filerna från klienten till servern genomförs 

och den struktur av Java-klasser som har till uppgift att hantera innehållet i de olika filerna 

innan den förs över till databasen. 
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6.6.1 Uppladdning av filer 

 Då det är flera filer som skall laddas upp, valde jag att leta upp en färdig modul på Internet 

att använda mig av. Valet föll på en modul ifrån JavaZOOM
®
 som klarar av att ladda upp 

både enskilda filer och ett större antal filer. Denna modul klarar även av att ladda upp filerna 

direkt till en databas, i en förbestämd katalog eller till serverns arbetsminne. Den hanterar 

även uppladdning av alla sorters filer. Man kan sätta begränsningar på den totala mängden 

megabyte som får laddas upp till servern vid ett enskilt tillfälle, eller vilka typer av filer som 

får laddas upp om sådana begränsningar skulle behövas i framtiden. Filerna laddas upp genom 

ett multipart formulär till serven där de lagras i serverns arbetsminne. Detta segment av min-

net delas upp i en lagringsstruktur innehållande de olika filerna. Dock ligger dessa filer i god-

tycklig ordning, vilket gör att man måste gå igenom lagringsstrukturen och bearbeta respekti-

ve fil beroende på dess innehåll. 

6.6.2 Skapandet av Java-objekt 

 Bakgrunden till att lagra data i olika strukturer, är att minska antalet gånger man öppnar 

och stänger uppkopplingar mot databasen då varje uppkoppling innebär risker. 

 Valet av struktur för mellanlagring var i vissa sammanhang mycket enkelt. I Positionsdata- 

och Summeringsfilen gjordes en objektstruktur som passade strukturen på raden i filen. Dessa 

objekt lagrades sedan i lämplig struktur. När det gäller innehållet i Mätdatafilen var valet inte 

lika lätt. Det finns delar av filen som lämpar sig att lagra på samma sätt som för Positionsdata-

filen och Mätdatafilen, medan andra delar lämpade sig att skapa ett enskilt objekt som lagrade 

vissa specifika delar. Tanken bakom denna lösning, var att gå igenom all data och lagra dem i 

olika objekt. Innan en anslutning mot databasen öppnades och data fördes över. 

6.6.3 Struktur av Java-klasser 

 Utöver de klasser som skapades för att hantera olika delar av filerna skapades en struktur 

på Java-filerna så att de funktioner som användes av fler än en fil, lades i en egen Java-klass. 

Därefter skapades en klass som namngavs efter den fil som skulle bearbetas med funktionerna 

i sig. 

 De sex olika klasserna, vars namn slutar på _file, är huvudklasser som syftar på det fil-

namn som klassen bearbetar och innehåller funktionalitet för bearbetningen av innehållet. De 

klasser med grå bakgrund är klasser som har till uppgift att lagra data innan den förs över till 

databasen. De streckade pilarna pekar ut vilken funktionsklass använder vilka lagringsklasser. 

6.6.3.1 Mätdatafilen 

 Denna fil kan skilja sig i sin struktur beroende på typ av mätning, samt antalet rader som 

filen innehåller. Därför skapades två olika klasser för att hantera dess innehåll. Varje kolumn i 

filen blev en variabel med lämpligt namn och typ. Dessa objekt lagras i en Java ArrayList tills 

det att alla uppladdade filer är bearbetade. 

6.6.3.2 Positionsdatafilen 

 Strukturen i filen är alltid den samma men antalet rader skiljer sig mellan olika mätningar. 

Här skapades det en klass för att hantera de olika kolumnernas innehåll. Objekten lagrades 

även här i en Java ArrayList. 

6.6.3.3 Summeringsfilen 

 För att matcha de lagringsbehov som innehållet i denna fil krävde skapades sex olika 

klassobjekt för att hantera de olika delarna. Vissa av objekten lagrades i Java ArrayLists, för 

övriga objekt behövdes inte detta innan all data överförs till databasen. 
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7 Resultat  

7.1 Utvärdering av arbetet 

 Det finns anledning till att titta på andra lösningar till Oracle
®
 Express Edition 10g, då 

denna databasmotor har en begränsning som gör att man maximalt kan lagra totalt 4GB data. 

Det fungerar att låta ICAT och TA89 dela databas under den tid som VTI utvärderar ICAT. 

Dock är det rekommenderat att flytta över TA89 till en annan databas av bl.a. utrymmesskäl. 

Om VTI väljer att gå vidare med ICAT och implementerar systemet i hela organisationen 

kommer belastningen och behovet av lagringsutrymme öka. Detta leder till att låta dessa två 

system ligga i samma databas inte kommer vara hållbart. Om man då väljer lägga databasen 

på något annat än Oracle
®

, måste koden för att anslutningen mot databasen skrivas om. Övrig 

kod skall inte påverkas då alla entiteter är enligt SQL-standard och inte unik för Oracle
®
. 

 Att omvandla filinnehållet till tabell- och javastrukturer gick relativt enkelt, dock kunde de 

ha gjorts bättre om jag hade satt mig ner och metodiskt gått igenom den tabellstruktur som 

först skapades. Att använda sig av JavaZOOM
®
 hade både sina för- och nackdelar. Dels spa-

rade det tid för mig på olika sätt, dels behövde jag inte hantera uppladdningen av filerna på 

klientsidan eller hur de skulle hanteras av servern när de kom dit, utan kunde fokusera på att 

hantera innehållet i de olika filerna. Dessutom var strukturen för hur filerna hanterades på 

servern klara och det fanns ett färdigt API med många av de funktioner som utvecklingsarbe-

tet behövde. Nackdelen är att jag inte hade någon kontroll av hanteringen av filerna eller möj-

lighet att kontroller att filerna inte blev korrupta i samband med uppladdningen. Detta gäller i 

synnerlighet bild- och binärfilerna. Inte heller hur de lagrades i serverns arbetsminne. Några 

av de funktioner som fanns i JavaZOOM
®
 var att öppna filerna, som var uppladdade i servern 

arbetsminne, för att läsa dem som strängströmmar. Där lästes en rad in åt gången och hantera-

des av olika funktioner beroende på strängens innehåll. 

 Genom att flytta ut de olika funktionerna för databearbetning till enskilda klasser och funk-

tioner blev webbsidorna mindre och relativt överskådligare. Det gav också möjligheten att 

lättare återanvända kod för olika uppgifter. Det gjorde även kodningen relativt enkel och 

snabbare att genomföra. 

  



 

29 

7.2 Eventuella utökningar av systemet 

7.2.1 Koppla samman prototypen för TA89 med ICAT 

 Detta är något som inte uppnåddes under utförandet av examensarbetet. Detta hade kunnats 

uppnås genom skapandet av en servlet som skapar en XML-fil som baseras på delar av den 

data som hämtas från filerna i samband med att filerna bearbetas. Denna XML-fil sänds sedan 

över till ICAT genom det gränssnitt som finns tillgängligt. Denna XML-fil innehåller de data 

som skall lagras i ICAT, och har en struktur enligt de XML-taggar och metadatastruktur som 

ICAT är uppbyggd efter. Denna kunskap uppnåddes en längre tid efter det att jag lämnade 

VTI och skrivandet av denna rapport genomfördes. 

 När examensarbetet påbörjades fanns tankarna på att utöka den tabellstruktur som finns i 

ICAT. Detta var dock en idé som övergavs då detta skulle innebära ändringar som uppfattades 

vara ett examensarbete i sig själv. 

7.2.2 Administrativt gränssnitt 

 Då instrument, receptorer och sensorer har en begränsad livslängd är det bra att ha kontroll 

över vilka instrument, receptorer eller sensorer som är aktiva, vilka som har tagits ur bruk 

samt hur många mätningar de har använts till. Man kan även hantera olika sorters information 

om dem så som tillverkare, längd om det är en receptor eller tillverkningsdatum. 

 Om den tabellstruktur som visas i Figur 3 använts, kan man hantera informationen om de 

olika instrumenten, receptorerna och externa sensorer. 

7.2.3 Koppling direkt ifrån bearbetande programvara 

 Ett av de önskemål som teknikerna hade var att programvaran som bearbetade filerna au-

tomatiskt skulle ansluta sig till systemet, ladda upp filerna och mata in data i databasen. Om 

och hur detta är möjligt är osäkert att uttala sig om, då programvaran för bearbetning av in-

samlad data genom TA89 är specialskriven inom VTI. Denna programvara utvecklades innan 

detta examensarbete påbörjades och personen som utvecklade programvaran är inte längre 

anställd inom VTI. 

 En av lösningarna på detta önskemål, är att undersöka om den bearbetande programvaran 

är tillgänglig för modifiering och i så fall programmera in ett anrop till prototypen. Detta in-

nebär dock att man måste ange de data som idag anges via webbgränssnittet i filerna och man 

måste modifiera prototypen för att hantera de nya fälten i filerna. 

7.2.4 Skydd av data 

 Då systemet inte bygger på att användaren matar in kommandon till databasen, samt att det 

är utvecklat att hantera en specifik typ av information i de filer som laddas upp så är systemet 

relativt säkert från medveten eller omedveten sabotage och på sätt finns ett visst skydd av 

data.  

 Om man vill ha kontroll över vem som laddar upp vilken data kan man implementera nå-

gon form av inloggningssystem, ett system som hanterar informationen för både TA89 och 

ICAT. I ICAT finns det moduler som gör det möjligt att logga in i ICAT samtidigt som man 

loggar in i VTI domän, men detta är i sig ett eget examensarbete och kommer inte att presen-

teras närmare i denna rapport. Någon liknande funktionalitet finns inte för prototypen för 

TA89. 

7.2.5 Postnummertabell 

 Denna tabell utvecklas inte av författaren eller någon annan inom VTI, utan bör köpas in 

från extern aktör. Anledningen till att köpa in denna tjänst är att det sker i genomsnitt runt 120 
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olika förändringar per dygn i denna tabell, enligt PostnummerService i Norden AB som 

tillhandahåller dessa data. Hur ofta man skall eller bör införskaffa uppdateringar av denna 

tabell är en fråga som inte kommer att tas upp i denna rapport, utan VTI får ta ställning till 

detta efter en tids användande. 

7.2.6 Effektivitet 

 Oracle
®
 Express stödjer fyra olika sorters indexeringar, Standard B

+
-träd, Reverse Key 

index, Bitmap index och Function-based index. När man skapar en ny tabell skapas ett index 

enligt B
+
-träd algoritmen automatiskt om man inte uttryckligen skriver någonting annat i 

syntaxen [6]. 

 Eftersom majoriteten av tabellerna ändras marginellt i samband med att man importerar ny 

data kan indexeringen av dess primärnycklar vara kvar i sin ursprungliga form för dessa tabel-

ler. När det gäller de tabeller som mätdata för varje enskilt fordon växer dessa starkt i sam-

band med en importering av ny data, då en enda importering kan generera flera tusen rader ny 

data. Primärnyckeln i dessa tabeller består av två olika entiteter, det är id-numret för mätning-

en och id-numret för det enskilda fordonet i mätningen. Id-numret för mätningen är även en 

främmande nyckel till tabellstrukturens huvudtabell.  

 Om man skall låta databasmotorn jobba med standardindexering av nycklarna, eller om 

man skall ändra dem. Är en fråga som endast kan svaras på efter en längre tids användande, 

och analys av användandet av databasen. Detta är ett arbete som ligger utanför detta examens-

arbete och därmed inte tas upp i denna rapport. 

7.2.7 Struktur av GPS-koordinatsformat 

 Av de dokument som har presenterats anges GPS-koordinaterna enligt format World Geo-

detic System 1984(WGS84), med notationen av grader och minuter. 

 WGS 84 är ett globalt system för realtidsbestämning av koordinater med GPS, konstruerat 

av amerikanska myndigheter. Om positionen bestäms enbart med data från GPS-satelliterna 

blir den uttryckt i det globala referenssystemet WGS 84. Noggrannheten för sådana positioner 

ligger på cirka 10 meter. Dock kan denna noggrannhet förbättras genom att kombinera den 

med punkter ifrån SWEPOS-nätet. I Sverige används referenssystemet SWEREF 99 för detta 

ändamål [7]. 

 WGS 84 är ett gammalt sätt att skriva koordinater, och håller på och ersättas av andra. 

Lantmäteriet är en myndighet som har till uppgift att bland annat upprätta kartorna över Sve-

rige. 2007 ändrade de sin koordinatstruktur till SWEREF99 [8]. Vilket är den svenska imple-

menteringen av ETRS 89 [9]. ETRS 89 är ett europeiskt projekt som har till uppgift att kom-

pensera det tillkorta kommande GPS-satelliterna har, då satelliterna inte tar hänsyn till att 

kontinentalplattorna kontinuerligt rör sig och därmed kan förflytta en punkt flera centimeter 

på ett kalenderår. 

 Att ändra standarden för GPS-koordinaterna inom organisationen, gör att man enklare kan 

hitta data runt samma geografiska område. Detta kan underlätta eventuellt utbyte av data med 

andra europeiska aktörer. 
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7.3 Kvarstående problem 

 Under genomförandet av detta examensarbete lagrades data från ICAT och TA89 i samma 

databas. Detta är inga problem under den tid som VTI utvärderar ICAT, även om det finns en 

begränsning i Oracle
®
 Express Edition 10g som gör att man maximalt kan lagra totalt 4GB 

data i den. Utan mitt förslag är att låta ICAT vara kvar i Oracle
®
 databasen och flytta över 

prototypen till en annan databasserver. Då ICAT endast innehåller beskrivande data om olika 

projekt och deras resultat. Vilket gör att jag uppskattar att det kommer ta lång tid innan grän-

sen på 4GB uppnås. 

 Men då varje mätning med TA89 producerar mellan fem och tio megabyte data, måste 

dessa data lagras i en separat databas. Då nuvarande databaslösning med Oracle
®
 Express 

Edition endast kan lagra mellan 400 och 800 mätningsresultat. Även om jag inte har några 

uppgifter om hur många mätningar VTI gör per år med TA89, antar jag det inte kommer ta 

allt för lång tid innan begränsningen uppnås. Vilken leverantör av databas som skall använ-

das, är något som jag inte kommer att ta upp i denna rapport.  
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8 Slutsatser 
 I detta examensarbete var jag den förste att utveckla en prototyp till ICAT för ett av VTI’s 

tekniska system. Detta innebär en hel del utmaningar på flera nivåer. Det handlar om att finna 

de lösningar som passar den uppgift man står framför. Alla lösningar presenterar sig inte 

självt, utan kräver en hel del letande. Vilket har uppnåtts i många av fallen i detta examensar-

bete. 

 Detta examensarbete har lärt mig mycket om vikten av att planera sitt arbete och vikten av 

bra dokumentering. Det har även utvecklat min förmåga att tänka på programmeringen på ett 

nytt sätt. Tidigare har det varit rak, enkel kodning, med detta arbete fick jag lära mig att tänka 

på helheten runt ett system. Erfarenheten av att ett system består av så många olika delar och 

alla skall komma med och fungera. 

 Arbetet med att producera data från olika typer av studier med TA89 genomfördes genom 

att skapa ett webbgränssnitt för automatiserad inmatning av data. Gränssnittet gjordes enkelt, 

då fokus inte var på denna del, tillsammans med att de data som var viktig fanns i filerna. Ut-

maningen låg i att fånga upp rätt data och lagra den i rätt objekt, något som ställer program-

meringskunskaperna på prov.  

 

 Genom att göra ett system med ett webbgränssnitt är det tillgängligt ifrån samtliga datorer 

som har möjlighet att ansluta mot servern. Detta gör systemet mycket tillgängligt, men även 

sårbar mot sabotage. Dock minskar sårbarheten med det faktum att systemet är utvecklat att 

endast läsa in filer med en fördefinierad struktur och innehåll. 
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11 Bilagor 

11.1 TA89-filer 

Förkortade för att ge en översikt om dess struktur 

11.1.1 Summeringsfil 

Filnamn.R** is created by PREC97.EXE :2009/11/5 12:55 

Filnamn.B** is created :2009/9/25 

ID nummer för instrument och extern sensor tillsammans med extra inmatad information 

 

 Start datum, starttid, slutdatum, sluttid 

 Information som inmatas i samband med bearbetning av binärdata 

 

Ett varierande antal rader om programinställningar och hur vissa tillstånd hanteras 

 

AKTUELLA KRITERIER 

------------------ 

GIVARAVSTÅND (CM) :  Heltal 

MIN HASTIGHET (KM/H) :  Heltal 

MAX HASTIGHET (KM/H) :  Heltal 

MIN AXELAVSTÅND (CM) :  Heltal 

MAX AXELAVSTÅND (CM) :  Heltal 

MAX TIDSLUCKA (MS) :  Heltal 

MIN AVSTÅND FÖR SEPARERING (CM) : Heltal  

MAX HAST DIFF (Ret Acc) :  Decimaltal% Decimaltal% 

TILLÅTNA RIKTNINGAR :  Heltal  

TILLÅTET MED OMKÖRNINGAR I :  R1 och R2 eller var för sig 

UTSKRIFTSPERIOD :   Heltal MIN 

 

TID ANTAL FORDON ANTAL AXLAR HASTIGHET ANTAL  

    R1 R2 R1 R2 R1 R2 RESTPAS  

(Start tid) 

10:00  165 0 342 0 83.7 0.0 3 

11:00  246 0 518 0 86.9 0.0 3  

……… 

22:00  122 0 248 0 94.1 0.0 0  

23:00  27 0 56 0 94.6 0.0 0  

0:00  11 0 22 0 87.7 0.0 0  

1:00  7 0 15 0 106.6 0.0 0  

…….. 

 (Slut tid) 

SUMMA antal fordon(Heltal)  antal axlar(Heltal) 

 

Totalt Antal Pulser I Fordon :  Heltal 

Totalt Antal Pulser I Fil :   Heltal 

Totalt Antal A_Pulser I Fil :  Heltal 

Totalt Antal B_Pulser I Fil :  Heltal  

Antal Sidoläges Pulser I Fil : Heltal 

Restpulser :   Heltal 
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Insatta pulser :  Heltal 

Studs i utdata :  Heltal 

Studs i indata :  Heltal 

Restpulser/(Fil-Studs) :  Decimaltal 

2-axlade Fordon: Totalt antal fordon med 2-axlar (Heltal) 

Fordonstyp: antal i riktning R1(Heltal) antal i riktning R2(Heltal) Totalt antal fordon(Heltal) 

…………….. 

9-axlade Fordon: Totalt antal fordon med 2-axlar (Heltal) 

Fordonstyp: antal i riktning R1(Heltal) antal i riktning R2(Heltal) Totalt antal fordon(Heltal) 

RestPassager :  Heltal 

Högsta hastighet :  Decimaltal 

Indexnummer riktning klockslag fordonstyp hastighet antal axlar axelavstånd 

Lägsta hastighet :  Decimaltal 

Indexnummer riktning klockslag fordonstyp hastighet antal axlar axelavstånd 

Båda indexnummer hänvisar till rader i L*- filen  
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11.1.2 Mätdatafil 

Filnamn.L* is created by PREC97.EXE :2009/11/5 12:55 

Filnamn.B* is created :2009/9/25 

ID nummer för instrument och extern sensor tillsammans med extra inmatad information 

 

 Start datum, starttid, slutdatum, sluttid 

 Information som inmatas i samband med bearbetning av binärdata 

 

Ett varierande antal rader om programinställningar och hur vissa tillstånd hanteras 

Mätdata börjar 

1 1 10:18:07:223 23 31.0 3 5.173 s: 1.665 w! 2.452 s: 1.509 w! 1.323 1.334 

……………………………. 

19 1 10:46:37:650 22 74.0 2 4.307 s: 0.775 w: 1.928 s: 0.669 w: 1.808 

Filen kan innehålla rader med felkod och det kan finnas flera rader efter varandra. Dessa 

behandlas innan inmatning i databasen. 

REG. SLANG B 47:19:853 SKIPPAD 1 

0 0 10:47:19:853 -1 0.0 0 B C C B C A C A  

 

Grundstrukturen för en positionsmätning är: 

Indexnr Riktning Tidstämpel Fordonstyp Antal axlar Avståndet mellan axlarna på första axel-

paret Fyra olika positionsvärden Om fordonet har fler än två axlar så följer avstånden mellan 

axlarna sist på raden 

 

Grundstrukturen för en flödesmätning är: 

Indexnr Riktning Tidstämpel Fordonstyp Hastighet Avståndet mellan axlarna på första axel-

paret Om fordonet har fler än två axlar, följer avstånden mellan axlarna. 

Antalet rader varierar mellan olika mätningar, beroende på område och hur länge mätningen 

har pågått. 
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11.1.3 Positionsdatafil 
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11.2 Mätprotokoll för trafikmätning 

Mätprotokoll för trafikmätning med TA89 

                      dag          /           I                      dag           /                 Protokoll nr   

Mätplats  Apparat nr   

Väg/Gatunamn  Vecka   

Riktning  R1  Län   

Givar. Före  Givar. Efter   Hast. Km/h   

Mätansvarig  Projekt nr   

Datum Kl Volt Minne Givare 1 Givare 2 Givare 3 Givare 4 

                

                

                

                

                

                

                

Observationer ------------> Kl/datum         /         /         / 

Vägbana:   ( slät / grov / spårig )       

Väglag: (torr / våt / is / snö )       

Väder:  ( sol / moln % / regn / snö )       

Temperatur: ( luft / vägbana )        

Anm:  

     Vänd 

Binchk Bearbetat     Bortfall:                

Filnamn  Diskett nr   

Ändrat filnamn  Datum   
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Figur 16: Ritning för placering av receptorer 
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11.3 ER-diagram 
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11.4 Tabellöversikt 

TA89_MATNING  

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

H_ID Integer Primärnyckel, ökas 

genom trigger 

ID-nummer för den enskilda mät-

ningen 

PROJ_ID  Integer Primärnyckel ID-nummer för det projekt som 

mätningen ingår i 

M_ID  Integer  ID-nummer för instrumentet som 

användes i mätningen 

SENSOR_ID  Integer  ID-nummer för de sensorer som 

användes 

S_DATE  Date  Mätningens startdatum 

S_TIME  Varchar2(20)  Klockslag när mätningen påbör-

jades 

E_DATE  Date  Mätningens slutdatum 

E_TIME  Varchar2(20)  Klockslag när mätningen avsluta-

des 

GATA  Varchar2(200)  Namnet på gatan/vägen där mät-

ningen utfördes 

ORT  Varchar2(20)  Vilken ort mätningen utfördes 

POSTNUMMER  Integer Främmande nyckel Inom vilket postnummerområde 

mätningen utförsed 

R1  Varchar2(200)  I vilken riktning ligger körbana 

R1 

GPS_N  Varchar2(20)  Nordlig GPS-koordinat. Longitud 

GPS_E  Varchar2(20)  Östlig GPS-koordinat Latitud 

KABEL  Varchar2(5)  Vilken typ av receptor som an-

vändes 

BINARY_FILE  Integer Främmande nyckel ID-nummer för den binärfil som 

skapades av instrumentet. Filen är 

lagrad i databasen. 

PICTURE_FILE  Integer Främmande nyckel ID-nummer för den digitala bild 

som togs över mätplatsen i sam-

band med att mätningen påbörja-

des. Bilden är lagrad i databasen. 

INFO  Varchar2(2000)  Extra information 

MAT_TYP  Varchar2(20)  Vilken typ av mätning är det 

LAYOUT Integer Främmande nyckel Id-nummer för den layout av re-

ceptorerna som användes 

GODKAND  Small int Förinställt till 0 Är mätningen godkänd. 1 = Sant, 

0 = Falskt 

AVSLUTAD  Small int Förinställt till 0 Är mätningen avslutad. 1 = Sant, 

0 = Falskt 
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LAYOUT 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

L_ID Integer Primärnyckel, 

Främmande nyckel 

Primärnyckel kopplad 

till mätningens ID-

nummer 

MITTLINJE Integer   

TILL_VAGKANT Integer  Avstånd till vägkanten 

TILL_KANTLINJE Integer  Avstånd till sidolinjen 

KANT_LINJE_BREDD Integer  Bredden på sidolinjen 

KORBANA Integer  Bredden på körbanan 

ST_MITTLINJE Integer   

HEL_MITTLINJE Integer   

TOT_BREDD  Integer   

KABEL_AVST Integer  Avstånd mellan tvärgå-

ende receptorer 

KOMMENTARER Varchar2(1024)  Ytterligare information 

om utläggningen. Kan 

vara extra ordinära om-

ständigheter t.ex. vägar-

bete eller dyl. 

 

AXEL_FORDELNING 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

H_ID Integer Primärnyckel  

TYP  Integer Primärnyckel Fordonstyp 

R1  Integer  Antal fordon i riktning R1 

R2  Integer  Antal fordon i riktning R2 

TOTALT_ANTAL  Integer  Totalt antal fordon 

 

 

BINARY_FILES  

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

BINID Integer Primärnyckel. Ökas 

genom trigger. 

ID-nummer för den lagrade filen 

B_FILE BLOB  Den fysiska filen. Lagrad i databasen 

B_FILE_NAME Varchar2  Filnamn 

B_FILE_SIZE Long  Filstorlek 

AXLAR 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

H_ID  Integer Primärnyckel Primärnyckel samt främmande nyckel mot 

TA89_MATNING tabellen 

AX_2 Integer  Antal 2-axlade fordon, oavsett typ 

AX_3  Integer  Antal 3-axlade fordon, oavsett typ 

AX_4  Integer  Antal 4-axlade fordon, oavsett typ 

AX_5  Integer  Antal 5-axlade fordon, oavsett typ 

AX_6  Integer  Antal 6-axlade fordon, oavsett typ 

AX_7  Integer  Antal 7-axlade fordon, oavsett typ 

AX_8  Integer  Antal 8-axlade fordon, oavsett typ 

AX_9  Integer  Antal 9-axlade fordon, oavsett typ 
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PICTURE_FILES 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

PIC_ID Integer Primärnyckel. Ökas 

genom trigger. 

ID-nummer för den lagrade 

filen 

PICTURE_FILE BLOB  Den fysiska filen. Lagrad i 

databasen 

PICTURE_FILE_NAME Varchar2  Filnamn 

PICTURE_FILE_SIZE Long  Filstorlek 
 

OBSERVATIONER 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

O_ID Integer Primärnyckel  

H_ID Integer Primärnyckel  

KLOCKSLAG Timestamp   

DATUM Date   

VAGBANA Varchar2(20)   

VAGLAG Varchar2(20)   

VADER Varchar2(20)   

TEMP_LUFT Decimal   

TEMP_KORBANA Decimal   
 

KRITERIER 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

H_ID  Primär nyckel, 

Främmande nyckel 

Primärnyckel kopplad till 

mätningens ID-nummer 

GIVARAVST Integer  Avstånd mellan tvärgåen-

de receptorer 

MIN_HAST Integer  Lägsta hastighet som skall 

registreras 

MAX_HAST Integer  Högsta hastighet som skall 

registreras 

MIN_AXEL Integer  Lägsta antal axlar som 

skall registreras 

MAX_AXEL Integer  Högsta  antal axlar som 

registreras 

MAX_TID_LUCKA Integer   

MIN_AVST_SEPARER

ING 

Integer  Minsta avstånd mellan 

axlarna för att de skall 

registreras 

MAX_HAST_DIFF Decimal   

RET_ACC Decimal   

RIKTNINGAR Integer  Anger vilka riktningar 

som mätningen utförs i. 

OMKORNING Varchar2(20)  Är omkörning tillåten re-

gistrering 

UTSKRIFTSPERIOD Integer  Antalet minuter som varje 

utskriftsperiod skall inne-

hålla 
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MAT_DATA_POSITION 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

MDP_ID Integer Primärnyckel Primärnyckeln är kopplad till mät-

ningens ID-nummer 

W_ID Integer Primärnyckel Fordonets unika ID-nummer inom 

mätningen 

KLOCKSLAG Timestamp  Klockslag för registreringen 

W_TYP Integer  Fordonstyp enligt angiven standard 

W_SPEED Decimal  Fordonets uppmätta hastighet 

AXLAR Integer  Fordonets totala antal axlar 

S1 Decimal   

W1 Decimal   

S2 Decimal   

W2 Decimal   

AVST_1 Decimal  Avståndet mellan första och andra 

axeln 

AVST_2 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan andra och tredje 

axeln 

AVST_3 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan tredje och fjärde 

axeln 

AVST_4 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan fjärde och femte 

axeln 

AVST_5 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan femte och sjätte 

axeln 

AVST_6 Decimal Standardvärde 0 Avstånget mellan sjätte och sjunde 

axeln 

AVST_7 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan sjunde och åttonde 

axeln 

AVST_8 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan åttonde och nionde 

axeln 

 

STATISTIK_KLOCKA 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

ST_ID  Integer Primärnyckel Primärnyckeln är kopplad till mätningens 

id-nummer.  

DATUM  Integer  Datum för vilket statistiken är aktuell 

KLOCKSLAG  Integer  För vilken timma som statistiken är aktu-

ell 

F_R1  Integer  Antal fordon i mätriktning R1 

F_R2  Integer  Antal fordon i mätriktning R2 

AX_R1  Integer  Antal axlar i mätriktning R1 

AX_R2  Integer  Antal axlar i mätriktning R2 

HAST_R1  Decimal  Medelhastighet för aktuell timma, rikt-

ning R1 

HAST_R2  Decimal  Medelhastighet för aktuell timma, rikt-

ning R2 

RESTPAS  Integer   
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STATISTIK 

Entitet  Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

S_ID  Integer Primärnyckel Primärnyckeln är kopplad 

till mätningens id-

nummer. 

W_PULS  Integer  Antal pulser från fordon 

F_PULS Integer  Antal pulser i den bearbe-

tade filen 

A_PULS Integer   

B_PULS Integer   

R_PULS  Integer   

I_PULS Integer  Antal manuelt inlagda 

pulser 

STUDS_I Integer   

STUDS_U Integer   

RESTPULS Double precision  Kvalitetsmått. Viktigt att 

bli korrekt 

RESTPASSAGE Integer   

FORDON_TOTALT Decimal  Totalt antal registrerade 

fordon 

PULSER_TOTALT Integer  Totalt antal registrerade 

pulser 

MAX_HAST  Decimal  Hösta registrerad hastighet 

MAX_HAST_POST Integer  Idnumret på det fordon 

som hade den högsta has-

tigheten 

MIN_HAST Decimal  Lägsta registrerad hastig-

het 

MIN_HAST_POST Integer  Idnumret på det fordon 

som hade den lägsta has-

tigheten 

 

MAT_DATA_HAST 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

MD_ID Integer Primärnyckel Primärnyckeln är kopplad till mät-

ningens ID-nummer 

W_ID Integer Primärnyckel Fordonets unika ID-nummer inom 

mätningen 

POSTNUMMER 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

P_ID  Integer Primärnyckel  

POSTNUMMER Integer   

POSTORT Varchar2(20)   

LANSKOD Integer   

LANSNAMN Varchar2(20)   

KOMMUNKOD Integer   

KOMMUNNAMN Varchar2(20)   
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RIKTNING Integer  Anger vilken riktning som fordonet 

färdades. 

KLOCKSLAG Timestamp  Klockslag för registreringen 

W_TYP Integer  Fordonstyp enligt angiven standard 

W_SPEED Decimal  Fordonets uppmätta hastighet 

ANT_AXLAR Integer  Fordonets totala antal axlar 

AVST_1 Decimal  Avståndet mellan 1:a och 2:a axeln 

AVST_2 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan 2:a och 3:a axeln 

AVST_3 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan 3:a och 4:a axeln 

AVST_4 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan 4:a och 5:a axeln 

AVST_5 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan 5:a och 6:a axeln 

AVST_6 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan 6:a och 7:a axeln 

AVST_7 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan 7:a och 8:a axeln 

AVST_8 Decimal Standardvärde 0 Avståndet mellan 8:e och 9:a axeln 

 

MAT_DATA_SFILE 

Entitet Typ Speciella egenskaper Beskrivning 

H_ID Integer Primärnyckel, 

Främmande nyckel 

Primärnyckel kopplad till 

mätningens ID-nummer 

DATUM  Date  Datum för det registrera-

de fordonet 

KLOCKSLAG Timestamp  Klockslag för det resistre-

rade fordonet 

IDNUMBER Integer Primärnyckel Fordonets ID-nummer 

inom mätningen 

CODE Integer   

SHORT_CODE Integer   

SPEED Decimal  Fordonets uppmäta has-

tighet 

SIDE_1 Decimal   

SIDE_2 Decimal   

WIDTH_1 Decimal   

WIDTH_2 Decimal   

R_SIDE_1 Decimal   

L_SIDE_1 Decimal   

LENGTH_BETWEEN Decimal   

OK_FLAG Smallint Default 0  

FIRST_AXIS Decimal   

LAST_AXIS Decimal   

TIME_GAP_FLAG Smallint Default 0  

TIME_GAP Decimal   

REDUCTION Decimal   
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