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övertidsuttagen genom en mer kontinuerlig rapportering av arbetstider.
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Rapporten utgör den skriftliga dokumentation över det arbete som utförts. Rapporten är upplagd så att
den i stort följer det verkliga utvecklingsarbetet. Bakomliggande tekniker, standarder och protokoll som
berörts eller använts under arbetet får en övergripande beskrivning i början. Därefter följer en
beskrivning av designen och implementationen av lösningen. Efter denna beskrivning sker en
genomgång resultatet av examensarbetet och då främst applikationen för mobil tidrapportering.
Rapporten avslutas med en diskussion om möjliga framtida utvecklingar av systemet. 
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Sammanfattning 
Nya krav ställs på dagens åkerier och förare. Hårdare kontroller eftersträvas på hur länge en 
förare får köra, hur lång rast och sömn han eller hon måste ha. I dagsläget finns inget mobilt 
system eller mobil mjukvara för att kunna hantera de kraven på tidrapportering inom 
transportbranschen. Tidrapportering inom åkeribranschen sker oftast genom att föraren håller 
kontroll på sina arbetstider själv på ett pappersformulär eller liknande. Sedan förs dessa in 
manuellt i någon form av lönesystem. Lönen beräknas slutligen utifrån gällande 
transportavtal. Ett bättre, enklare och smidigare sätt att kunna rapportera arbetstider skulle 
spara såväl tid som pengar. Kundnyttan kan t.ex. vara minskning av övertidsuttagen genom en 
mer kontinuerlig rapportering av arbetstider. 
 
Uppdragsgivaren, PocketMobile Communications AB, vill genom detta examensarbete 
utveckla en applikation som möjliggör tidsrapportering mobilt med ett gränssnitt anpassat 
efter samarbetspartnern transPAs lönesystem. PocketMobile har specialiserat sig på att 
leverera moderna mobila kommunikationslösningar till företag med egen fordonsflotta eller 
mobil personal. Dessa lösningar kan innefatta orderhantering, positionering och ruttplanering 
för att ge några exempel. 
 
Rapporten utgör den skriftliga dokumentation över det arbete som utförts. Rapporten är 
upplagd så att den i stort följer det verkliga utvecklingsarbetet. Bakomliggande tekniker, 
standarder och protokoll som berörts eller använts under arbetet får en övergripande 
beskrivning i början. Därefter följer en beskrivning av designen och implementationen av 
lösningen. Efter denna beskrivning sker en genomgång resultatet av examensarbetet och då 
främst applikationen för mobil tidrapportering. Rapporten avslutas med en diskussion om 
möjliga framtida utvecklingar av systemet.  
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Abstract 
Road carriers and drivers in the transport industry face ever harder demands. Harder controls 
aim at controlling how long a driver can work, how long a break must be an how much a 
driver must sleep between each spell of work. Today there is no mobile system or software 
that meet the requirements for time reporting within the transport industry. Typically today 
the driver needs to keep track of his or hers working hours and breaks on a sheet of paper and 
then entering this information into some sort of system for payment of salary. The salaries are 
then calculated according to the current transport agreement. A better, simpler and more 
efficient way for time reporting could save both time and money. The user benefit could for 
example be less use of overtime through a more continuous reporting of working hours.  
 
The employer, PocketMobile Communications AB, wants through this degree project develop 
an application which enables mobile time reporting with an interface designed to work with 
the cooperate partner TransPA's salary system. PocketMobile has specialised in delivering 
modern mobile communication-solutions to companies with their own vehicle fleets and 
mobile personnel. These solutions can include order management, positioning and route 
planning to give some examples. 
 
This report make up the written documentation of the work that has been performed. The 
report is outlined so that it follows the actual development work that has been carried out. 
Different techniques, standards and protocols that I've come in contact with during the work, 
are described comprehensive in the beginning. Afterwards follows an account of the design 
and implementation of the solution. The next chapter contains a review of the result of the 
work, mainly the mobile application form time reporting. The report is then wound up with a 
discussion of possible developments of the solution. 
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Förord 
Detta examensarbete är utfört hos företaget PocketMobile Communications i Stockholm och 
utgör mitt sista steg mot examen. Jag skulle vilja passa på att tacka några av de personer som 
gjort arbetet möjligt. 
 
 Först och främst vill jag tacka hela företaget PocketMobile, ingen nämnd ingen glömd, för 
visat förtroende och vägledning genom arbetet. 
 
 Tack även till universitetslektor Di Yuan som åtagit sig att vara min examinator och till min 
opponent Jonas Jensen för granskningen av denna rapport.  
 
Ett stort tack även till min familj som alltid ställer upp vad det än gäller och uppmuntrar när 
det går tungt. 
  
Till sist några ord som jag personligen tycker kan vara nyttiga att ha i bakhuvudet genom livet 
och kanske även i den något begränsade systemdesignsvärlden. 
 

”Människor som påstår att de är absolut övertygade om att deras ståndpunkt är den enda 
rätta är farliga. En sådan övertygelse är kvintessensen inte bara i dogmatismen utan också i 
dess farligare släkting fanatismen. Den blockerar individens förmåga att tillägna sig nya 
sanningar, och den tränger bort tvivlet … Engagemang och övertygelse är sundast när de 
existerar inte utan tvivel utan trots tvivel.” 
 
Rollo May 
Modet att skapa, 1975 
(Betoningar av Rollo May) 
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1 Inledning 
Jag studerar för närvarande sista året vid Linköpings tekniska högskola, Campus Norrköping. 
Programmet jag läser heter Kommunikations- och transportsystem och är en 
civilingenjörsutbildning på 180 poäng, där jag har valt att inrikta mig mot data- och 
telekommunikation.   
 
Utbildningens obligatoriska examensarbete, omfattar 20 poäng. Detta arbete har utförts hos 
företaget PocketMobile Communications AB1, hädanefter kallat PMC, som är baserat i 
Stockholm. Företaget har specialiserat sig på att leverera moderna mobila 
kommunikationslösningar till företag med egen fordonsflotta eller mobil personal [1]. Dessa 
lösningar kan innefatta orderhantering, positionering och ruttplanering för att ge några 
exempel. 
 
Rapporten utgör den skriftliga dokumentation över arbetet som utförts. För att rapporten ska 
hålla akademisk nivå och möjliggöra en examen, har som examinator valts universitetslektor 
Di Yuan, vid institutionen för teknik och naturvetenskap2 ITN, Campus Norrköping . Som 
opponent på arbetet i allmänhet, och rapporten i synnerhet, har jag valt Jonas Jensen, också 
han civilingenjörsstudent på KTS-programmet med inriktning på data- och 
telekommunikation. 

1.1 Bakgrund 
Nya krav ställs på dagens åkerier och förare. Hårdare kontroller eftersträvas på hur länge en 
förare får köra, hur lång rast och sömn han eller hon måste ha. 
 
Från EU-nivå kommer önskemål om en harmonisering av medlemsländernas kontroll av 
yrkesförares arbets- och vilotider. Här kan nämnas den kommande digitala färdskrivaren som 
skulle ha varit i drift redan i augusti 2004, men som blivit försenad och beräknas vara 
tillgänglig i augusti 2005. Den ska sitta i alla nya tunga lastbilar och bussar och på sikt helt 
ersätta dagens analoga färdskrivare. Syftet med den digitala färdskrivaren är att förbättra 
trafiksäkerhet och arbetsmiljö samt bidra till rättvisare konkurrens [2]. 
 
Tidsrapportering inom åkeribranschen idag sker oftast genom att föraren håller kontroll på 
sina arbetstider själv på ett pappersformulär eller liknande. Sedan förs dessa in manuellt i 
någon form av lönesystem. Slutligen beräknas lönen utifrån gällande transportavtal. Ett  
smidigare sätt att rapportera och behandla tider skulle spara såväl tid som pengar. Ett exempel 
kan vara att man minskar övertidsuttagen genom kontinuerlig tidrapportering och ökad 
kontroll på arbetstider. 
 
Uppdragsgivaren PMC vill genom detta examensarbete utveckla ett system som möjliggör 
tidsrapportering mobilt med ett gränssnitt anpassat efter samarbetspartnern transPAs 
lönesystem. 
 
Företaget transPA tillhandahåller ett lönesystem med fokus på transportindustrin. I systemet 
finns möjlighet att kontrollera det mesta som rör de anställda inom ett åkeriföretag som t.ex. 
olika former av avtal, övertidssaldo och löneuträkning. Systemet är designat så att förarna 

                                                 
1 www.pocketmobile.se 
2 www.itn.liu.se 
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själva kan mata in sina arbetstider i systemet, dock måste registreringen under arbetet ske på 
papper. 

1.2 Problemformulering 
I dagsläget finns inget mobilt system eller mobil mjukvara för att kunna hantera de kraven på 
tidsrapportering inom transportbranschen. Examensarbetet skall med utgångspunkt av detta 
innefatta följande:  
 

• Att med hjälp av PMCs infrastruktur och kontakter undersöka de behov och krav som 
finns på den nya generationens mobila tidsrapportering inom transportbranschen.   

• Hur skall ett system som möjliggör digital och mobil tidrapportering struktureras upp 
och designas. 

• Prototyp-programmera en mjukvaruapplikation för ett mobilt tidsrapporteringssystem 
för transportbranschen.  

• Vid examensarbetets slut ha det nya digitala systemet klart för test skarpt mot 
exempelföretag. 

 
Systemet skall förutom den mobila klientapplikationen innefatta: 
 

• en serverlösning  
• en webapplikation för databasadministrering 
• en integreringslösning mot transPAs fasta system 

 
Systemet skall som färdigt kunna användas som ytterligare en del i PMCs utbud och kunna 
kombineras med de övriga, redan befintliga modulerna.  

1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att utveckla en mobil applikation för rapportering av arbetstid. 
Applikationen som ska utvecklas ska fungera tillsammans med transPAs fasta system, men 
också bli en ytterligare modul i PocketMobiles utbud. Applikationen ska vid examensarbetets 
slut vara redo för en s.k. pilottestning, då systemet testkörs under verkliga förhållanden. 

1.4 Avgränsningar 
Den mobila applikationen ska använda sig av PocketMobiles redan existerande 
kommunikationslager för kommunikationen mellan den mobila enheten och 
serverapplikationen. Samtliga delsystem är utvecklade på PC-plattform med Windows 
operativsystem. Den mobila applikationen är utvecklad på Microsoft Pocket PC och de fasta 
delsystemen på Windows XP Professional. Applikationerna bör kunna köras på likartade 
system men har ej testats på annat än utvecklingsplattformen. 
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1.5 Metodbeskrivning 
Modellen för examensarbetet bygger på processmodellen som presenteras i Microsoft 
Solutions Framework3. Dock finns två extra faser tillagda för att passa mitt specifika ändamål, 
examensarbetet. Modellen består i huvudsak av fem olika stadier, se figur 1.5.1. 
 

Dokumentation 
klar 

Utveckling 
 klar 

Konception 
klar 

Förundersökning 
klar 

Utveckling 

Stabilisering 

Dokumentation 

Planering 

Konception 

Förundersökning 

Stabilisering 
 klar 

Planering 
 klar 

Figur 1.5.1 – Processmodell för examensarbetet 

 
 
Förundersökning 
Här sker inläsning om berörda ämnen och den preliminära kravspecifikationen från 
uppdragsgivaren studeras. På den utvecklingstekniska sidan studeras bakomliggande tekniker 
och programsspråk. 
 
Konception  
Här formuleras en preliminär lösning och struktur på lösningen och en konceptuell modell för 
systemet skapas. 
 
 
 
                                                 
3 http://www.microsoft.com/business/services/mcsmsf.asp 
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Planering 
Vid planeringsfasen analyseras den valda lösningen och arbetet struktureras upp i delmoment. 
Dessa delmoment passas sedan in i en preliminär tidsplanering över examensarbetet. 
 
Utveckling 
I utvecklingsfasen sker den huvudsakliga programmeringen och utvecklingen av de olika 
delssystemen. I slutskedet av fasen testas även systemet som en helhet.  
 
Stabilisering 
Under stabiliseringen införs inga nya funktioner. Den redan befintliga funktionaliteten, hos 
delsystemen och systemet som en helhet, testas och fel rättas till. En betaversion presenteras 
för både uppdragsgivaren PocketMobile och samarbetspartnern transPA. 
 
Dokumentation 
Här färdigställs dokumentationen om arbetet. Dokumentation som samlats under arbetets 
gång sammanställs och rapport skrivs för presentation och framläggning. Den grundläggande 
metoden för rapportskrivandet följer M. Merkels publikation ”Tekniska rapporter och 
examensarbeten” [5]. 
 

1.5.1 Metodbeskrivning för utveckling av delsystemen 
Utvecklingen av de olika delsystemen kan vardera sägas innehålla delkedjan Konception-
Planering-Utveckling vars beskrivning kan ses ovan. Utvecklingsprocessen kan ses som en 
dynamisk process där tidigare utvecklingssteg inverkar på i vilken riktning nästa steg ska ske. 
Detta arbete kan beskrivas enligt figur 1.5.1. 
 

Användning / Utvärdering Implementation 

Specifikation Design 

Figur 1.5.2 - Utvecklingsprocess för de olika delsystemen. 
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Genom att kontinuerligt använda och utvärdera det skapade systemet ges upphov till nya 
förändringar. Dessa specificeras, designas och implementeras sedan, för att återigen användas 
och utvärderas.  

1.6 Rapportens upplägg 
Rapporten är upplagd så att den i stort följer det verkliga utvecklingsarbetet. Bakomliggande 
tekniker, standarder och protokoll som berörts eller använts under arbetet får en övergripande 
beskrivning i början. Detta följs sedan av en beskrivning hur systemet strukturerats upp och 
designats. Sedan ges en genomgång av det huvudsakliga resultatet av detta examensarbete, 
den mobila applikationen för tidrapportering. I slutet beskrivs några möjliga 
utvecklingsmöjligheter för systemet som sedan följs av en referens och litteratur presentation. 
Kapitlens upplägg kan ses nedan. 
 
 

Kapitel 2 – Bakomliggande Tekniker och Standarder 
I kapitlet Bakomliggande tekniker och standarder ges en överblick över tekniker 
och standarder som berörts eller använts under arbetet. Här kan läsaren ges en 
övergripande inlick av de begrepp som används under nästföljande kapitel. 
 
Kapitel 3 –Systemdesign och Implementation 
I kapitlet Systemdesign och Implementation beskrivs den konceptuella designen 
samt hur lösningen implementerats. Här ges också kort information om vilken 
utvecklingsmiljö och programvara som använts under examensarbetet. 
 
Kapitel 4 – Systemgenomgång 
I kapitlet Systemgenomgång ges en presentation av systemet. Främst handlar det 
om applikationen för mobil tidsrapportering som utgjort den största delen av 
utvecklingsarbetet. 
 
Kapitel 5 – Utvecklingsmöjligheter 
I kapitlet Utvecklingsmöjligheter diskuteras möjliga vidareutvecklingar av 
systemet. 
 
Kapitel 6 – Referenser 
I kapitlet Referenser presenteras listan över de referenser till vilka det hänvisas i 
rapporten. 
 
Kapitel 7 – Litteratur 
I kapitlet Litteratur presenteras en lista över böcker som studerats och varit till 
hjälp under examensarbetet. 
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1.7 Förkortningar 
 
3G - Tredje generationens mobiltelefoni, avser främst UMTS 
CF -  Compact Framework 
CLR - Common Language Runtime 
DLL - Dynamic Link Library 
DOG - Data Over GPRS 
DTL - Data Transport Layer / Datatransportlager 
ETSI - European Telecommunications Standards Institute 
FTP - File Transfer Protocol 
GSM - Group Spéciale Mobile / Global System for Mobile communication 
GPRS - GSM / General Packet Radio Service 
IP - Internetworking Protocol 
JIT - Just In Time 
MSIL - MicroSoft Intermediate Language 
OS - Operativsystem 
PDA - Personal Digital Assistant / Handdator 
RFC - Request For Comments 
SDK - System Developer Kit 
SMS - Short Message Service 
TCP - Transmission Control Protocol 
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 
WLAN - Wireless Local Area Network 
XML -  eXtensible Markup Language 
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2 Bakomliggande Tekniker och Standarder 
Flera olika tekniker och standarder har behandlats under examensarbetets gång. Nedan följer 
några korta beskrivningar över de som ansetts mest intressanta. 

2.1 Utvecklingsplattform 
.NET Framework är en utvecklingsplattform från Microsoft3. För närvarande finns ramverket 
endast tillgängligt för nya versioner av Windowsbaserade operativsystem, men planer finns 
att introducera .NET även för andra operativssystem som t.ex. Linux och Macintosh [4]. En 
specialversion av ramverket som kan nämnas är .NET CF. CF står för ”Compact Framework” 
och är en nedbantad version anpassad för utveckling för mobila plattformar. 
 
Ramverket ligger som ett mellanlager mellan applikationen som utvecklats och 
operativsystemet, se figur 2.1.1.  

Applikation 

.NET Framework 

Operativsystem 
Figur 2.1.1 –  Applikationsarkitektur i en .NET-applikation. 

En stor del av .NET-filosofin är som namnet antyder kommunikation. Detta kan gälla 
kommunikation mellan applikationer som system. En annan del är tanken om 
plattformsoberoende utveckling. En applikation utvecklad i något språk som anpassats för 
.NET ska kunna köras under  valfritt OS, förutsatt att en version av ramverket finns tillgänglig 
för aktuell plattform. För att möjliggöra detta sker en kompilering av .NET anpassad kod i två 
steg.  

2.1.1 MSIL 
MSIL är det första steget mot exekverbar kod och står för ”Microsoft Intermediate 
Language”. MSIL är generell slags pseudokod och alltså inte specifik för ett visst OS. Den 
ser även likadan ut oberoende av vilket programmeringsspråk som ligger till grund för 
applikationen. 

2.1.2 JIT 
Det andra steget mot exekverbar kod är vad som kallas för JIT-kompilering. JIT, som står för 
”Just-In-Time”, betyder att MSIL-pseudokoden kompileras i samma stund som den behövs, 
om den behövs över huvudtaget. Den här kompileringen är till skillnad från ovanstående steg 
beroende av vilket operativsystem koden ska köras på.  

                                                 
3 http://www.msdn.microsoft.com/netframework/ 
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2.1.3 CLR 
När t.ex. en applikation exekverar i .NET används CLR, ”Common Language Runtime”. Kod 
skriven för .NET ramverket kan sägas exekvera i CLR. Det innebär att applikationen i sig 
aldrig kommunicerar direkt med hårdvara utan låter ramverket sköta den interaktionen. Detta 
medför att kod som skrivs för .NET ramverket kallas styrd eller på engelska managed. CLR 
sköter flera olika funktioner4 varav några kan ses nedan. 
 

• Laddning och exekvering av kod. 
• Minneshantering 
• Felhantering 

2.1.4 Assembly 
Kod som är skriven för .NET ramverket lagras i en sammanställningsfil som på engelska heter 
assembly. Om det är ett program som skrivits så är filändelsen .exe. Klassbibliotek kallas 
DLL-filer, ”Dynamic Link Library”, och filnamnen slutar följaktligen med .dll. 
Den allmänna strukturen hos en sammanställningsfil består av fyra delar och kan ses i figur 
2.1.2 [4]. 

Assembly

Resurser 

MSIL 

Metadata 

Manifest 

I manifestet ligger all information om själva sammanställningsfilen. Manifestet används då 
sammanställningsfilen ska samverka med andra sammanställningsfiler. I metadatan finns en 
beskrivning om vilka klasser, metoder och egenskaper. Nästa del är den tidigare beskrivna 
pseudokoden MSIL. Sist finns information om resurser. Detta är de delar av programmet som 
inte är körbara, som t.ex bilder och konfigurationsfiler. 

Figur 2.1.2 – Struktur hos en sammanställningsfil, 
assembly, i .NET 

                                                 
4 http://www.susning.nu/CLR 
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2.2 Programspråk 
.NET ramverket är tänkt att kunna användas med de flesta kända programspråk. Oavsett vilket 
kodspråk som används, förutsatt att det är anpassat för .NET, kompileras det till ovan nämnda 
MSIL-kod. För närvarande finns stöd för bl. a. 
 

• Microsoft Visual Basic .NET 
• C++ .NET 
• C# 

 
Flertalet andra språk finns redan representerade och utveckling pågår för många vanliga och 
ovanliga programspråk [6]. 

2.2.1 C# 
C#, som utläses ”C-sharp”, är ett nytt programspråk som utvecklats av Microsoft och är 
framtaget speciellt för .NET-utveckling [6]. Det bygger på programspråken C och C++ men 
innehåller även tydliga referenser från Java. Liksom de andra språken som anpassats för .NET 
ramverket, kan man använda C# till att skriva flertalet olika programtyper. Bland de 
vanligaste av dessa finns: 
 

• Windowsprogram 
• Webbprogram / Webbsidor 
• PDA / Handdator-applikationer 

2.3 Kommunikationslager 
I beskrivningen av examensarbetet var specificerat att applikationen ska använda sig av 
PocketMobiles redan existerande kommunikationsplattform DTL, Data Transport Layer, för 
kommunikation mellan den mobila enheten och den fasta sidan. Arbetet med att skapa detta 
kommunikationslager utfördes även det som ett examensarbete under höstterminen 2003 av 
de före detta Norrköpingsstudenterna Fredrik Kågebjer och Ragnar Martinsson [3]. 
 
Kommunikationslagret är även det uppbyggt av delsystem och är modulbaserat. I första 
versionen implementerade man lösningar för kommmunikationsbärarna Mobitex och GPRS. 
Men modultänkandet gör det möjligt att enkelt skapa ytterligare implementationer för andra 
kommunikationsbärare som t.ex. WLAN, GSM-data och SMS. Den grundläggande 
systemstrukturen för kommunikationsplattformen kan ses i figur 2.3.1. 
 

Figur 2.3.1 – Kommunikationsplattformens övergripande systemstruktur 



 10

Både på den fasta och mobila sidan implementeras plattformen som DLL-filer. Genom 
kommunikationslagret initieras vilken bärare som är aktuell, och lagret meddelar sedan status 
till applikationen som anropar om t.ex. det är redo för sändning av data. Vid sändning av data 
sköter kommunikationslagret datahantering som paketering och eventuell fragmentering. För 
mer ingående beskrivningar av funktionalitet hos kommunikationslagret hänvisas till 
rapporten för detta examensarbete som återfinns i referenslistan, referens [3]. 

2.4 DOG 
DOG, som står för ”Data Over GPRS”, är det protokoll som används för dataöverföring när 
man väljer att använda GPRS som kommunikationsbärare i ovan nämnda 
kommunikationslager, DTL. Det är inget etablerat standardprotokoll utan designades speciellt 
för användning i DTL. När kommunikationen använder sig av GPRS baseras strukturen 
mellan den mobila och fasta sidan på en klient/server-lösning. När en förbindelse via TCP/IP 
är etablerad mellan den fasta sidans server och klienten på den mobila sidan sköter DOG 
dataöverföringen. Protokollet innehåller funktioner för: 
 

• Bekräftning av mottaget meddelande 
• Av- och påloggning av klienter 
• Övriga styrmeddelanden, t.ex. Keep Alive Request/Response 

 
För att möjliggöra ovan nämnda funktionalitet använder sig DOG av ett meddelandehuvud, se 
figur 2.4.1. 
 

 
da implementationer. Fältet datalängd i 

 endast när det är användardata som skickas. För vidare fördjupning om 
t hänvisas även här till referens [3]. 

standardiseringsorganisationen ETSI5. Som namnet antyder är det en teknik för att skicka 
paketförmedlad da av lediga tidsluckor 
i GSMs taltrafik. Den teoretiska maxhastigheten är 171,2 kbps om alla av de 8 tidluckorna i 

et som 

                                                

De olika funktionerna styrs av vilken typ av meddelande det är. Det finns 7 olika typer för
närvarande men två bitar finns reserverade för framti

Figur 2.4.1 – Datameddelande i DOG med 1 byte användardata. 

huvudet används
DOG-protokolle

2.5 GPRS 
GPRS, Global / GSM Packet Radio Service är en standard som antagits av den europeiska 

GSM används vilket är runt 10 ggr snabbare än för kretskopplad GSM data [7]. Vid 
användning av GPRS med endast en tidslucka som används fås en överföringshastigh

tatrafik över GSM-nätet. GPRS-tekniken använder sig 

 
5 www.etsi.org 
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ligger på cirka 9,05 – 13,4 kbps beroende på vad man använder för kanalkodningsschema. 
Överföringshastigheten beror också av andra faktorer såsom nättäckning, total belastning av
övrig trafik och vilken hårdvara som används.  

 

2.6 FTP  
nsfer Protocol” är ett, i Internet-mått mätt, gammalt protokoll. Det definerades 

• Främja delning av filer, program och / eller data. 
ärranvändning av datorer. 

 

 
TP använder sig av det underliggande TCP-protokollet för kommunikation. Detta sker 

n. 

2.6.1 Aktiv FTP 
 sig klienten av en otilldelad slumpvis port P, över 1024, och kopplar 

P-

m man använder sig av en brandvägg på serversidan krävs följande inställningar för att 

• Till serverport 21 från godtycklig klient-kommandoport (P > 1024) 

 
ktiv FTP skapar mest problem med brandväggar på klientsidan. Klienten skapar aldrig 

å. 

                                                

FTP, “File Tra
i RFC 959 av IETF6,som står för ”Internet Engineering Task Force” år 1985. Syften med 
protokollet var att [8]: 
 

• Uppmuntra indirekt eller implicit (via program) fj
• Avskärma användaren från variationer i filsystemet hos värd- / serverdatorn.
• Överföra data pålitligt och effektivt. 

F
genom två olika portar, en för överföring av kommandon, vanligtvis port 21, och en för 
överföring av data, vanligtvis port 20. FTP protokollet kan även användas i två olika läge

I aktivt läge använder
upp sig mot serverns kommandoport 21. Klienten lyssnar sedan på port P+1, och skickar FT
kommandot PORT P+1 till servern. Servern kopplar då upp sig mot klientens dataport från 
sin lokala dataport 20. 
 
O
stödja aktiv FTP: 
 

• Från serverport 21 till klient-kommandoport (P >1024) 
• Från serverport 20 till klient-dataport (P+1) 
• Till serverport 20 från klient-dataport (P+1) 

A
någon koppling mot serverns dataport. Den säger bara åt servern vilken port den lyssnar p
Eftersom det är servern som gör själva uppkopplingen ser det från klientens sida ut som ett 
externt system vill koppla upp sig mot en intern klient. Detta förfarande blockeras oftast av 
brandväggar [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 www.ietf.org 
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I figur 2.6.1 visas grafiskt hur en uppkoppling med aktiv FTP går till. 

2.6.2 Passiv 
nten som initierar båda uppkopplingarna mot servern. Klienten öppnar 

v 

att 

ör att möjliggöra passivt läge om man använder en brandvägg på serversidan krävs att man 

• Till serverport 21 från godtycklig klient-kommandoport (P > 1024) 

-dataport P+1 

 

 

Server Klient 

Data Kom. 
20 21 

Data Kom. 
1026 1027 

1 

2 

3 

4 

Figur 2.6.1 – Klient- / Serveruppkoppling med aktiv FTP  

FTP 
I passivt läge är det klie
två stycken otilldelade portar, P > 1024 och P+1. Via porten P kontaktas serverns port 21, 
men till skillnad från aktivt läge så använder sig inte klienten av PORT  kommandot utan a
PASV. Servern öppnar då en slumpvis otilldelad port, S >1024, och skickar kommandot 
PORT S till klienten. Klienten kontaktar då från sin dataport P+1 serverns dataport S för 
överföra data. 
 
F
göra följande inställningar: 
 

• Från serverport 21 till klient-kommandoport P 
• Till godtycklig serverport (S > 1024) från klient
• Från serverport S till klient-dataport P+1  
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I figur 2.6.2 visas grafiskt hur en uppkoppling med passiv FTP går till. 

Passivt läge på FTP löser problemen på klientsidan i aktivt läge. Tyvärr skapas istället 

tone lindring 

 
 

Server Klient 

Data Kom. 

Figur 2.6.1 – Klient- / Serveruppkoppling med passiv FTP 

2024 21 
Data Kom. 
1026 1027 

2 

1 

3 

4 

problem på serversidan. Det allvarligaste problemet är att servern måste tillåta 
fjärranslutningar till portar med nummer högre än 1024. En lösning eller åtmins
av detta problem är att man i vissa serverapplikationer kan specificera ett intervall av portar 
som kan användas [9]. Ett annat mindre allvarligt problem är att inte alla klienter stödjer 
passivt läge. 
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3 Systemdesign och Implementation 

3.1 Utvecklingsverktyg 
Som programutvecklingsspråk har uteslutande använts C# med Microsoft .NET Framework 
v1.1.4322 SDK som inkluderar .NET CF. Det sistnämnda används för utveckling på mobila 
plattformar som Microsoft Pocket PC. Som utvecklingsmiljö har Microsoft Visual Studio 
.NET Enterprise Architect 2003 v7.1.3088 använts. För databasutvecklingen har använts 
Microsoft SQL Server 2000 v8.00.760. 

3.1.1 Programmeringsspråk 
Valet av programmeringsspråk föll sig naturligt då C# från början designats för .NET 
ramverket. Det är även det genomgående språket som används hos uppdragsgivaren 
PocketMobiles för utveckling av nya moduler. Att använda sig av ett genomgående 
programspråk främjar modularitet och ökar möjligheten att förstå kod man ej skrivit själv. 

3.1.2 Handdator 
Handdatorn som användes för utvecklingsarbetet var av märket Qtek7, modellnr 2020. Denna 
enhet har en inbyggd telefondel som klarar av både GSM och GPRS. 

3.2  Systemöversikt 
Figur 3.2.1 visar den grundläggande systemöversikten för hela systemet och visar hela kedjan 
från handdator via server till transPAs applikation. 
 
 

                                                 
7 http://www.qtek.nu/ 
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Figur 3.2.1 - Systemöversikt 

3.2.1 Informationsflöde 
Mellan handdatorapplikationen och serverapplikationen sker kommunikationen med det 
tidigare beskrivna DOG-protokollet. När data från ett registrerat arbetspass inkommit till 
serverapplikationen formateras den till ett bestämt gränssnitt i form av en, av transPA 
definerad, XML-fil. Filen matas till en utkatalog och tas därifrån via FTP vidare till transPAs 
system. Detta är en möjlig konfiguration, man kan även tänka sig att transPA och 
serverapplikationen ligger på samma server och att man därigenom ges möjlighet att ta bort 
en länk i kedjan, nämligen FTP-länken. Webapplikationen  skapades för att enkelt kunna 
administrera användare. Applikationen jobbar via HTTP och är via en webserver kopplad mot 
samma databas som serverapplikationen. Via webgränssnittet kan man lägga till, redigera 
samt ta bort användare. 

3.2.2 Informationsbärare 
Som informationsbärare mellan handdator och server används GPRS. Detta möjliggör för 
användaren att kunna registrera sina tider från nästan var som helst, även utomlands. Valet av 
kommunikationsbärare föll på GPRS bland annat på grund av hårdvarukonfiguration. 
Handdatorn som används har som tidigare nämnts ett inbyggt modem som klarar både GSM 
och GPRS. GSM/GPRS-nätet har än så länge en överlägsen täckning jämfört med den nya 
generationens mobiltelefoni UMTS (3G). GPRS har också fördelen av att vara paketförmedlat 
istället för kretskopplat och lämpar sig av denna anledning bra för sändning av data, jämfört 
med t.ex en GSM-uppkoppling, då enstaka datapaket kan skickas om. I jämförelse med SMS 
är inte GPRS begränsat i datamängd och är därför passande i detta system där man skickar 
varierande datamängder beroende på antalet tidrapporter man vill registrera. På grund av 
kommunikationslagrets modularitet skulle det dock vara möjligt att använda sig av en annan 
kommunikationsbärare som någon av de ovanstående.Man kan även tänka sig en kombination 
av flera där den för ögonblicket mest lämpliga används. 
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3.2.3 GUI 
Utvecklingen av den mobila applikationen är den del av examensarbetet där mest fokus lagts. 
Det grafiska gränssnittet på applikationen skulle påminna om samarbetspartnern transPAs 
gränssnitt för tidrapportering [10]. Gränsnittet beskrivs närmare i nästa kapitel. I figur 3.2.2 
ses originalgränssnittet. 
 

rots att handdatorn har en något begränsad storlek på bildskärmen eftersträvades genom hela 

t 

 verktyg. 

 

 

Figur 3.2.1 - Grafiskt gränssnitt för tidrapportering i transPAs fasta system 

T
arbetet möjligheten att kunna orientera sig genom applikationen med hjälp av fingrarna. 
Tanken med det var att gränssnittet inte skulle bli för överdetaljerat och att man samtidig
kommer bort från att använda den medföljande pennan. Detta främst för att ovana 
datoranvändare enkelt ska kunna använda programmet, utan att behöva något extra
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4 Systemgenomgång 
Nedan följer en genomgång av det grafiska gränssnittet för den mobila applikationen för 
tidrapportering. Genomgången sker genom en vy för vy presentation.  

4.1 Vy: Login 
 

5 

4 

3 

2

1

Login-vyn är det första man möts av när man startar programmet för första gången. Här sker 
kontakt med en centralserver via GPRS, som skickar ut information om bl. a. användare.  

Figur 4.1.1 - Login vy för den mobila applikationen 

 
[1] Användaren får välja sitt användar id från en rullista som skapas dynamiskt.  
 
[2] Lösenordet är mest tänkt som en säkerhetsåtgärd så en användare inte loggar in på en 
kollegas konto av misstag. 
 
[3] En checkbox-ruta finns så att användaren ska slippa komma till inloggningsrutan varje 
gång han/hon startar applikationen. För byte av användare krävs dock en ny inloggning.  
 
[4] Av de två knapparna man får välja mellan går det endast att trycka på Avbryt tills all 
laddning av användarinformation är klar. 
 
[5] En liten upplysningstext visas så länge hämtningen pågår, detta för att undvika att 
användaren får intrycket av att applikationen ”låst” sig. 
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4.2 Vy: Val av registreringsform 
 

3 

2 

1 

Val av registrering-vyn följer efter login-vyn. Här får användaren göra ett val av hur tiderna 
ska registreras. Det finns två alternativ att välja mellan och valet styrs genom två knappar. 

Figur 4.2.1 - Vy för val av registrering 

 
[1] Knappen för ”Kontinuerlig registrering” innebär att arbetstider, raster och händelser 
registreras ”allt eftersom”. Ett exempel: man har applikationen igång under hela arbetsdagen 
och registrerar när man börjar, tar rast, lastar etc. i realtid. 
 
[2] Valet ”Direkt registrering” är tänkt att användas när användaren vill registrera hela sitt 
arbetspass på en gång. Ett exempel: En förare som jobbar liknande arbetspass flera gånger i 
veckan kan här välja det aktuella körschemat och vid behov göra ändringar för att sedan 
registrera sitt arbetspass. 
 
[3] En checkbox-ruta finns även här för att användaren ska slippa upprepa vanligt 
förekommande val flera gånger. 
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4.3 Vy: Kontinuerlig registrering 
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Kontinuerlig registrering-vyn visas när användaren vill registrera sina arbetstider och övriga 
händelser i realtid.  

Figur 4.3.1 - Vy för kontinuerlig registrering 

 
[1] Knappen ”Börja arbetspass” startar registreringen av arbetstid. Efter tryckning låses övriga 
knappar upp och utseendet på knappen ändras till [2]. 
 
[3] Den här knappen registrerar början och slut på en rast. Under rast går det inte att trycka på 
de övriga knapparna. 
 
[4] För att registrera s.k. övriga händelser används någon av dessa fem knappar. 
 
[5] Under registrering kan man även kontrollera att tider införts som de bör. Den här knappen 
leder till en specialanpassad vy av direkt registrering som beskrivs senare. 
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4.4 Vy: Kontinuerlig registrering II 
 

3

21 

Den specialanpassade-vyn skiljer sig inte så mycket från den vanliga vyn förutom att en del 
knappar ej går att trycka på under en ”kontinuerlig registrering”.   

Figur 4.4.1 - Ytterligare vy för kontinuerlig registrering 

 
[1] Den första s.k. tab-sidan ”Registrera tid” visar information som datum, starttid och 
rasttider. 
 
[2] På ”Övriga händelser” kan man se information om avgång, ankomst, lastning och lossning 
samt gränsövergångar.  
 
[3] Trycker man på knappen ”Återgå” kommer man åter till den kontinuerliga registreringens 
huvudvy, som man ser på föregående sida. 
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4.5 Vy: Kontinuerlig registrering III 
 

 

4 

3 
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Figur 4.5.1 - Sändningspanel för kontinuerlig 
registrering

Sändningsalternativ-panelen visas när man registrerat klart ett arbetspass.  
 
[1] Den här knappen används då användaren vill att tidrapporten skall skickas direkt till 
centralservern (och vidare till transPA-systemet). Tiderna lagras dock i systemet och 
användaren kan se sina registreringar, men han/hon kan inte göra ändringar på redan skickade 
tider. 
 
[2] För att skicka tider senare, via en översiktspanel, används denna knapp. Tiderna går här att 
ändra fram tills användaren bestämmer sig för att skicka tiderna.  
 
[3] Det tredje alternativet ger användaren möjlighet att redigera sina registrerade tider och 
händelser. Därefter får användare välja om tiderna ska skickas alternativt lagras.  
 
[4] Även här finns en checkbox-ruta för att låta användaren välja det alternativ som används 
mest. 
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4.6 Vy: Direkt registrering 
 

3 

2 
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Direkt registrering-vyn används som tidigare nämnts för att snabbt kunna registrera ett 
arbetspass. Man ges möjlighet att registrera bakåt i tiden, men dock inte framåt. 

Figur 4.6.1 - Vy för direkt registrering 

 
[1] Här ges användaren möjlighet att snabbt hämta ett återkommande schema, för att slippa 
fylla i samma information gång på gång. 
 
[2] För att lägga till eller ändra på datum, eller någon av de övriga textrutorna, klickar man 
helt enkelt i dem. 
 
[3] Datum-panelen visas längs ner i applikationen när man vill ändra eller lägga till ett datum. 
En liknande panel finns för registrering av tider i någon av de övriga textrutorna.  
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4.7 Vy: Direkt registrering II 
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Direkt registrering-vyn innehåller förutom tab-sidan för tidregistrering även en tab-sida för att 
registrera övriga händelser. 

Figur 4.7.1 - Ytterligare vy för direkt registrering 

 
[1] Händelserna som registrerats visas i en lista, sorterade efter tidpunkt. 
 
[2] Användaren kan med hjälp av den här knappen ta bort valfri rad i listan. 
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4.8 Övriga vyer: Menyraden 
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Figur 4.8.1 - Vy över menyraden i applikationen 

5

Menyraden presenteras hela tiden längst ner i applikationens olika vyer. Den består av tre 
olika menyer: 
 
[1] Arkivmenyn: Här väljer användaren om han/hon vill avsluta programmet med eller utan 
utloggning.  
Genom att avsluta utan att logga ut kan systemet spara användarens inställningar. Vid nästa 
start av applikationen kommer användaren direkt till vyn som han/hon har valt. 
Vid avslut med utloggning raderas användarens uppgifter och nästa gång programmet startas 
krävs en ny inloggning. För att kunna logga ut måste alla registrerade tider ha skickats till 
centralservern.  
 
[2] Tidrapporteringmenyn: Här kan man byta mellan de två huvud-vyerna för registrering, 
kontinuerlig och direkt, på undermenyn[3]. Byte kan dock inte göras under en pågående 
kontinuerlig körning. 
Översiktspanelen där man kan se sina gjorda registreringar, göra ändringar och skicka tider, 
nås från undermenyn[4]. Denna panel beskrivs längre fram. 
 
[5] Övrigtmenyn: Här finns endast en meny som leder till inställningspanelen. Denna beskrivs 
längre fram. 
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4.9 Övriga vyer: Översiktspanel 
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Figur 4.9.1 - Vy över översiktspanelen 

Översiktspanelen presenteras som ett pop-up fönster oberoende av vilken registreringsform 
(kontinuerlig eller direkt) användaren väljer att använda. De registrerade tiderna presenteras 
även här i en lista.  
 
[1] Status-raden indikerar om tiderna har skickats till centralservern. Man kan se detaljer om 
båda men endast ändra registreringar på tider de som ej skickats. 
 
[2] ”Skicka” knappen ger användaren möjlighet att skicka tidrapporter en och en.  
 
[3] För att skicka alla tider (som ej skickats) används knappen ”Skicka alla”. 
 
[4] ”Visa detaljer” visar upp ett fönster innehållande mer detaljerad information om 
arbetspasset. Detta är beskrivs längre fram. 
 
[5] ”Avbryt” döljer panelen och användaren återgår till tidigare vy. 
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4.10  Övriga vyer: Detaljpanel 
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Detaljpanelen visar informationen om ett specifikt arbetspass på liknande sätt som direkt 
registrerings-vyn. Panelen innehåller liksom den direkta registreringsvyn två tab-sidor: 

Figur 4.10.1 - Vy över detaljpanelen 

 
[1] Tab-sida för att se tidsinformation 
 
[2] Tab-sida för att se händelseinformation, visas på nästföljande sida. 
 
[3] För tider som ej skickats kan användaren genom knappen ”Ändra värden” få en chans att 
korrigera ett misstag eller lägga till saker han/hon kanske glömt. 
 
[4] ”Stäng” döljer panelen och visar översiktspanelen. 
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4.11  Övriga vyer: Detaljpanel II 
 

Informationen om de olika registrerade händelserna presenteras här på ett liknade sätt som vid 
direkt registrering. De olika händelserna sorteras även här efter inträffad tid. 

Figur 4.11.1 - Ytterligare vy över detaljpanelen 
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4.12  Övriga vyer: Inställningspanel 
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Inställningspanelen presenteras även den som ett pop-up fönster oberoende av vilken 
registreringsform användaren valt. Här presenteras tre olika checkbox-rutor: 

Figur 4.12.1 - Vy över inställningspanelen 

 
[1] Vid kontinuerlig registrering av arbetstider föregås alla enskilda registreringar av en 
varnings- eller bekräftelseruta. Rutan visas även vid vissa andra knapptryckningar som t.ex. 
knappen för att rensa fälten vid direkt registrering. Användaren kan här välja att inte visa 
dessa. Ett exempel på en sådan ruta visas på nästföljande sida. 
 
[2] Denna ruta används för att visa sändningsalternativen vid de olika typerna av registrering 
igen. 
 
[3] Denna ruta gör att den s.k. ”Val av registrerings-vyn” visas nästa gång programmet körs. 
(Andra vyn efter Login) 
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4.13  Övriga vyer: Bekräftelseruta 
 

Figur 4.13.1 - Vy över bekräftelseruta 

Bekräftelserutan är till för att minimera felregistreringar hos användaren. Dessa är främst 
tänkta att hjälpa en ny användare, efter en tids användning kan det uppfattas som  tröttsamt 
och man kan då välja att inte visa dessa överhuvudtaget. 
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5 Resultat 
Examensarbetets resultat är förstås hela systemet för mobil tidrapportering och främst då den 
mobila applikationen. 
 

• Den mobila applikationen har med utgångspunkt i samarbetspartnern transPAs system 
för tidrapportering dels anpassats grafiskt dels tekniskt för handdator och möjliggör 
mobiltidrapportering. 

• I prototypen finns större delen av tidrapporteringsfunktionerna som finns i 
huvudprogrammet, utöver detta finns även möjligheten att kontinuerligt registrera 
tider under dagen. 

• Systemet fungerar som en helhet och innehåller alla de delar som beskrivs under 
problemformuleringen.  

• Angående den skarpa testkörningen har detta vid rapportens färdigställande inte gjorts. 
På grund av att examensarbetet utförts hos ett företag finns andra projekt och 
prioriteringar att ta hänsyn till. Förhoppningsvis ska systemet kunna testas skarpt så 
snart när det finns tid och underlag till det. 
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6 Utvecklingsmöjligheter 
En framtida intressant utvecklingsmöjlighet vore att koppla samman det befintliga systemet 
med endera den kommande digitala färdskrivaren eller mot en koppling mot ett GPS 
gränssnitt. En koppling mot något av de ovanstående alternativen eller något liknande skulle 
kunna göra tidrapportering mer tillförlitlig. Detta genom att man skulle kunna koppla 
fordonets hastighet mot de olika start-, slut- och rastmarkeringarna. 
 
Två utbyggnader som redan är på designstadiet är att dels kunna skicka fritextmeddelanden  
samt att kunna ange, byta och skicka information om vilket transportavtal man kört efter 
under arbetspasset, med en tidrapportering. Fritextmeddelanden kan vara bra att ha med när 
något oförutsett inträffar eller när någon markering man vill göra inte tillåts av gränssnittet. 
Ett möjligt scenario skulle kunna vara en felrättning på en tidigare skickad rapport. 
Möjligheten att ange och byta transportavtal är något som ganska nyligen kom att stödjas av 
transPAs gränssnitt och som därför inte kunnat implementeras i systemet. Tillvägagångssättet 
för att byta avtal kommer antagligen att ske som en registrering av en s.k. övrig händelse. 
Denna funktion kommer göra en chaufförs mobila tidrapportering mer komplett och 
effektivisera behandlingen av tiderna i lönesystemet. 
 
Det modulbaserade kommunikationslagret ger även möjlighet att använda sig av någon annan 
typ av trådlös kommunikation t.ex. GSM data, SMS eller Mobitex8. GSM data kan vara ett 
möjligt alternativ för chaufförer och åkerier som har mycket utlandskörningar till länder där 
GPRS är dåligt utbyggt eller mycket dyrare än vanligt GSM trafik. Kommunikations lagret 
ger även möjligthet till ökad säkerhet genom att tillåta krypterad trafik genom att sända data i 
byte arrayer. 

                                                 
8 www.mobitex.org 
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