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Sammanfattning 

Saab har utvecklat en produkt, Remote Tower, som tillåter flygledningen att fjärrstyra en 

flygplats, det vill säga att övervaka och kontrollera en flygplats på distans. Ett viktigt verktyg 

för flygledarna är VCS, Voice Communication System, som är Saabs egna 

röstkommunikationssystem, där både radio- och telefonkommunikation ingår. VCS används 

för att kommunicera med piloter och markpersonal på flygplatsen. Målet är att i framtiden 

kunna fjärrstyra fler flygplatser samtidigt, och då finns ett behov att visualisera de 

inkommande samtalen från de olika flygplatserna i realtid. Detta för att undvika ett scenario 

där flygledaren missar ett samtal. Ett system har utvecklats för just detta ändamål vars 

huvuduppgift är att visualisera de samtal som VCS producerar. Systemet kan hantera tre 

flygplatser samtidigt, och varje samtal kan spelas upp genom att klicka på de inkommande 

samtalen. 

 

Abstract 

Saab has developed a product, Remote Tower, which allows the air traffic controllers to 

supervise and control an airport remotely. An important tool is VCS, Voice Communication 

System, which is the system Saab uses for voice communication between pilots as well as 

with the ground personnel on the airport. The goal for the future is the possibility to remotely 

control multiple airports simultaneously. Because of this, there is a need to visualize the 

incoming calls from various airports in real time, so the air traffic controller is able to replay 

the calls if they missed some of them. A system has been developed for this cause and its 

main purpose is to visualize the calls that VCS produces. The system is able to handle three 

airports simultaneously, and the calls can be replayed by clicking on them. 

 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Andreas Sjöberg, för all hjälp och respons vi har fått under 

projektets gång. Ett tack går även till Anders Haggren, som satte oss i kontakt med Saab. 
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel ger vi en inblick till vad som har legat till grund för examensarbetet. Här 

beskrivs kortfattat vad som har gett upphov till idén om systemet, samt vilka krav som 

systemet ska uppfylla.  

 

1.1 Bakgrund 

Saab har utvecklat en produkt, Remote Tower, som tillåter flygledningen att fjärrstyra en 

flygplats, det vill säga att övervaka och kontrollera en flygplats på distans. En prototyp av 

systemet finns i bruk idag där Örnsköldsviks flygplats styrs från Sundsvall. Det befintliga 

systemet kan endast hantera en flygplats i taget och man måste därför manuellt byta mellan 

flygplatser. Tanken är att systemet i nästa fas ska kunna hantera flera flygplatser samtidigt. 

Ett viktigt verktyg för flygledarna är VCS, Voice Communication System, som är Saabs 

egna röstkommunikationssystem, där både radio- och telefonkommunikation ingår. Radio 

och telefon används för att kommunicera med piloter, samt med personal på flygplatsen. I en 

situation där trafikledaren hanterar flera flygplatser samtidigt, kan det lätt uppstå att 

flygledaren missar ett samtal från en annan flygplats, om flygledaren är upptagen med ett 

annat samtal. Det finns således ett behov av att visualisera de inkommande samtalen från de 

olika flygplatserna i realtid. Tanken är dessutom att flygledaren ska kunna spela upp 

samtalen igen och på så sätt undvika det tidsineffektiva alternativet att ringa tillbaka och be 

piloten upprepa samtalet.  
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att utveckla ett verktyg för att visualisera de inkommande och 

utgående radio- och telefonsamtalen till det fjärrstyrda kontrolltornet. Systemet ska dessutom 

kunna kategorisera och spela upp samtliga samtal. En annan viktig aspekt är att gränssnittet 

ska vara användarvänligt samt lättöverskådligt och således underlätta för flygledaren att 

hantera samtalen. Målet är att uppfylla de krav som Saab vill ha implementerat i systemet. 

Dessa krav involverar: 

 Identifiera ett nytillkommet radio- och/eller telefonsamtal. 

 Visualisera och kategorisera samtalen i realtid. 

 Återuppspela samtliga samtal, under ett konfigurerbart tidsintervall. 

 Att systemet är väl anpassningsbart, t.ex. justering av tidsskala eller att bestämma 

vilka flygplatser som ska visas för tillfället. 

 Möjligheten att i efterhand kunna simulera ett tidigare kommunikations-scenario, det 

vill säga visualisering av samtal som redan ägt rum. 

 Möjligheten att associera en flygplats till en specifik högtalare. 
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2. Teori 
 

I detta kapitel går vi igenom de system och tekniker som används för att utveckla 

visualiseringsverktyget samt en beskrivning av VCS. 

 

2.1 Voice Communication System (VCS) 
 

Voice Communication System förkortas VCS och är ett system som Saab idag använder som 

kommunikationsmedel för piloter och flygledare. Detta system lagrar dessutom all 

kommunikation i form av ljudfiler med tillhörande meta-data. Systemet är en central del att 

utgå ifrån eftersom det är dessa filer som ligger till grund för visualiseringen.  

 

2.2 Visual Studio 2013 
 

Visual Studio är ett program avsett för programutveckling utgivet av Microsoft. 

Applikationerna som utvecklas är främst avsedda för PC-datorer och andra plattformar som 

företaget stödjer. Vid installation av Visual Studio ingår bland annat stöd för de större 

programutvecklingsspråken: C, C++, och C#. Vidare ingår stöd för utveckling av mobila 

applikationer, dynamiska webbsidor med ASP.NET-ramverket, och integrering av databaser. 

Grafisk utveckling sker med hjälp av plattformarna Windows Forms och Windows 

Presentation Foundation (WPF). Den senaste versionen släpptes den 8 november 2013 och är 

den 12:e stabila utgåvan. 

 

2.3 Windows Presentation Foundation (WPF) 
 

WPF förser utvecklaren med grafiska verktyg för användargränssnitt, media-filer och 

dokument. Microsoft har släppt fem större versioner av WPF. Den femte (WPF 4.5) släpptes 

i augusti 2012. Systemet använder sig av Extensible Application Markup Language 

(XAML), som baseras på XML-kod, för att bygga de visuella elementen. XAML är 

deklarativ, vilket gör det enkelt att deklarera värden till objekt. XAML ger även fördelen att 

all visuell grafik kan skapas utan något behov för procedurell programmering. Detta gör att 

det enkelt att särskilja grafik från logik. 

  

WPF ger stöd åt bland annat animationer, 2D- och 3D-grafik, video, ljud, typografi och olika 

stil-teman. För vidare underlättning finns även en ”drag och släpp-mekanism” 

implementerad. WPF tillåter utvecklaren att dra in visuella element till applikationen och 

detta medför även att kod som skrivs uppdateras i fönster-vyn. Figur 1 visar ett exempel på 

hur detta görs i Visual Studio. 
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Figur 1. Visuella element kan dras in till fönstret. XAML-kod och fönster-vyn uppdateras automatiskt. 

 

2.4 XML 
 

XML, eller Extensible Markup Language är ett märkspråk standardiserat av W3C för att 

transportera och lagra data. Syftet är för olika informationssystem och applikationer att 

kunna utbyta data. Märkspråket lägger tonvikten på enkelhet och användbarhet. I webbsidor 

används XML för att strukturera och lagra data. HTML, ett annat märkspråk, använder sig av 

informationen för att kunna visa data som en XML innehåller. XML-filer identifieras genom 

filändelsen ”.xml”. 

 

XML följer vissa grundregler i sin syntax. Nedan följer ett exempel: 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<root> 

    <element1 namn="objekt1"> 

        <titel>hello</titel> 

    </element2> 

    <element2 sprak="objekt2"> 

        <titel>world!</titel> 

   </element2> 

</root> 

Första raden är en XML-deklaration som visar teckenkodning samt XML-version. Varje 

element har en starttagg, till exempel <root> och avslutas med en sluttagg, </root>. Genom 

att kombinera element är det möjligt att kapsla in och bygga en hierarkisk struktur. I 

exemplet ovan visas exempel på element1 och element2 som båda befinner sig i root. 
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Innehållet mellan två taggar är själva informationen. För att vidare exemplifiera detta 

innehåller titel-elementet strängen i element1 ”hello” och även titel-elementet i element2 

”world!”. Det rödmarkerade i XML-exemplet kallas attribut. Detta ger även möjligheten att 

ge element flera olika egenskaper. I detta fall har element1 fått ett attribut av ett namn med 

värdet ”objekt1”. Viktigt att notera är att sändare och mottagare av XML-dokumenten måste 

ha en gemensam dokumentmall. Man måste med andra ord gemensamt ha kommit överens 

hur olika element i XML-dokumenten ska hanteras.    
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3. Metod 
 

3.1 Test av VCS 
 

Eftersom visualiseringsverktyget som ska utvecklas bygger på de data som VCS producerar 

genomfördes tester, där simuleringar av samtal mellan piloter och kontrolltorn utfördes. 

Dessa tester utfördes genom att upprätta en anslutning mellan kontrolltornets och piloternas 

datorer, och sedan simulera en konversation mellan parterna. Ytterligare tester gjordes, där 

fler parter i ett radiosamtal var inblandade, samt tester för att särskilja radiosamtal från 

telefonsamtal. Parallellt bevakades den mapp där ljudklipp och meta-data placerades. 

Anledningen till dessa tester var att få en förståelse för hur VCS hanterar samtal och 

producerar tillhörande data.  

 

Vid ett inkommande eller utgående radiosamtal börjar omedelbart en ljudfil att skapas i en 

förvald mapp på datorn. Denna ljudfil växer i takt med att en av personerna fortsätter att 

prata, och avslutas inte förrän denne släppt knappen för radiokommunikation. Vid denna 

tidpunkt skapas dessutom en tillhörande XML-fil som innehåller meta-data med information 

om t.ex. vilka parter som deltog i samtalet, samt start- och sluttider för samtalet. Denna 

XML-fil får samma namn som tillhörande ljudfil och placeras i samma mapp. Detta betyder 

att vid ett normalt samtal där två eller fler parter ingår kommer det att skapas en ljudfil med 

tillhörande meta-data varje gång någon pratar i radion.  

 

 
Figur 2. Filstruktur för ljudklipp och tillhörande meta-data. 

 

Telefonsamtal behandlas av VCS i princip på samma sätt som ett radiosamtal, med några 

undantag. Under ett telefonsamtal kan endast två personer prata med varandra och det skapas 

nya ljudfiler samtidigt som någon pratar. Detta betyder i praktiken att systemet börjar spela 

in ljudklippet när kommunikation inleds, och klipper av samtalet varje gång det blir tyst från 

samma person. Även här skapas en tillhörande XML-fil med meta-data för ljudfilen, men till 

skillnad från ett radiosamtal skapas dessutom en extra XML-fil i slutet, där samtlig meta-data 

från det fullständiga telefonsamtalet samlats, och på så vis kan man särskilja telefonsamtal 

från radiosamtal. 

 

 

 

 

 

3.2 Information i XML-filerna 
 

Efter varje avslutat ljudklipp medföljer alltid en XML-fil med information om klippet, vilket 

är väsentligt till visualiseringsverktyget. Nedan följer ett exempel på en XML-fil som skapats 

efter ett radiosamtal: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
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<VoiceClipMetaData> 

  <RoleId>Role_MK TMC9a489d55-82f4-4eda-b728094ba3322f41</RoleId> 

  <RoleName>MK TMC</RoleName> 

  <Start>06/20/2014 06:01:03.272</Start> 

  <Length>4630</Length> 

  <Participants> 

    <Participant> 

      <RoleId>Role_ATCO9a489d55-82f44edab728094ba3322f41</RoleId> 

      <RoleName>ATCO</RoleName> 

      <Join>06/20/2014 06:01:03.272</Join> 

    </Participant> 

  </Participants> 

 

</VoiceClipMetaData> 

 

Exemplet visar på meta-data som skapas precis efter ett radiosamtal avslutats. I filerna kan vi 

ta reda på vem som skickade ljudklippet genom att söka igenom innehållet för RoleName. 

Man kan även se vilka parter som deltog i samtalet genom att granska Participant-taggarna. 

Slutligen kan starttiden för ljudklippet avläsas, tillsammans med längden. Sluttiden kan på så 

sätt beräknas med dessa två faktorer. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<PhoneCall id="b5e2a277-2cc8-43d2-b708-c721856ca666"> 

  <Start>01/27/2014 13:22:39</Start> 

  <Length>6</Length> 

 

  <Participants> 

    <Participant> 

      <RoleId>Role_ATCO9a489d55-82f4-4eda-b728-094ba3322f41</RoleId> 

      <RoleName>ATCO</RoleName> 

      <Join>06/20/2014 06:28:26.946</Join> 

      <Leave>06/20/2014 06:28:30.818</Leave> 

    </Participant> 

    <Participant> 

      <RoleId>Role_MK TMC9a489d55-82f4-4eda-b728-

094ba3322f41</RoleId> 

      <RoleName>MK TMC</RoleName> 

      <Join>06/20/2014 06:28:24.850</Join> 

      <Leave>06/20/2014 06:28:30.610</Leave> 

    </Participant> 

  </Participants> 

 

  <VoiceData> 

    <VoiceClip> 

      <Filename>Role_MK TMC9a489d55-82f4-4eda-b728-

094ba3322f41_1390828962025</Filename> 

      <RoleId>Role_MK TMC9a489d55-82f4-4eda-b728-

094ba3322f41</RoleId> 

      <Start>06/20/2014 06:28:27.209</Start> 

      <Length>3439</Length> 

    </VoiceClip> 

    <VoiceClip> 

      <Filename>Role_ATCO9a489d55-82f4-4eda-b728-

094ba3322f41_1390828961791</Filename> 

      <RoleId>Role_ATCO9a489d55-82f4-4eda-b728-094ba3322f41</RoleId> 

      <Start>06/20/2014 06:28:26.975</Start> 

      <Length>468160552</Length> 

    </VoiceClip> 

  </VoiceData> 

 

</PhoneCall> 
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Som tidigare nämnt skapas ytterligare en XML-fil för avslutade telefonsamtal. Denna fil 

liknar de XML-filer som skapas efter varje ljudklipp, men innehåller dessutom en lista på 

vilka ljudklipp som är del av telefonsamtalet. Dessa är sorterade i kronologisk ordning och 

har även filnamnet associerat till varje ljudklipp. Planen är att samla all väsentlig data från 

dessa XML-filer till lämpliga klasser så man i utvecklingsfasen sedan har all information 

lättillgänglig och välstrukturerad.  

 

3.3 Att skilja mellan radio- och telefonsamtal 
 

Ett ljudklipp för ett radiosamtal med tillhörande meta-data skiljer sig inte ifrån ett 

telefonsamtal. Det finns med andra ord ingen information i de meta-data som går att särskilja 

radiosamtal från telefonsamtal. Det som VCS gör är att efter ett telefonsamtal avslutats 

skapas en extra XML-fil. Denna fil innehåller information om vilka ljudklipp som 

tillsammans bygger upp ett telefonsamtal.   

 

3.4 Applikationens struktur 
 

VCS producerar ljudfiler med tillhörande meta-data och placerar dem i en mapp i 

filsystemet. Denna mapp måste övervakas för att identifiera förändringar, det vill säga, 

upptäcka nytillkommen data. I dagsläget är detta ett funktionalitetskrav för 

visualiseringsverktyget, men sannolikheten är stor att man i framtiden kommer vilja använda 

sig av andra metoder att ta emot filerna, t.ex. via TCP. Det blir därför viktigt att strukturera 

systemet på ett sätt som gör att man lätt kan utöka det med ytterligare funktioner och således 

värna om en mer stabil evolutionsfas. Systemet byggs därför modulärt och varje enhet testas 

noggrant innan integrationen sker. Andra aspekter av systemet som kommer kunna utökas är 

ytterligare medel för kommunikation utöver radio och telefon. I detta avseende kommer varje 

nytt kommunikationsmedel att ärva ett grundläggande beteende från en abstrakt klass, och 

följaktligen behöver endast den nytillkomna klassen utökas med unika funktioner som 

definierar just den. På samma sätt ska det vara lätt att utöka systemet med ytterligare verktyg 

som kan komma att behövas i samband med utvidgad funktionalitet. Som ett led i detta 

kommer dessutom WPF User Control att användas för att skapa visuella objekt och 

ytterligare öka skalbarheten.   

 

3.5 Begränsningar 

 
Under testandet av VCS noterades en del begränsningar. Som tidigare nämnt finns det inget 

sätt att skilja telefonsamtal från radiosamtal förrän telefonsamtalet har avslutats (när ett 

telefonsamtal avslutats dyker en ny separat XML-fil med annorlunda element upp). Med 

denna vetskap drogs slutsatsen att programmet måste betrakta alla inkomna ljudklipp - 

oavsett vilken typ - som radioklipp fram tills ett telefonsamtal avslutats. Ifall ett 

telefonsamtal har initierats och avslutats ska ljudklippen som är delar i telefonsamtalet ändra 

egenskaper. Planen var att använda sig av listan av ljudklippen i XML-filen som kommer 

efter varje telefonsamtal för att kunna identifiera och hitta dessa ljudklipp. 

 

Vidare upptäcktes en allvarlig bugg i VCS. Vid upprepade testningar av telefonsamtalen 

upptäcktes att programmet ibland inte sparade över en XML-fil för varje tillhörande 

telefonsamtal. Vid testandet av radioklippen uppstod inga liknande problem. Denna bugg är 

ett problem av en större omfattning då denna fil är det enda sättet att kunna skilja olika 

samtal åt. Efter genomgående felsökning upptäcktes att buggen uppstår när båda parter i ett 

telefonsamtal väljer att avsluta samtalet samtidigt. Då problemet ligger i VCS, noterades det 

för Saab som förslag till förbättringar av VCS i framtida versioner. 
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Slutligen upptäcktes ett mindre problem som avser längden på telefonsamtalen. I den 

tillhörande XML-filen för ett telefonsamtal finns längden på samtalet angivet som ett 

element. Vid uppspelning av alla ljudklipp som är del i telefonklippet upptäcktes emellertid 

att längden på alla ljudklipp inte stämmer överens med det som står i XML-filen. Efter 

ytterligare testande drogs slutsatsen att problemet inte låg i XML-filens angivna längd-

element. Detta bekräftades ytterligare genom att simulera telefonsamtal med en viss bestämd 

längd och jämföra med XML-filens data. Problemet visade sig istället ligga i ljudklippen. I 

varje ljudklipp medföljer ett visst brus både innan och efter själva ljudet kommer. Detta brus 

gör att samtalet verkar längre än vad det egentligen var. Vad som medför av detta är att när 

en trafikledare önskar spela upp ett ankommet telefonsamtal i visualiseringsverktyget måste 

bruset som finns i varje ljudklipp också spelas upp. Detta kan ses som ett mindre problem, då 

en trafikledare sällan missar ett telefonsamtal då ett bekräftande av båda parter måste ske för 

att starta ett samtal. Ett radiosamtal är lättare att missa då inget bekräftande från någon av 

parterna krävs.  
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4. Genomförande 
 

 I detta kapitel beskrivs utvecklingen av de delar som tillsammans utgör 

visualiseringsverktyget.  

 

4.1 Identifiera nytillkomna filer 
 

Resultatet från testerna av VCS visade bland annat att inkomna samtal skapas i en förvald 

mapp på datorn. Detta innebar att man då måste övervaka denna mapp för att kunna 

identifiera nytillkomna filer. Det första steget i projektet var alltså att finna ett smidigt sätt att 

åstadkomma detta.  

 

Här valdes klassen FileSystemWatcher, som har funktioner för just detta ändamål. Klassen 

meddelar systemet när en mapp eller fil ändras eller läggs till med så kallade ”events”. Detta 

gör det möjligt för programmet att övervaka nya händelser samtidigt som andra processer i 

programmet körs. 

 
public void startMonitoring(FileSystemEventHandler fileSystemEventHandler) 
{ 

            w = new FileSystemWatcher[filters.Count]; 
            int i = 0; 
 

//multiple objects of folderWatcher must be instantiated for each 
filter 

            foreach(string f in filters) 
            { 
                w[i] = new FileSystemWatcher(); 
 
                w[i].Path = path; 
                w[i].Filter = f; 
                w[i].NotifyFilter = System.IO.NotifyFilters.DirectoryName; 
                w[i].NotifyFilter = w[i].NotifyFilter | 

    System.IO.NotifyFilters.FileName; 
                w[i].NotifyFilter = w[i].NotifyFilter | 

    System.IO.NotifyFilters.Attributes; 
                w[i].IncludeSubdirectories = true; 
                w[i].Created += fileSystemEventHandler; 
                try 
                { 
                    w[i].EnableRaisingEvents = true; 
                } 
                catch (ArgumentException) 
                { 
                } 
                i++; 

} 

 

Utdraget ovan är hämtat från programmet och visar implementationen för hur övervakningen 

sker. Intressant att nämna är hur flera instanser av klassen skapas beroende på totala antalet 

element i en array bestående av olika filter. Anledningen är att klassen FileSystemWatcher 

inte har något stöd för filtrering av mer än en filtyp. För att lösa detta gjordes därför flera 

instanser av klassen genom att iterera över arrayen med filter, och sedan ge varje instans 

separata filter. Detta gör även systemet framtidssäkert och flexibelt ifall man någon gång i 

framtiden skulle vilja tillåta fler filtyper. Alla dessa objekt länkas sedan ihop till en 

gemensam ”event”, som aktiveras när en fil har skapats i en förvald specificerad mapp. 
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Notera även hur metoden tar emot ett event som parameter. Användaren av metoden blir 

tvungen att göra en egen implementation av vad som ska hända när en fil har skapats.  Detta 

har gjorts för att få metoden självständig, eller oberoende. Vad som menas med detta är att 

metoden inte ska vara beroende av andra moduler byggt specifikt i just detta system (loose 

coupling). Därför medföljer det även att systemet blir modulärt, det vill säga att det är lätt att 

byta ut en del i systemet utan att det påverkar andra delar. I programmet blir det därför enkelt 

att byta sätt att läsa in filer. 

 

När en fil med godkänd filtyp skapats läser systemet av XML-filen och sparar den väsentliga 

informationen till en av entitetsklasserna. Nedan visar ett utdrag på ett event som aktiveras. 

 
    private void eventRaised(object sender, FileSystemEventArgs e) 
    { 
        XMLReader read = new XMLReader(); 

        Call call = read.Read(e.Name, e.FullPath); 

    } 

 

4.2 Inläsning av XML-filer 
 

Detta delkapitel beskriver hur systemet läser in och hanterar den data som VCS producerar, 

samt klassernas struktur. 

 

4.2.1 Relation och struktur 
 

Eftersom varje nytillkommen XML-fil representerar ett ljudklipp från ett samtal, skapades ett 

objekt av varje fil. Dessa objekt skulle då representera de enskilda ljudklippen med data från 

XML-filerna. Eftersom det i dagsläget fanns två indelningar av samtal, telefon och radio, var 

det viktigt att skapa en struktur som både stödde dessa typer, men också gjorde det lätt att i 

framtiden kunna utöka med ytterligare vägar av kommunikation. Med detta som grund 

skapades en abstrakt klass vid namn Call. I denna klass samlades alla gemensamma fält som 

tillsammans utgör ett samtal på abstrakt nivå, och som alla samtal måste innehålla för att 

kunna utgöra ett samtal. Tanken var att både radio och telefon skulle ärva sitt beteende från 

just denna klass, och unika egenskaper för just radio och telefon-samtal skulle samlas i de 

separata subklasserna. Denna struktur skulle dels främja kodåtervinning men samtidigt 

underlätta hanteringen av olika typer av samtal, eftersom det inte i förväg går att avgöra om 

den nytillkomna filen är telefon- eller radiosamtal. I detta skede användes klassen ”Call” som 

en referens och kunde därmed ta instanser av samtliga klasser som ärver från denne. 

 

Det skapades också en klass vid namn Actor som hade till uppgift att representera en person 

som kunde delta i ett samtal. Denne person skulle antingen kunna vara den som sänder 

samtalet eller en av de personer som lyssnar på samtalet. Klassen placerades som fält i Call-

klassen och representerar dels den person som inleder samtalet, det vill säga ”transmit”, men 

även som typ i listan för deltagare - participants. Anledningen var att få en stabil grund för 

objekten som skulle representera samtalen, och försöka undvika förvirringar som skulle 

kunna uppstått om man inte var konsekvent. En person som sänder ett samtal skiljer sig 

egentligen inte från en person som deltar i ett samtal vad gäller egenskaper hos denne, och 

därför lämpade det sig att skapa ett unikt objekt av varje person.  
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Figur 3. Klassdiagram för samtalens struktur. 

 

4.2.2 Från XML till objekt 
 

Med en stabil grund för objekten som ska hålla informationen från XML-filerna, förflyttades 

fokus mot själva inläsningen. Här skapades en klass vid namn XMLReader, vilken har till 

uppgift att kunna tolka raderna i en XML-fil för att sedan kunna läsa in dem till ett objekt. 

XMLReader-metoden ”read(string, string)” returnerar en instans av antingen RadioCall eller 

PhoneCall beroende på XML-filen, och det är denna metod som kategoriserar typerna. 

Klassen används som tidigare nämnts i metoden eventRaised() och tilldelar Call-referensen 

en instans för vidare hantering. Samtliga filer adderas dessutom till en klass vid namn 

CallHandler som har till uppgift att lagra aktiva samtal.  

 

Eftersom klassen anropas när en nytillkommen fil inkommit var det viktigt att se till att filen 

i fråga inte var upptagen av en annan process vid inläsning, det vill säga, den skulle vara 

åtkomlig för systemet när VCS var färdig med den. Skulle filen inte vara färdigskriven av 

VCS skulle systemet vänta tills filen gick att läsa. Detta ledde till metoden 

”UnlockFile(string)” som har till enda uppgift att försöka läsa filen. En inre metod returnerar 

en boolean beroende på resultatet, och först när filen går att läsa fortsätter systemet till 

kategoriseringen. 

 

I nästa skede inleds själva inläsningen av den inkomna filen, och beroende på XML-filen 

väljs antingen RadioCall eller PhoneCall. Dessa två filer har olika fält och måste därför 

behandlas separat. Här finns möjlighet att utöka med ytterligare typer om det skulle behövas 

i framtiden. Själva inläsningen bygger på en klass från C# standardbibliotek – 

XmlTextReader. Med hjälp av denna klass kan man identifiera nyckelord, eller taggar, i en 

XML-fil och kan på så sätt läsa av själva informationen som är associerad med denne. En 

inledande kontroll görs för att avgöra om XML-filen innehåller nyckelordet ”Phonecall”, 

vilket skulle innebära att filen i fråga är samlingsfilen för ett telefonsamtal. Om detta inte är 

fallet väljs alltid typen ”RadioCall”, och en temporär instans av denne initieras. Det fält som 

behöver läsas in från ett radiosamtal är: 
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 RoleId 

 RoleName 

 StartTime 

 EndTime 

 AudioPath 

 Length 

 Participant 

 

Algoritmen för att läsa in fälten är väldigt enkel och fungerar på det sättet att XmlTextReader 

börjar med att leta efter de valda nyckelorden. När ett sådant identifierats läggs värdet under 

rätt kategori i radioobjektet och fortsätter till nästa nyckelord. Participant innehåller i sig 

RoleId och RoleName, så vid detta skede itererar systemet över participant och skapar nya 

instanser av klassen Actor som sedan fylls med RoleId och RoleName. Alla tider och datum 

lagras med hjälp av standardbibliotekets klass DateTime. Andra viktiga fält går inte att 

avläsa från XML-filen på samma sätt, men måste ändå läsas in. Ett exempel är sökvägen till 

filens motsvarande ljudklipp. Det sammanhörande ljudklippet placeras alltid i samma mapp 

som metadata-filen och med samma namn med undantaget för ändelsen. Här byter 

algoritmen helt enkelt ut ändelsen ”.opus.txt” mot ”.wav”, och på så sätt identifieras 

sökvägen till ljudklippet. EndTime beräknas genom att addera längden på samtalet till 

StartTime.  

 

Det som skiljer ganska mycket från det ordinära flödet i algoritmen är den vi har valt att kalla 

”LastMetaDataFile” som alltid är den sista filen i ett telefonsamtal. Eftersom samtliga samtal 

i ett inledande skede kategoriseras som radiosamtal kommer radio-algoritmen att behöva 

hantera denna. Tester visade att denna fil alltid kom efter telefon-filen och innehöll en 

felaktig längd. Denna fil kommer göra att systemet kastar en exception när algoritmen ska 

läsa av StartTime, och detta gör att man kan identifiera just denna fil. För att förstå hur detta 

problem hanteras måste algoritmen för ett telefonsamtal först beskrivas.  

 

Algoritmen för att läsa in ett telefonsamtal fungerar till viss del på samma sätt som för ett 

radiosamtal. Fälten som ska läsas in är desamma, med undantag för listan VoiceClipList. En 

annan skillnad är att den innehåller fler fält som visar när de olika deltagarna anslöt och 

lämnade samtalet. För att avgöra vem som startade samtalet och vilken tid detta skedde, 

valdes den tidigaste tiden och associerades ihop med den parten. För att avgöra sluttiden för 

ett samtal valdes den senaste tiden. Den stora skillnaden är att ett telefonsamtal innehåller en 

lista med hänvisningar till vilka meta-data-filer som tillsammans bygger upp telefonsamtalet, 

eller rättare sagt, en lista med RadioCall-objekt. Här fungerar algoritmen på det sättet att den 

itererar över nyckelordet VoiceClip och letar i varje iteration efter ytterligare ett nyckelord 

Filename. I detta skede inleds en sökning i klassen CallHandler, som tidigare nämnts lagrar 

aktiva samtal. Eftersom XML-filen för ett telefonsamtal alltid inkommer sist kommer 

CallHandler redan innehålla alla objekt som associeras med telefonsamtalet. Här försöker 

algoritmen helt enkelt att para ihop Filename med de redan skapade RadioCall. Varje gång 

algoritmen kan göra en sådan matchning förflyttas radiosamtalet från CallHandler till 

PhoneCall:s egen lista över ljudklipp; VoiceCliplist. På så sätt kommer alla RadioCall som 

tillhör det telefonsamtalet i CallHandler att försvinna men istället kommer objektet 

PhoneCall att adderas som nu innehåller alla sina korrekta ljudklipp. Denna lista hålls sedan 

sorterad med avseende på starttid för att ljudklippen ska spelas upp i korrekt ordning. 
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Figur 4. Illustrerar hur RadioCall:s i CallHandler förflyttas till PhoneCall:s lista, för att sedan slutligen 

placera det färdiga PhoneCall-objektet i CallHandler. 

 

Först nu kan hanteringen av LastMetaDataFile beskrivas. Eftersom denna fil skiljer sig 

väldigt mycket från de ordinära filerna måste särskild hantering tillämpas. När en sådan fil 

inkommit blir det som sagt ett exception i radio-algoritmen. Här kommer systemet att läsa av 

filens namn, iterera över samtliga aktiva telefonsamtal i filsystemet och leta efter tillhörande 

telefonfil. VCS beter sig på det sättet att den i efterhand adderar denna metadata-fil till rätt 

telefonfil och gör det med andra ord omöjligt att i förväg veta var den ska placeras, baserat 

på den information som är tillgänglig. När systemet identifierat rätt telefonfil adderar den 

helt enkelt den sista metadata-filen till tillhörande telefonobjekt i CallHandler, och slutligen 

erhålls ett komplett telefonobjekt. 

 

4.3 Visualisering av systemet 
 

I detta kapitel beskrivs utvecklingen av de visuella delarna i systemet. 

 

4.3.1 Struktur 
 

För att erhålla en stabil struktur för de visuella delarna av systemet krävdes det att strukturera 

upp komponenterna på ett smidigt sätt och skapa ett modulärt system. Med detta som grund 

har WPF User Control använts flitigt under konstruktionen av just de visuella delarna. 

Fördelen med att använda User Control grundar sig i att dem fungerar på precis samma sätt 

som ett vanligt objekt, och kan innehålla alla tänkbara delkomponenter, och på så sätt kan 

även ett visuellt system byggas upp på ett modulärt sätt. Allt från verktygsfält till de enstaka 

sekund-staplarna i tidslinjen har byggts upp med User Control och detta har gjort systemet 

mer logiskt och lättare att hantera.   

 

4.3.2 Samtal 
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När systemet kunde känna igen att ett samtal hade inkommit var därför nästa steg i 

utvecklingsprocessen att visualisera dessa samtal. Tanken var att få dessa samtalsobjekt 

väldigt lättförståeliga och intuitiva. Därför implementerades dessa objekt med följande 

faktorer i åtanke: 

 

 En kort sträng som visar vem som skickade samtalet. Efter ett antal iterationer av 

olika designer för samtalsobjekten bestämdes det att enbart visa vem som sände iväg 

samtalet. Det visade sig att för mycket information gjorde objekten svåröverskådliga. 

Istället om användaren av programmet vill se mer information visas det i en 

informationsdel i verktygsfältet när personen klickar på samtalsobjekten. 

Verktygsfält tas upp mer ingående i kapitel 4.3.3. 

 

 Längden på objekten. Man ska enkelt kunna se hur långt ett samtal är. Därför ska 

längden på objekten stämma överens med längden för varje samtal. Ett kort samtal 

ska således visas med en kortare längd än för ett längre samtal. Detta beräknades 

genom att räkna ut hur många pixlar en sekund i programmet representerar (i bredd) 

multiplicerat med samtalslängden för ett samtal (i sekunder). 

 

 Om ett samtalsobjekt blir för kort finns det risk att strängen med information döljs. 

För att lösa detta infördes en minsta storlek för alla objekt som är för korta. Istället 

påvisas längden med två pilar som placeras ovanpå dessa objekt. Avståndet mellan 

pilarna visar den riktiga längden för samtalet. 

 

 Olika färger som visar om det är ett telefon- eller radiosamtal som inkommit. 

 
 

         

Figur 5. Exempel på hur ett ankommet radiosamtal kan se ut. 

 

När man klickar på ett på ett av samtalsobjekten ska ljudfilen associerad till den spelas upp. 

För att uppfylla detta krav användes WPF:s MediaElement-klass. Denna klass har bland 

annat metoder för att spela upp och stoppa ljudfiler, funktioner att associera en flygplats till 

en specifik högtalare genom att justera balansen, samt ett event som aktiveras när ljudfilen 

har slutat spela. Detta event är viktigt för att kunna spela upp telefonsamtalen korrekt, då de 

består utav en lista av ljudklipp. Listan med ljudklipp är dessutom väsentlig för att sortera ut 

alla radiosamtal som är del i olika telefonsamtal. 

 
private void player_MediaEnded(object sender, RoutedEventArgs e) 

    { 
            isPlaying = false; 
            if (this.call.GetType() == typeof(PhoneCall)) 
            { 
                if (voiceIndex < voiceClipList.Count) 
                { 
                    var path = voiceClipList.ElementAt(voiceIndex++); 
                    player.Source = new Uri(path.AudioPath); 
                    player.Play(); 
                    isPlaying = true; 
                } 
                else 
                { 
                    voiceIndex = 0; 
                    player.MediaEnded -= player_MediaEnded; 
                } 

            } 
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    } 

 

Exemplet ovan visar hur ett telefonsamtal spelas upp när användaren klickar på det. I varje 

ljudklipp i listan finns separata events som aktiveras när motsvarande ljudklipp är 

färdiguppspelad. En räknare, ”voiceIndex”, ser till att alla ljudklipp i listan spelas upp i 

ordning. Slutligen, när det sista objektet spelats upp avaktiveras event-metoden och räknaren 

återställs för kommande uppspelningar. 

 

4.3.3 Verktygsfält 
 

Systemet innehåller en hel del konfigurationsmöjligheter som lätt kan justeras, och trots att 

många av dessa inställningar förflyttats till en konfigurationsfil, bevaras även en del av dem i 

systemets användargränssnitt. Här var det dessutom viktigt att strukturera upp inställningarna 

på ett sätt som gör att de inte krockar med varandra, det vill säga att vissa inställningar ska 

endast vara möjliga att justera under vissa förutsättningar. Det ska t.ex. inte vara möjligt att 

byta övervakningsmapp samtidigt som en pågående övervakning sker utan att man först 

stoppat den pågående övervakningen. Detta för att undvika konflikter i systemet som skulle 

kunna leda till att systemet slutar svara. De inställningar som går att justera från 

användargränssnittet innefattar justeringar som ansetts mer viktiga för just användaren att lätt 

kunna styra, och inkluderar följande: 

 

 Verktygspanel – Innehåller ”Select monitoring folder” vilket ger användaren 

möjlighet att välja vilken mapp på datorn som ska övervakas. Här finns dessutom 

möjlighet att lätt addera fler alternativ om det skulle önskas i framtiden.  

 

 Statuspanel – Innehåller information som sökväg till den mapp som för tillfället valts 

att övervaka, samt antal aktiva samtal under en pågående övervakning. Även här 

finns möjlighet att lätt utöka med ytterligare information. 

 

 Verktygsfält – De verktyg som ger användaren kontroll över de specifika delarna av 

systemet som information om ett unikt samtal, hur många och vilka stationsaxlar 

som ska visas på skärmen samt inställningar för ett simuleringsscenario. 

 
Verktygsfälten är uppbyggda med User Control och har en generisk struktur som lätt går att 

anpassa till alla tänkbara behov, vilket gör att de går att återanvända. Verktygsfälten 

instansieras och placeras i en omvänd stack till vänster av användargränssnittet. Denna stack 

ligger i sin tur placerad i en ScrollPanel som har till uppgift att visa en rullningslist (scroll 

bar) om antalet verktygsfält skulle ta upp mer plats än vad som kan visas på den aktuella 

skärmen. Här valdes att bygga upp fälten med en expander, vilket gör att de kan förminskas 

och förstoras efter behov, samtidigt som de främjar systemets evolution där man i framtiden 

kanske skulle behöva flertalet verktygsfält. Detta gör att verktyg som man sällan eller för 

tillfället inte behöver kan förminskas och därför blir inte skärmen fylld av onödiga verktyg. 

Som ovan nämnts finns det för tillfället tre verktygsfält som systemet använder sig av, och 

här följer en lite djupare beskrivning av dessa: 

 

 Information – Detta verktygsfält har till uppgift att bistå användaren med 

information om ett specifikt samtal som denne klickat på. Detta är vad man kan kalla 

generell information om ett samtal och inkluderar typ av samtal (telefon eller radio), 

vem avsändaren är, vem som lyssnar på samtalet, starttid samt samtalets längd. 

 

 View – I detta verktygsfält kan användaren styra över det som syns på skärmen, och 

i detta fall – stationsaxlarna, vilket tas upp i kapitel 4.3.5. Här finns tre 

konfigurerbara (via konfigurationsfilen) knappar som har till uppgift att visa de 
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stationsaxlar som användaren klickar på. Ett klick på Axis1 (standardnamn) 

genererar en stationsaxel med samma namn och färg, och placeras centrerat på 

skärmen. För varje knapp genereras en ny axel som kommer placeras i proportion till 

varandra. Enligt kraven ska tre stationsaxlar kunna visas samtidigt och med hjälp av 

detta verktygsfält kan man lägga till och ta bort dessa hur man vill. Stationsaxlarna 

kommer som nämnts alltid att ligga proportionellt till varandra och de placeras ut 

som en kö, det vill säga, den senaste stationsaxeln placeras alltid ut under eventuella 

axlar på skärmen. Detta gör dessutom att användaren kan byta ordning på dem. 

 

 Simulation – Här finns inställningar för simulering av ett tidigare scenario, och 

inkluderar funktioner som start och sluttid, val av mapp för originalfilerna som ska 

simuleras, möjlighet att ladda in filerna till minnet, avläsning av den aktuella start 

och sluttiden för de inläsa filerna, tid för nästa samtal i simuleringen samt en 

kombinerad start och stop knapp. Hur själva simuleringen fungerar tas upp i kapitel 

4.5. 

 

4.3.4 Tidslinje 
 

För att få en klar överblick över samtalen under en viss tidsperiod implementerades en 

tidslinje och en systemklocka. Dessa uppdateras varje sekund med hjälp av klassen 

DispatcherTimer. Klassen ger således möjlighet att bestämma vad som ska ske med ett 

bestämt tidsintervall. Systemklockan ska dessutom vara möjlig att ändra, då en simulations-

funktion ska finnas med. Klockan ska då ändras utefter önskad starttid på simulationen. 

 

 
Figur 6. Tidslinjen som rör sig kontinuerligt till vänster beroende på vad tiden är. 

 
if (nowClock.Second % 10 == 0) 

    { 
                var big = new BigTick(); 
                big.timeLabel.Content = nowClock.ToString("HH:mm:ss tt"); 
                timeLineView.Children.Add(big); 
                Canvas.SetTop(big, 0); 
                Canvas.SetRight(big, -20); 
 

            TranslateTransform translateTransform1 = new TranslateTransform(); 
                big.RenderTransform = translateTransform1; 

            DoubleAnimation anim1 = new DoubleAnimation(-screenWidth, 
TimeSpan.FromSeconds(timeLapse)); 

                anim1.Completed+= (sender2, e2) => endBigTick(big); 
                
translateTransform1.BeginAnimation(TranslateTransform.XProperty, anim1); 

} 

 

Kodexemplet ovan visar hur de längre linjerna med en sträng som visar tiden 

implementerades. Systemet känner igen att var tionde sekund ska en längre linje placeras ut. 

Varje nyskapat objekt lägger sig därför i början, det vill säga längst till höger, och rör sig 

sedan till vänster ju längre tiden går. För att få linjerna att röra sig användes klassen 

DoubleAnimation. Den första parametern i konstruktorn beskriver hur långt animationen ska 

gå. Den andra parametern bestämmer hur lång tid det ska gå för att nå den önskade sträckan. 

På detta sätt finns det möjligheter att ändra både hastighet och hur lång man önskar tidslinjen 

vara. Notera även variablerna ”screenWidth” och ”timeLapse”. Dessa variabler återanvänds 
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på fler ställen i programmet, främst för samtalsobjekten som måste röra sig i samma 

hastighet som tidslinjen 

 

När en linje har rört sig så pass långt att den inte längre syns inom fönstret, aktiveras ett 

event som tar bort den. Detta görs för att frigöra datorns minne, vilket medför att resurserna 

snabbt kan återanvändas. 

 

4.3.5 Stationsaxel 
 

Stationsaxlarna skulle kunna kallas själva kärnan i systemet eftersom det är just där mycket 

av de visuella kraven slutligen placeras. Här återfinns samtalsobjektet (visuellt samtal) samt 

dess animation, men även en hel del logik t.ex. stackning av samtal. En stationsaxels uppgift 

är att gestalta en separat flygplats vilket dessutom inkluderar de olika parterna som ingår i 

just den flygplatsen. Enligt kraven ska systemet kunna visualisera upp till tre stationsaxlar 

samtidigt, och varje axel representerar de händelser som sker i anknytning till just den 

flygplatsen, med avseende på kommunikation. Här har användaren möjlighet att själva välja 

vilka stationsaxlar som ska visas på skärmen genom att helt enkelt klicka på motsvarande 

knapp i verktygsfältet – View. 

 

 
Figur 7. Stationsaxel med innehållande samtalsobjekt. Här visas två radiosamtal som ATCO sänder (över 

delen), samt ett radiosamtal som ATCO mottagit från MK TMC (undre delen). 

 
En stationsaxel har en övre och en undre del, avskilt med en linje, som respektive motsvarar 

vad som sänts ut, och vad som mottagits. Ett samtal på den övre delen motsvarar alltså det 

som ATCO sänder till just den flygplatsen, och ett samtal på den undre delen motsvarar det 

som inkommit till ATCO. Inkomna samtal kan vara från piloter eller markpersonal. Genom 

att klicka på ett av samtalen som visualiserats spelas automatiskt motsvarande ljudklipp upp, 

samt verktygsfältet – Information - fylls med unik information om just det samtalet. Skulle 

två eller fler samtal ”krocka” tidsmässigt med varandra kommer dessa att stacka på varandra. 

Stationsaxlarna är uppbyggda av en canvas, vilket medför att placeringen av objekt kan ske 

genom att specificera koordinater, och det är på denna canvas som samtalen slutligen 

kommer att placeras. Nedan följer en lite djupare beskrivning av ett samtals flöde genom 

stationsaxeln från det att den inkommit tills det att den inte längre visas på skärmen. 

  

När ett nytt samtal identifierats av systemet och omvandlats till ett samtalsobjekt är det dags 

att placera in detta samtal på rätt axel. Denna kategorisering är konfigurerbar via 

konfigurationsfilen, vilket medför att användaren av systemet själv kan välja vad som ska 

placeras på vilken axel. Tre stationsaxlar initieras, en för varje flygplats, och beroende på 

kategoriseringen anropas metoden AddToAxis(Callobject) för just den instansen. Metoden 

har till uppgift att adderas samtalet i fråga till axeln med avseende på: 

 

 Typ av samtal (Radio/Telefon) 

 Vem avsändaren är (Övre eller undre del av axeln) 

 Horisontell placering (Enligt tidslinjen)  

 Vertikal placering (Tidsmässig krock - Stackning) 
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Först och främst måste metoden avgöra om objektet i fråga är av typen radio eller telefon. Är 

det ett telefonobjekt har metoden till uppgift att plocka bort alla radiosamtal som tillhör 

telefonsamtalet och som adderats till stationsaxeln i förväg. Detta uppnås genom att iterera 

över den canvas dit telefonsamtalet kommer att adderas, och sedan ta bort alla de 

samtalsobjekt av typen radio som går att associera med ett radioobjekt i telefonens 

VoiceClipList. På så sätt rensas alla enskilda radiosamtal från stationsaxeln som egentligen 

skulle tillhöra ett telefonsamtal. När detta genomförts övergår metoden till att avgöra vem 

som sände samtalet, och här är det samma algoritm för både telefon och radiosamtal. Skulle 

det inledande samtalet vara av typen radiosamtal hoppar metoden helt enkelt över den 

inledande biten som specifikt hanterar telefon. En selektiv del av algoritmen kollar om fältet 

RoleName är ATCO (flygledare). Skulle detta vara fallet placeras samtalet på den övre delen 

av axeln, och om inte, itererar algoritmen över de participants i samtalet för att avgöra om 

ATCO finns bland dem. Anledningen till detta är för att samtal som inte är associerade med 

ATCO inte ska placeras ut på axeln, eftersom allt ska visas från ATCO:s synvinkel.  

 

Efter detta får samtalsobjektet en horisontell placering med avseende på om samtalet är av 

typen radio eller telefon. Ett radioobjekt placerar alltid med kordinaten noll, vilket medför att 

den kommer placeras med sin högra sida intill stationsaxelns högra kant. Anledningen till 

detta grundar sig i hur VCS producerar radiosamtal, och strävan efter att placera in dem 

korrekt enligt tidslinjen. Eftersom VCS inte producerar en XML-fil tillhörande radio förrän 

någon av parterna släppt på knappen för kommunikation, medför detta att när samtalet först 

registreras av systemet, har det förflutit lika lång tid som samtalet var långt. Genom att 

placera objektet med sin högra sida på stationsaxelns högra kant kommer objektets vänstra 

sida, alltså start, ligga rätt placerat med avseende på tidslinjen. Telefonsamtal skulle 

egentligen kunna hanteras på samma sätt, men eftersom den sista metadatafilen – 

”LastMetaDataFile”, har en felaktig längd, skulle detta resultera i en felaktig placering enligt 

tidslinjen. Algoritmen läser istället av koordinaterna från det radiosamtal som först plockades 

bort, alltså det första som sades i telefonsamtalet, för att sedan välja den placering av 

telefonsamtalet. Här placeras alltså telefonobjektet med sin vänstra sida på de erhållna 

koordinaterna, och på så sätt i linje med tidslinjen.  

 

Ett annat viktigt scenario att hantera är eventuella krockar av samtal. Skulle två eller fler 

samtal inkomma så pass fort efter varandra att de borde placeras på varandra för att ligga i 

linje med tidslinjen, skulle de kunna täcka eller blockera varandra. Lösningen på detta är en 

stackningsalgoritm, som har till uppgift att avgöra om en sådan krock kommer att ske, och i 

sådana fall stacka objekten på varandra istället. Stackningsalgoritmen returnerar en integer 

motsvarande objektets placering i vertikalt läge, baserat på följande.  

 

Första samtalet placeras alltid på en bas, alltså lägst i stacken. Varje gång ett samtal får denna 

placering sätter algoritmen ett fält i objektet vid namn BaseStack till true, för att lätt kunna 

avgöra vilken som för tillfället är bas. När efterkommande objekt inkommit letar algoritmen 

upp det senaste objektet som har detta fält satt till true, och läser av dess index. Detta index 

blir startindex i en loop som itererar över samtliga efterkommande objekt i canvasen. Skulle 

det nuvarande objektet krocka med denna bas, går loopen runt – ökar en integer vid namn 

stack med ett, och gör samma jämförelse med nästa objekt i canvasen. Om loppen når sitt 

slut kommer värdet på integer – stack, att vara antalet gånger som objektet behöver stackas. 

Skulle algoritmen inte nå sitt slut, alltså något av de efterföljande objekten i canvasen 

krockar inte med det nuvarande, placeras objektet ut som en ny bas och loopen bryts. 

Koordinaterna beräknas genom att ta en konstant höjd multiplicerat med värdet från lokala 

fältet stack. På detta sätt erhålls en stackning av objekten, vilket visas i figur 7. Själva 

krockjämförelsen mellan samtal baseras på ifall det redan placerade objektets högra 
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kordinater är mindre än det nuvarande objektets vänstra kordinater. På så sätt kan man lätt 

avgöra ifall en krock sker.  

 

 
Figur 8. En krock mellan två samtal. I detta fall skulle algoritmen avgöra: If(50 < 70) == Krock. 

 
Efter att objektet erhållit sin position i höjdled kan objektet snart placeras ut på canvasen. 

Innan detta sker behöver dock en animation fastställas för att objektet ska kunna förflytta sig 

från höger till vänster. Denna animation ska ske, som tidigare nämnt, med samma hastighet 

som tidslinjen förflyttar sig. Beräkningen baseras på de värden tagna från animationen vad 

gällande tidslinjen. Detta grundar sig i att tidslinjens hastighet är konfigurerbar och då måste 

också objektens förflyttning i sidled anpassa sig till detta. Animationen sker med hjälp av 

standardklassen DoubleAnimation vilken tar två parametrar - längd och den tid det ska ta för 

att förflyttas den angivna längden. En ytterligare konstant har multiplicerats med både dessa 

värden vilken har till uppgift att helt enkelt förstora spannet för förflyttningen utanför 

skärmen. Detta för att dölja när objektet ska tas bort från skärmen när den inte längre visas i 

den angivna tidslinjen. Eftersom användaren själv kan justera fönsterstorleken samt vissa 

telefonsamtal kan vara väldigt långa är det svårt att avgöra precis när man kan ta bort ett 

samtal, och därför har denna konstant skapats. Desto högre värde konstanten sätts till, desto 

längre utanför skärmen förflyttas objekten innan de slutligen plockas bort. Precis som för 

tidslinjen, är det är även viktigt att plocka bort samtalsobjekten när de inte längre är relevanta 

just för att frigöra minne och därigenom öka systemets prestanda. Slutligen placeras objektet 

ut på skärmen och börjar sin vandring från höger till vänster enligt figur 7. 

 

4.3.6 Design 
 

Det kom önskemål från Saab att systemet skulle följa vissa riktlinjer. Främst gällde dessa om 

designen. Saab ville att programmet skulle vara väldigt lättöverskådlig, därför gavs förslag 

om att olika flygplatser ska ha vissa specifika färger. Således gjordes stationsaxlarna med 

klara färger som gjorde det enkelt för användaren att snabbt identifiera vilken flygplats som 

är aktiv. För att bygga på detta koncept gjordes även knapparna som döljer och visar 

stationsaxlarna om till motsvarande färger som stationsaxlarna. Ifall användaren av 

programmet inte är säker på vilka färger som gäller finns även text-fält som visar namnet på 

varje stationsaxel. Samtalsobjekten har också separata färger som gör det lätt att se om det 

var ett inkommande telefon- eller radiosamtal. 
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Programmet anpassades dessutom med avseende på olika fönsterstorlekar. Anledningen till 

detta är anpassningsbarhet. Programmet skulle kunna köras på flera olika skärmstorlekar utan 

att förändra förhållandena för visuella element t.ex. tidsaxeln eller olika samtalsobjekt. Idén 

var därför att göra verktygsfälten och statusfältet statiska - det vill säga att de inte ändrar i 

storlek oavsett vad – och att resterande del av tidsvyn visas beroende på hur stor 

fönsterstorleken är. 

 

 
Figur 9. Vänster visar standardknappen – höger visar en omdesignad knapp. 

 
Figur 9 ger exempel på omdesign av en knapp. Då vissa element inte passade in i stilmallen 

för programmet omdesignades dessa element för att ge ett bättre helhetsintryck. Till exempel 

gjordes också en omdesign för rullningslisten (scroll bar). Designen gjordes med avsikten att 

ge programmet ett enkelt och plant utseende, samtidigt som mindre väsentliga element stack 

ut. Detta för att användaren snabbt ska kunna förstå och köra systemet. 

 
 

 

 

 

4.4 Konfigurationsmöjligheter 
 

För vidare anpassningsbarhet skapades programmet med konfigurationsmöjligheter i åtanke. 

Det kom önskemål från Saab om en konfigurationsfil, där man skulle kunna anpassa vissa 

element i programmet. Därför inkluderas det med den körbara filen en text-fil som gör det 

möjligt att bland annat modifiera färger, namn samt ändra längd och hastighet för tidslinjen. 

Det finns dessutom möjlighet att styra vilken högtalare som ska associeras till specifik 

stationsaxel. Allt detta underlättar om man någon gång i framtiden skulle vilja byta 

flygplatser för bevakning och liknande.  

 
<!--add the participants to the station. Separate each participant by the char 
"|"--> 
      <add key="Station1" value="MK TMC|pilot3|pilot-mt"/> 
      <add key="Station2" value="pilot-TA"/> 

      <add key="Station3" value="inget"/> 

 

Exemplet ovan visar ett utdrag från konfigurationsfilen, där olika stationer tilldelas olika 

deltagare. Om ett inkommande samtal kommer från ”pilot3” kommer detta synas på första 

stationsaxeln. 

 

Nedan visas hur informationen hämtas från konfigurationsfilen till huvudprogrammet. I detta 

fall hämtas värdena från ”Station1” och läggs till i en lista. De olika värdena identifieras och 

separeras med tecknet ”|”. Denna lista kan sedan användas för att kolla i vilken stationsaxel 

inkommande eller utkommande samtal ska visas på. 

 
var station1List = new 
List<string>(ConfigurationManager.AppSettings["Station1"].ToUpper().Split(new 
char[] { '|' })); 
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4.5 Simulering av tidigare scenarion 

Simulering av ett tidigare scenario fungerar i princip på samma sätt som ett 

övervakningsscenario, eftersom systemet även här använder sig av de filer som VCS 

producerat. Den stora skillnaden är att de filerna som ska användas redan finns lagrade på en 

dator, så systemet inte behöver känna av nytillkomna filer. Istället kan systemet läsa in de 

filer som användaren specificerat och sedan köra ett modifierat övervakningsscenario på 

dessa, vilket resulterar i en simulering. Eftersom systemet byggts modulärt kunde många 

redan skapade klasser och metoder återvinnas för att uppnå denna modifierade övervakning. 

En ny klass skapades vid namn SimulationFolderReader, vilken har till uppgift att styra över 

simuleringen. När användaren startar en simulering kommer klockan att ändras till tio 

sekunder innan första samtalet ska komma, och sedan fortsätta ticka framåt till den tid då 

sista samtalet adderats. 

Användaren av systemet kan via verktygsfältet - Simulation, ställa in olika egenskaper hos 

simuleringen och samtidigt få information kopplat till sina val. Dessa egenskaper är start och 

slut-tid för simulering, det vill säga det tidsspann som ska simuleras samt möjlighet att välja 

vilken mapp på datorn som innehåller de aktuella filerna. Här finns också information om 

hur många filer som hittades, vilken den korrekta start och slut-tiden är för de valda filerna 

inom det angivna tidsspannet, samt vilken tid nästa samtal i listan kommer adderas. Systemet 

kommer att läsa in filerna från den valda mappen och sedan välja ut de filer som ligger inom 

det valda tidsspannet, och det är dessa filer som då tillsammans utgör simuleringen.  

 
Figur 10. Verktygsfältet för simulering. 

Själva inläsningen fungerar på samma sätt som vid ett övervakningsscenario, vilket medför 

att varje XML-fil ska omvandlas till ett objekt, och detta utförs av XMLReader. Beroende på 

hur många filer som finns lagrade i den valda mappen kan detta moment bli väldigt tungt för 

systemet. En vanlig mapp innehållande filer som VCS producerat ligger på ungefär 60 000 

filer, och detta skulle helt enkelt frysa systemet under inläsningen. Istället skapades en 

separat tråd med hjälp av en klass BackgroundWorker som utför inläsningen, och på så sätt 

öka prestandan. De valda objekten placeras i en datastruktur av typen List. Denna lista 

sorteras efter starttid för att samtalen ska komma i rätt ordning. En separat lyssnare 

initierades för att styra över simulationstiden, och på så sätt känna av när ett nytt samtal ska 

plockas ut från listan. Systemet behandlar dessa samtal på precis samma sätt som vid en 



 

22 

 

övervakning, och när simulationstiden är större eller lika med starttiden för nästkommande 

samtal i listan kommer systemet att addera detta samtal till motsvarande stationsaxel. 

Det finns ett undantag vad gäller telefonsamtal. Eftersom systemet i detta skede redan har 

tillgång till samtliga samtal som ska simuleras skulle telefonsamtal direkt kunna adderas, 

istället för att i ett inledande skede tolka allt som radiosamtal. Det systemet behöver göra för 

att uppnå detta är att iterera över listan med samtal och plocka bort alla radiosamtal som 

tillhör ett telefonsamtal. På samma sätt som ett övervakningsscenario kommer 

telefonobjektet att fyllas med de enskilda radiosamtalen och sedan placeras in i listan. Allt 

detta sker under inläsningen av filerna i BackgroundWorker.  

När användaren väl startar simuleringen kommer samtalen från listan att adderas en efter en, 

och samtliga funktioner från ett övervakningsscenario finns tillgängliga, så som specifik 

information för varje samtal och möjligheten att spela upp ljudklippet som associerats med 

samtalet. 
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5. Resultat 

Systemet som levererades bestod av en applikation vars huvuduppgift är att visualisera 

inkommande och utgående samtal baserat på informationen producerat av VCS. Därigenom 

får användaren av systemet en snabb och strukturerad överblick över den kommunikation 

som sker via radio- och telefon för varje enskild flygplats, och risken att missa samtal vid 

hög belastning minskar. 

 

Systemet övervakar en förvald mapp på datorn där VCS producerar filer. När en ny fil 

inkommit läser systemet av filen och skapar ett objekt innehållande dess information. Dessa 

objekt finns sedan tillgängliga för att övriga delar av systemet ska kunna komma åt och 

visualisera dem. På grund av begränsningar införda av VCS, kategoriseras alla samtal till en 

början som radiosamtal. Uppdelningen mellan radio- och telefonsamtal sker först efter ett 

avslutat telefonsamtal.  

 

Varje flygplats har tilldelats en stationsaxel och systemet kan i dagsläget hantera tre 

stationsaxlar samtidigt. Varje stationsaxel representerar en särskild flygplats och visar all 

kommunikation som sker på just den flygplatsen, genom att visualisera de inkommande 

samtalen i realtid. Varje axel är dessutom indelad i ett övre och undre fält som representerar 

inkommande respektive utgående samtal från just den flygplatsen. Samtalen förflyttas i takt 

med en tidslinje åt vänster på skärmen tills de inte längre syns, och varje samtal kan spelas 

upp genom att klicka på respektive så länge som de finns representerade på skärmen. Radio- 

och telefonsamtal samt stationsaxlar skiljs dessutom åt genom olika färger för att göra allt 

mer lättöverskådligt. 

 

Verktygsfält som ansetts viktiga för användaren har valts att placeras i användargränssnittet. 

Dessa involverar verktyg för att visa ytterligare information om varje samtal, välja vilka 

stationsaxlar som ska visas på skärmen samt styra över simuleringen av ett tidigare scenario. 

Övriga konfigurationsmöjligheter har förflyttats till en konfigurationsfil där mer specifika 

inställningar kan anges. Dessa involverar: 

 

 Associera olika parter till specifika stationsaxlar samt möjligheten att namnge 

stationsaxlarna. 

 Associera återuppspelningen av samtal från stationsaxlarna till specifika högtalare. 

 Justering av vilket tidsspann som tidslinjen ska förhålla sig till. 

 Val av vilka filformat som systemet ska kunna läsa in. 

 Diverse färger för olika komponenter i systemet. 

 

Systemet kan dessutom simulera ett tidigare kommunikations-scenario. Genom att ange tid 

och datum kommer systemet att läsa in alla filer inom det angivna tidsspannet och presentera 

dem på skärmen som om det vore realtid. 

 

  

Figur 11. Det färdiga systemet. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Den färdiga produkten uppfyller samtliga krav som Saab ställde på systemet och är väldigt 

lätt att hantera. Systemet visualiserar alla samtal som VCS producerar med ett väldigt gott 

resultat. En röd tråd genom hela projektet var att skapa ett system som inte bara uppfyller 

kraven utan dessutom gör det lätt att i efterhand bygga vidare på systemet, samtidigt som 

befintliga komponenter ska vara lätta att ta bort eller modifiera. Vi anser att vi lyckades bra 

med detta.  

Själva designen av systemet utformades i samarbete med Saab. Vi skissade upp en tänkbar 

design som vi ansåg vara rimlig för att på bästa sätt uppfylla kraven och sen diskuterades 

denna design med vår handledare. En viktig aspekt var att låta själva stationsaxlarna få så 

stor del av skärmen som möjligt eftersom de utgör själva kärnan i systemet, och skulle därför 

ligga i fokus. Verktygsfälten placerades till vänster på skärmen och går att förminska vid 

behov.  

Denna design tyckte vi vara mest optimal med tanke på att användarna dessutom skulle ha en 

snabb och smidig åtkomst till systemets alla funktioner. Här fick vi även bekräftelse från 

Saab att designen var bra.  

Vi avsatte flera dagar till att helt uteslutande göra tester av systemet. Dessa tester involverade 

simuleringar i Saabs simuleringsrum där vi försökte krascha vårt system. Dessa tester gjorde 

att vi kunde identifiera och rätta till ett flertal buggar som upptäcktes och var ytterst 

nödvändigt. Dock finns det fortfarande vissa brister i systemet som vi inte justerat, vilket 

involverar enstaka buggar i stackningen av samtal, samt vissa inkonsekventa delar i 

simuleringen.  

Detta grundar sig bland annat i att dessa buggar upptäcktes ganska sent, och det fanns helt 

enkelt inte tillräckligt med tid för att fullt ut åtgärda dessa problem. Vi gjorde vissa 

justeringar för att till viss del förbättra funktionerna, men lyckades inte helt lösa dem. 

Problemen med stackningen är att radiosamtal inte alltid kan stacka på telefonsamtal och 

tvärtom. Däremot fungerar algoritmen bra när det bara involverar radiosamtal.  

Här skulle man behöva se över algoritmen ordentligt för att åtgärda detta problem. Vad gäller 

simuleringen upptäcktes vissa inkonsekventa delar som sällan uppträdde, och därför blev det 

svårare att lokalisera vad själva kärnan till problemet låg. Dessa inkonsekventa delar 

innebära att vissa samtal inte alltid visualiserades på korrekt sätt. Även här skulle man 

behöva göra mer omfattande tester för att verkligen identifiera själva problemet. 

Under hela utvecklingens gång stötte vi på nya beteenden gällande VCS hantering av 

telefonsamtal, som gjorde att vi fick gå tillbaka och göra ytterligare justeringar för att 

anpassa till dessa beteenden. Detta grundade sig bland annat i att vi inte hade den djupa 

förståelse för hur VCS hanterar telefonsamtal, som vi först trodde att vi hade. Detta 

involverade bland annat ”LastMetaDataFile” och telefonsamtalens längd. Detta resulterade i 

vissa omstruktureringar gällande både back-end och front-end, och drog ut ganska mycket på 

tiden. 

Under utvecklingens gång så kom vi på fler idéer som skulle kunna implementerats om vi 

haft mer tid. Bortsett från att rätta till de enstaka buggar som återstår i systemet, så fanns 

planer på att skapa en statistik-vy. Denna del av systemet skulle hålla koll på all möjlig 

statistik så som belastning under vissa tidsperioder, hur samtalsfördelningen ser ut för varje 

flygplats och mycket mer. Detta skulle kunna presenteras som diagram och vara ett nyttigt 

verktyg för att kunna analysera olika aspekter gällande kommunikationen vid de olika 
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flygplatserna. En annan idé var att skapa ytterligare en vy för de inkommande samtalen. I 

dagsläget är en vy implementerad och presenterad i resultatet, men tanken fanns att göra en 

till, och då en förenklad och avskalad variant. Denna vy skulle endast visa samtalen som en 

stack utan längd eller animation. Syftet med denna idé var att få ett alternativ till 

helskärmsläget som systemet idag är mest anpassat efter. 

Under hela projektets gång har vi haft en öppen dialog med vår handledare vad gällande 

systemets struktur, gränssnitt och krav. Detta för att få verifierat att vår vision stämde 

överens med Saabs vision. Vi ansåg att denna dialog var väldigt viktig för oss, eftersom det 

dessutom uppkom ytterligare information som gjorde att vi bättre kunde anpassa systemet 

efter Saabs behov. Ett exempel som kan nämnas är konfigurationsfilen. Här hade vi först 

tänkt implementera alla konfigurerbara delar direkt i systemet i ett verktygsfält. Saab ville 

däremot att vi särade på vissa inställningar och placerade dem i en konfigurationsfil istället, 

vilket vi gjorde. 

Med facit i hand skulle vi ha lagt mer tid i ett inledande skede åt att analysera hur VCS 

verkligen fungerar. De omstruktureringar av systemet som blev en följd av dess nya beteende 

hade kunnat minimeras, vilket hade sparat oss ganska mycket tid. Denna tid hade varit 

ovärderlig mot slutet av projektet då vi inte riktigt hade tid att rätta till diverse buggar som 

upptäcktes. Utöver denna aspekt tycker vi att planeringen och genomförandet fungerade 

väldigt bra. I inledande samtal med Saab skapade vi oss en bra övergripande bild av hur 

systemet skulle struktureras och designas, vilket var väldigt viktigt för planeringsarbetet. Vi 

kunde i detta skede dela upp systemet i olika komponenter och fördela arbetsuppgifterna på 

ett mycket bra sätt. Detta resulterade i ett väldigt smidigt genomförande, samt själva 

integrationen av komponenterna. Vi är väldigt nöjda med resultatet och planeringen. 

Att få vara med och utveckla ett system till Saab har varit väldigt intressant och samtidigt 

oerhört lärorikt. Vi har bland annat fått en inblick i industrin samt tillämpat mycket av det vi 

har lärt oss under utbildningens gång.  
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