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Sammanfattning 

 

När man som företag arbetar med andra företag såsom Telia där information om samtal, 

sms och surf bland annat sparas ner i filer och krypteras enligt säkerhetsregler är det viktigt 

att man har en bra och pålitlig programvara som sedan klarar av att avläsa dessa filer och 

transformera(decoda) innehållet till det ursprungliga stadiet så att räkningar osv kan 

framställas på ett korrekt sätt. 

 

Det här arbetet har byggt vidare på en decoder som gör precis det. Ett webbaserat 

gränssnitt för decoding och informationssökning av dessa filer har skapats som är väldigt 

enkelt och användarvänligt för att underlätta framtida arbeten. Istället för att sitta i en 

kommandotolk(CMD/Terminal), finns det nu ett gränssnitt där man kan göra precis samma 

saker mycket enklare och snabbare. 

 

 

  



 
 

 

Abstract 

 

When you, as a company, works alongside other companies such as Telia, where 

information about calls, text messages and internetsurf are saved as files and gets 

encrypted according to security policies, it’s important that you have a good and trustworthy 

software that can decode these files. Transforming(decoding) them back to their original 

state, so that bills etc. can be properly produced. 

 

This project has used a decoder that does exactly that as a starting point, and a web-based 

graphical interface(GUI) has been created with the decoder as a base. This GUI can deocde 

these particual files and it also allows the user to search for specific information in those files 

after they have been decoded. It’s a very simple and user friendly construction that will 

simplify future processes. Instead of using a command-line(CMD), there is now a GUI where 

you can do exactly what you can in CMD, only simpler and faster. 
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1. Inledning 

 

Filavläsning innebär att man läser in en fil och sedan går programmet igenom filen och 

plockar ut viss eller all information beroende på vad man har specificerat(Rayer, 2016). I det 

här fallet ska vissa taggar som innehåller information om vem som t.ex. skickat ett SMS och 

vem som tar emot det samt vid vilken tid det hände bland annat, tas ut för att sedan sparas 

ner i en databas. 

 

I utvecklingen av projektet har jämförelser mellan en open source-decoder och en betal- 

decoder(såld programvara) skett, där information om hur man ska tolka data har hittats. 

Exempelvis så används inte samma metod för att avläsa datum som för telefonnummer. 

 

Open Source växer fort och används flitigt. Många stora projekt är just skapade som open 

source, bland annat MySQL, GIThub och Docker. Till skillnad från att utveckla själv är open 

source en väldigt bra källa att ta information ifrån, eftersom att det är väldigt många kunniga 

personer som utvecklar projekten vidare hela tiden och open source innebär att vem som 

helst kan arbeta vidare på projektet enligt Polley(2007). 

 

Fördelar och nackdelar finns med båda valen. Använder man sig av open source finns det 

många kunniga som har mycket kunskap och levererar ett bra och fungerade program men 

det kan även hända att för många arbetar med projektet vilket kan resultera i att det blir 

inkompatibelt eller att det har för många funktioner så det blir svårt att anpassa till det man 

själv vill uppnå. Även att man inte har full kontroll över projektet och att det inte finns någon 

support kan vara ofördelaktigt. Jämfört med att utveckla eget där man har full kontroll över 

det man skapar men man kan komma att inse att man saknar tillräckligt med kunskap för att 

färdigställa arbetet. (Polley, 2007) 

 

 

 

1.1 Problembeskrivning 

 

Jag har fått i uppgift att utveckla en grafisk applikation i ett existerande projekt. Den grafiska 

delen kommer att underlätta avläsningen av en viss sorts filer som sparas när privatpersoner 

eller företag ringer samtal, skickar sms och liknande. Den kommer även vidareutvecklas för 

att klara av fler filformat. 

 

Företaget har tidigare använt sig av antingen Open Source eller ett köp-program för att 

kunna avläsa filer men de har aldrig tyckt det fungerat riktigt bra eftersom att det ena 

programmet säger en sak och det andra en annan. De har också haft ett stressigt halvår 

överlag. Därför har tid inte funnits för att skapa ett eget program som kan läsa av och 

decodea, där de har full kontroll. Vilket de behöver, eftersom att dessa filer innehåller viktig 

information. 

 

Filavläsning behövs för att man ska kunna plocka ut och processera information som skickas 

i filer. En decoder behövs när innehållet i filen inte är ren text (plain text) utan filen består av 

ett antal taggar som det i det här fallet heter. Och varje tag har ett värde och det värdet är 

det man vill åt. Det problematiska med en decoder av detta slag är att få den att översätta på 
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rätt sätt. Att läsa in själva filen är enkelt men när decodern sedan ska börjar arbeta medför 

ett ofta antal problem. 

 

Själva strukturen på filerna kan med andra ord se olika ut. De kan separeras med ett enkelt 

radhopp(Enter) eller med en punkt, komma eller vad som helst. Detta innebär ofta problem 

och då måste man vara noggrann med vad man bestämmer att sin decoder ska hitta för 

information. Om man inte specificerar så att decodern kan anpassa sig efter olika format, 

kommer väldigt många filer inte översättas på rätt sätt enligt Tomita (2012). 

 

Exempelvis så kan vissa XML-strukturer se ut som följer: 

 

 

1. 

 
  

2. 

 
  

 

 

Jämför man bild 1 och 2 ser man att skillnaden är enorm. Och därför är det viktigt att 

decodern klarar av olikheterna, annars kommer en väldigt stor del av alla filer inte kunna 

avläsas. 

 

Eftersom att det fanns problem med de lösningarna som i dagsläget används, bestämdes 

det att företaget skulle utveckla en egen applikation för avläsningen. Att utveckla egna 

projekt är ofta ett stort åtagande som innebär mycket arbete. Mjukvaruindustrin är 

fortfarande relativt ny och det är svårt att säga exakt vad som är det bästa 

tillvägagångssättet. Att skapa egen kod innebär också att mycket tester måste göras, för att 
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man ska kunna validera att det interagerar som det ska. Jämför man det med open source, 

där det redan finns färdiga projekt kan det vara svårt att hålla kvar motivationen och fortsätta 

utveckla själv när det finns smidiga lösningar att hämta på internet. (Stober, 2010). 

 

Även saknaden av kommentarer från användaren är ett problem. Den största faktorn till 

missnöjda kunder under en uppmätt period av 10 år är saknad av användarinput enligt The 

Standish Group(2012). 

 

En del av inspirationen för det här arbetet har kommit från Open Source men att använda sig 

av ett stort Open Source projekt medför i många fall problem. I takt med att populariteten för 

ett visst projekt ökar, vill man även öka funktionaliteten på projektet och eftersom att det är 

Open Source kan alla vara med och bidra. Problemet med det är att då blir det många som 

skriver kod på sitt egna vis och det är stor chans att vissa delar blir inkompatibla med 

varandra och kan orsaka andra sorters störningar.(Hurley, 2014). 

 

Open souce projekt skapas även ofta av personer med goda kunskaper inom ämnet och kan 

därför vara svårt för alla att använda sig av deras lösningar då de inte är tillräckligt 

användarvänliga enligt Polley (2014). 

 

När utvecklingen ska påbörjas skall det bestämmas vilket programmeringsspråk som sk 

användas Att välja programmeringsspråk är inte alltid lätt, det finns extremt många olika och 

alla är bra på olika saker. Det är många faktorer som spelar in. I det här projektet behövs ett 

språk som är lätthanterlig och bra på att hantera multipla klasser samt använda sig av redan 

färdiga projekt. Bra html stöd behövs även. Både för smidiga tester och ett bra slutresultat. 

(Mikoluk, 2013). 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med mitt arbete är att bygga vidare på en existerande applikation och 

utveckla den med fler funktioner. Fler filformat ska kunna tolkas och ett grafiskt gränssnitt 

där man lätt och smidigt kan ta ut den informationen som man behöver. 
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2. Teori 

 

Teoridelen innehåller all information som behövs för att kunna förstå hur metod och 

resultatdelen har utvecklats. 

 

 

2.1 Filavläsning(Parsing) 

 

En filavläsare(parser) är ett program som används för att läsa in en fil och sedan scanna den 

efter information. En parser letar efter förbestämda ord eller symboler i den filen som läses 

in och kan sedan extrahera den informationen och exempelvis översätta den, skriva ut den 

eller spara ner det i en fil. Om en fil med kundregister läses in, kan man t.ex.välja att skriva 

ut alla förnamn för de personer som är födda 1970.(Rayer) 

 

Det är viktigt att decodern har stöd för multipla filstrukturer. Skillnaden på struktur kan skilja 

sig avsevärt. 

 

En decoder används för att läsa meddelanden som har blivit encodade. Vilket betyder att 

man konverterar information från ett system till ett annat i ett specifikt format som gör det 

oläsligt för blotta ögat. Enligt Fiske(2014) är encoding symboler och text som bestämmer hur 

och i vilket kontext som de ska användas och hur de kan kombineras för att forma mer 

komplexa meddelanden. 

 

Processen innebär att en encoder tar ett meddelande och ändrar om innehållet efter en viss 

specifikation, sedan när decodern ska läsa det måste den använda sig av just den 

specifikationen som användes för encoding för att kunna få fram innehållet i 

ursprungsformat. 

 

2.2 Open Source 

 

Open source betyder att man skapar exempelvis en programvara och sedan kan 

allmänheten ta del av källkoden(source code). Men det är inte allt. Följande kriterier måste 

uppnås enligt Andre M. St.Laurent. 

 

1. Omfördelning, licensen ska inte hindra någon från att sälja eller ge bort mjukvaran för  

att användas som del i en annan mjukvara. Man får inte heller kräva någon sorts 

betalning för att få dela mjukvaran. 

2. Källkod, programmet måste inkludera källkoden och tillåta delning av 

källkoden. Man får inte på något sätt förhindra tillgång till källkoden, genom att ta bort 

vissa delar eller gömma koden på internet. 

      3.   Licensen måste tillåta modifikation och att man tar koden för att implementera den  

             och anpassa den till sin egen lösning. 

      4.   Integritet, licensen kan neka källkod från att bli delad men endast om koden är   

modifierad och licensen tillåter delning av mjukvarans uppdateringsfiler. Licensen 

kan kräva att om man modifierar, måste man ändra namn eller versionsnummer från 

ursprungsversionen. 

      5.   Licensen får inte diskriminera någon. 

      6.   Licensen får inte säga att källkoden inte får användas inom ett specifikt område. 
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T.ex. handel. 

      7.   Licensen måste följas av alla, alla ska behandlas 

      8.   Licensen får inte vara specifik för en produkt. Även om du bygger vidare på och  

  uppdaterar källkoden, gäller alltid samma licens som för ursprunget. 

      9.   Licensen får inte ställa några krav på annan mjukvara. Licensen får inte säga att om   

  du ska använda detta får du inte använda dig av Windows operativsystem. 

     10.   Licensen måste vara teknologineutral.  

(St.Laurent, 2004) 

  

 

Open Source är gratislösningar som någon har skapat utan att kunna kräva betalt för dem. 

 

 

Open Source lösningar är bra startpunkter för att göra egna lösningar. Eftersom all källkod 

finns, är det lätt att ta till sig den och sedan anpassa efter ens egna behov och preferenser. 

Ur ett säkerhetsperspektiv är detta också fördelaktigt, då man lätt hittar svagheter och 

eventuella ingångar till systemet som kan ha planterats för stölder. (Halls, 2014). 

 

Det finns däremot inga garantier för eventuell support om man använder sig av en mjukvara 

som är utvecklad med Open Source eftersom arbetet är helt ideelt kan man inte räkna med 

att utvecklarna har tid till att svara på frågor. (Cuff, 2014). 

 

 

 

2.3 HTML, CSS och JavaScript 

 

HTML som står för Hyper Text Markup Language är ett språk som används för att bygga 

upp strukturen på en webbsida, så som rubriker, underrubriker och textrutor. HTML är ett 

språk som har funnits väldigt länge utan större uppdateringar och därför har HTML5 kommit, 

som ger en hel del nya funktioner. 

 

CSS (Cascading Style Sheets) är en av dem och CSS är specifikationer om det som du gör i 

HTML. Gör du en knapp i HTML <Button>Knapp</Button>, kan du med CSS bestämma 

färg, textstil, storlek, placering mm. Det ger mycket fler valmöjligheter och 

anpassningsbarhet till utvecklingen av webbsidor. 

 

JavaScript är en annan som har funnit med i många år. Det språket är utvecklat för mer 

dynamiska funktioner till skillnad från HTML som ”bara” är orörlig struktur. JavaScript til låter 

att bildrutor har rörelse och många klickbara funktioner. Tänk gillaknappen på Facebook, 

eller på Twitter. (Ducket, 2011) 

 

 

 

2.4 MySQL 

 

MySQL är en databashanterare. En databas kan liknas vid en tabell där man kan skriva in 

valfri information. Det kan vara en inköpslista, eller ett helt lagersystem. Databaser är bra för 

stora mängder av data och är därför ofta i centrum i många system och organisationer. 
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MySQL lagrar data i så kallade relationsdatabaser, vilket betyder att man delar upp data i 

mindre tabeller, för att optimera hastigheten för framtida sökningar. Man sätter upp vissa 

regler i en databas, till exempel att samma information inte får finnas på två ställen, utan 

man ska då koppla och härleda istället för att duplicera. 

 

 

 

MySQL är även open source, vilket betyder att vem som helst kan använda och modifiera 

mjukvaran.(Connoly, Begg, 2010) 

 

 

2.5 Java Maven 

 

Java är ett programmeringsspråk som räknas som en global standard för mjukvaruutveckling 

bland annat företagsmjukvara. Java har också bra inbyggda stöd för HTML. 

 

Maven är en sorts projekttyp som finns i Java. Det underlättar uppbyggnaden av stora 

projekt genom att förminska tiden som behövs för att skriva och uppdatera skripts bland 

annat. Det viktigaste i ett Maven projekt är dess POM(Project Object Model) fil. Den 

innehåller information och förklaringar om projektet. Versioner, konfigureringar, 

beroenden(Dependency) och mycket mer. 

 

Maven har ett flertal viktiga kataloger som måste finnas med: 

 

src/main/java: Innehåller java kod 

src/main/resources: Resurser som en application behöver.  

src/main/filters: Filter för resurser 

src/main/config: Konfigureringsfiler 

src/main/webapp: Webapplication för ett WAR(Web application Archive) projekt 

src/test/java: Enhetstests 

src/test/resources: Resurser för enhetstest  

src/test/filters: Resursfilter för enhetstest 

src/site: Filer som används för att generera en webbsida 

 

Med ett Maven projekt finns det många val. Det viktigaste av dem är ”install”. Det innebär att 

projektet som har skapats sparas ner på en lokal enhet(eller Docker). Projektet sparas 

sedan i en speciell mapp där den sedan finns tillgänglig för andra projekt, vilket betyder att 

med hjälp av en dependency kan man återanvända det man tidigare gjort. (Smart, 2005). 

 

2.6 WildFly(JBoss) 

 

WildFly är en uppgraderad version av JBoss Application Server och det är en 

applikationsserver som används för tester, där man kan testa sin kod mot en webbsida. Man 

skapar en adress för administration(t.ex. 192.169.1.100:9990) och en för att visa resultatet 

(t.ex. 192.169.1.100:8080) och är skriven helt i Javaspråk och kan därför användas både 

med 
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32 och 64 bitars operativsystem. WildFly lägger fokus på bra anslutning, snabba svarstider 

och skalbarhet (Spolti, 2014). 

 

 

2.7 Docker, Kitematic och Oracle VM VirtualBox 

 

Oracle VM Virtual Box är ett program som används för att skapa upp en virtuell dator på din 

dator. T.ex. kan ett Linux operativsystem startas på en Windows PC genom VirtualBox. 

Detta är bra för tester då man kan skapa en applikation på ett specifikt operativsystem i 

VirtualBox för att testa att det är kompatibelt med andra. 

 

Docker är en virtuell plattform som är till för att hålla information. Det är byggt av open 

source teknologi. Det docker gör är att underlätta utvecklingen eftersom att man inte 

behöver ha arbetsmiljön i åtanke. Docker är byggt på det vis att om ett projekt laddas upp 

från en PC, behöver man inte hålla sig till den specifika PC miljön när man bygger vidare på 

projektet. Man kan komma åt projektet från en MAC eller Linux och bygga vidare genom att 

använda respektive språk. Det gör att man inte behöver anpassa sig efter vilken miljö man 

arbetar med. 

 

 

Vid tidigare användning av Docker erbjöds det endast kommando-baserade funktioner, vilket 

betyder att man skriver i en kommandotolk för att utföra uppgifter. Det ändrade Kitematic på. 

Kitematic är ett grafiskt gränssnitt(GUI) som fungerar i Windows och OS X(mac). 

(Gallagher, 2015). 

 

2.8 Agil Systemutveckling 

 

Agila metoder är ett tillvägagångssätt som innebär att man på ett iterativt sätt tar sig från 

start till mål. Några viktiga punkter inom agila metoder är att kunden får se resultat med 

jämna mellanrum, att projektet är så pass flexibelt att man kan modifiera krav sent i 

processen, att man har ett nära samband med arbetsgivaren och att arbetslaget får den tillit 

och resurser som behövs för att lösa uppgiften på bästa sätt. (Stober, 2010). 

 

2.9 Webbdesign 

 

Enligt Nielsen(1999) är en stor del av problemen med webbsidor att användaren inte förstår 

vad de gör på sidan direkt, utan de måste undersöka och leta för att hitta det dem ska utföra. 

Nielsen och en kollega utförde en studie som gick ut på att försökspersonerna skulle hitta 

jobbansökningar på de utvalda hemsidorna. Endast 26% av dem klarade det. Alla dessa 

hemsidor tillhörde större och välkända företag. Användarvänligheten drabbas enormt när 

användaren måste lämna startsidan och leta fram saker på egen hand, när allt inte finns där 

framför ögonen på dem. 
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3. Metod 

 

Det här kapitlet beskriver hur jag gick tillväga under utvecklingen av applikationen. Här 

beskrivs hur och varför jag valde mina arbetssätt och metoder. 

 

3.1 Utvecklingsmetod 

 

Det här arbetet har utvecklats genom metoder som har anpassats efter agil 

systemutveckling. Jag valde att använda mig av agila metoder eftersom att det är ett smidigt 

och bra sätt att utveckla på. Det är även lätt att anpassa till sina egna fördelar. Att man har 

konstant kontakt med kunden är enligt mig en fördel, med tanke på att man arbetar iterativt, 

är det lätt att anpassa ifall kunden kommer med förslag eller input i sena stadier. 

 

För att veta hur arbetet och utformningen av produkten skulle läggas upp har jag med jämna 

mellanrum möten med kunden på arbetsplatsen. Där gick vi igenom saker som skulle finnas 

med och går igenom det jag hade gjort för tillfället för att få feedback och tips. Här passade 

jag även på att fråga om eventuell hjälp och vägledning, vilket kopplas till många av 

grundpelarna inom agil systemutveckling. (Stober. 2010) 

 

Det största problemet inom egenutvecklade projekt är just att man inte får någon input från 

kunden. Under det här projektet har det inte varit några problem med det, då jag har suttit på 

kundens arbetsplats och arbetat. 

 

Grunden inom agila metoder är iteration. Därför har jag under arbetets gång itererat mig 

genom alla funktioner tills allting fungerade tillsammans.(Stober, Hansmann. 2010) 

 

Första steget var att få kommunikation med databasen. Då itererade jag igenom den 

funktionen med hjälp av felsökning tills den fungerade. 

Nästa steg efter det var att sätta in påhittade värden i databasen för att se att det fungerade. 

Vilket innebar att jag itererade igenom insert-funktionen tills den interagerade på rätt sätt 

med databas-funktionen. 

 

Det är på ovanstående arbetssätt som utvecklingen från start till mål har pågått. 

 

3.2 Val av tekniker 

 

För att komma igång med arbetet läste jag om och lärde mig HTML och CSS. HTML 

används för själva uppbyggnaden av sidan - rubriker, textrutor och struktur medans CSS 

används för specifikationer av rubrikerna, textrutorna osv(färger, storlek). Jag använder mig 

av en IDE(Integrated Development Environment) som heter IntelliJ där all kodning och 

testning sker. 

 

Applikationen som ligger till grund för designarbetet är skriven i java, som jag väljer att 

använda även till detta projekt eftersom att det har bra html stöd och det är väldigt flexibelt 

och enkelt att strukturera. (Horstmann, 2013). Samt olika seriösa webbsidor och guider för 

att allt som behövs ska uppfyllas. Jag ska även använda mig av HTML för att bygga upp 

applikationen och där har jag väldigt vaga kunskaper, där finns alltså mycket att lära. Det 

kommer jag uppnå med hjälp av ”HTML and CSS: Design av Build Websites, Jon Ducket” 
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bland annat. Utöver det så kommer jag behöva skapa en databas som byggs upp med hjälp 

av MySQL, där viss information från en fil man läser av sparas ner och sedan ska man ha 

möjlighet att söka fram specifik information som man behöver. När man sedan läser in en ny 

fil, tas allt det gamla från databasen bort och sedan fylls det nya i. Databasens syfte är alltså 

bara att hålla information för stunden så att man kan söka i den. MySQL används för att jag 

har tidigare kunskaper inom det samt att det finns ett MySQL stöd i Kitematic. Det är även 

ett relativt lätthanterligt språk vilket passar bra. 

 

Själva utformningen av sidan kommer vara väldigt enkel. Bara ett fåtal knappar och ett 

område där specificerad information kommer att visas. 

 

För att få igång rätt arbetsmiljö behövde jag installera WildFly, Docker, Kitematic och Oracle 

VM VirtualBox. 

 

 

3.3 Utveckling 

 

VirtualBox använder jag för att skapa upp en virtual dator där all utveckling sker. Det är som 

en instansiering av en ny dator, på din dator där du sedan använder dig av andra 

applikationer för att bygga ditt program. Det man gör sparas alltså inte lokalt på din dator, 

utan det sparas i den instansierade ”datorn”. Vilket är att föredra när man ska arbeta med 

utveckling och testning av saker. Då löper man ingen risk för att råka förstöra någonting på 

sin fysiska dator. 

 

Docker startas sedan i VirtualBox för att bygga upp en plattform där all information kan 

sparas. Tänk på docker som en stor fraktskepp där det finns containrar. Där fraktskeppet är 

plattformen som ligger i Virtual Box och containrarna är det du sparar informationen i. För 

mitt projekt som jag gör nu så sparar man filerna som man ska läsa av i docker, som 

fungerar som en sökväg(filepath). Tänk på det som en ny hårddisk under C:\. 

 

Efter det startas Kitematic för att få fram det grafiska gränssnittet till docker-kommandona. 

Kitematic använder jag för att jag ska kunna hålla bra koll på alla loggar som jag skriver till. 

Vartenda steg när man kör min applikation skrivs ut i loggarna och det syns i Kitematic. Bra 

loggar är nästan det viktigaste när man utvecklar, eftersom att det låter en följa alla steg och 

då kan man lätt se vart saker och ting går fel. Här importerar man sedan en färdig WildFly 

container, som man konfigurerar efter sina behov. Och i det här fallet behövs en 

administrationsserver och en server för att visa resultaten. I administrationsdelen läggs även 

ett stöd för MySQL in, vilket gör att man kan komma åt en MySQL server där all information 

ska sparas. Databasen kan hanteras genom en kommandotolk, även där finns ett grafiskt 

gränssnitt för att underlätta som heter MySQL Workbench. Man kopplar samman sin 

WildFly-server med en Databas-server för att kunna hantera den. 

 

Utvecklingen sker som jag nämnde tidigare i IntelliJ IDE och som ett Maven projekt. 

Och eftersom att jag bygger vidare på en tidigare utvecklad applikation har jag importerat 

vissa delar till mitt projekt men hjälp av en dependecy. 

<Dependency> 

<”GruppID”> 

<”Projektnamn”> 
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<”Maven-version”> 

</Dependency> 

 

 

När allt nödvändiga var importerat började jag designa min webbsida. 

Det tog ett litet tag att få den att se ut och interagera som jag ville. Man var tvungen att 

blanda lite Javakod i sin HTMLkod för att få det att fungera. 

 

Nästa steg var att skapa databasen, vilket är en väldigt enkel konstruktion då dess funktion 

enbart kommer vara att ta bort(truncate), lägga till(Insert into) och söka(select). 

 

Under projektets gång är det väldigt viktigt att man lägger in felsökningar i sin kod så att man 

lätt kan se vart eventuella problem ligger. Till exempel om man gör en ny funktion som ska 

lägga till en ny användare i ett inloggningsprogram, så kan man i koden där ”lägga till” 

funktionen finns, skriva t.ex.” System.out.Println(”Användare tillagd”);. För att direkt veta 

om det fungerade eller inte. Skrivs det inte ut så gjorde man fel men skrivs det ut fungerar 

det som det ska. Ett bra knep för detta inom programmering är att använda sig av så kallade 

try & catch metoder. Det går ut på att du försöker(try) och om det inte fungerar så 

fångar(catch) 

man upp felet och skriver ut vad som gick fel. 

 

I Kitematic finns även stöd för en så kallad Logger, som jag nämde ovan. Det är en funktion 

som loggar det man vill skriva till dockern, därför ser man det i ett fönster på Kitematic. Där 

skriver man t.ex 

”Logger.info(”Programmet startar”)”  

”Logger.Info(”Nu är jag inne i metod1)” 

”Logger.info(”Nu är jag inne i metod2”)”  

osv för att man ska kunna ha koll på exakt vad det är i sin kod som fungerar och vart det går 

fel. Det är väldigt viktigt med korrekta loggningsmetoder eftersom att man lätt hittar 

problemen och kan åtgärda dem. 

 

På nästkommande del, resultat, finns det en bild som visar och  förklarar mer ingående hur 

själva loggningen går till. 
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4 Resultat 

 

Den här delen visar det jag har kommit fram till. 

 

4.1 Kravspecifikation 

 

Kraven togs fram av min arbetsgivare och delvis mig själv. Då det är han som har valt 

utformandet av projeket, är det han som har varit drivande i frågan men jag har, eftersom att 

vi har arbetat Agilt, även kommit med input och önskingar. 

 

För att få en bättre förståelse för förkortningar och uttryck i kravlistan kommer här en kort 

bakgrund. 

 

CDR= Call Data Records(Information om exempelvis ett samtal som har ringts) 

IMSI = Simkortsnummer 

 

Systemet FDS – Fraud Detection System – som är deras programvara för att upptäcka 

bedrägeri, analyserar CDR – Call Data Records -  från mobilnätet  i realtid och skapar utifrån 

givna regler larm för att detektera fraud (bedrägeri). CDR kommer i flera olika format från 

olika system. Det förekommer ofta att man måste se hur CDR ser ut innan de har blivit 

processade av FDS. Det finns därför ett behov av ett med hjälp av ett webbaserat 

GUI(Graphical User Interface) kunna titta på CDR oavsett format. 

 

Exempel: Man har upptäckt att CDR från Huawei växlar innehåller felaktigheter (t.ex. felaktig 

representation av telefonnummer). Man väljer ut en Huawei fil i CDR Web Tool och begär att 

analysera filen. När analysen är klar kan användaren söka efter de nummer som man är 

intresserad av och ser hur dess rå-format ser ut i filen. 

 

 

Här är en lista på krav från arbetsgivaren.  

 

- = Krav 

-- = Underkrav 

 

- CDR Web Tool (CWT) ska tillhandahålla ett webb-baserat gränssnitt 

- Användare av CWT ska ange: 

- CDR format (t.ex. NRT, TAP, Ericsson, Huawei etc) via en drop-down meny 

- Ange en fil via en browse funktion 

- När CDR format och fil har angivits ska användaren kunna klicka på “Analyze file” 

- När “Analyze” har beordrats så ska följande data plockas ut från filen: 

-- Antal records i filen. 

-- Antal records fördelade på CDR typ (t.ex. Originating voice, Terminating voice, Originating 

SMS etc). 

- För varje record ska följande sparas: 

-- A-number (caller number) och B-number (called number) 

-- IMSI 

-- CDR time stamp 

-- Duration 
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-Aktuell data ska sparas i en temporär databas tabell 

- När “Analyze” är klar så ska användare få information om om det gick att analysera filen. 

Om det gick bra ska antal records och record fördelning visas. 

- Om analysen gick bra så ska användaren kunna söka i databasen efter A,B nummer samt 

IMSI via en sökfunktion. 

- Vid sök ska användare få feedback om något hittades eller ej. Hittades records så ska info 

om dessa visas i GUI:et 

- Webserver Apache. 

- Application server Jboss – Wildfly 

- Databas : MySql 

 

 

4.3 Flödesschema 

 

Ett visuellt schema över hur webbapplikationen fungerar. 

 
 

Detta flödesschema skapades för att få en visuell överblick av hur applikationen ska fungera. 

Följande är ett scenario för hur applikationen i majoriteten av fallen kommer att användas. 

1. Man väljer att läsa in en fil från webbsidan, som då decodas och sparas ner i 

databasen(Insert). 

2. Sedan väljer man från webbsidan vilken information av det man precis läste in som man 

vill visa(Select). 

3. Detta visas då på webbsidan och man kan därifrån använda informationen som visas. 
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4.4 Hur det fungerar 

 

En enkel förklaring om hur min applikation fungerar från att man väljer fil tills att man kan 

söka. 

 

Applikationen fungerar genom att man först väljer en fil som läses in och sedan decodas. 

Filen genomgår då en mängd operationer för att hitta de specifika sakerna i filen. 

Exempelvis så är det tag nummer 3 som är intressant i det här fallet. Först decodas hela 

filen, sedan letar min applikation igenom filen efter tag 3. När man väl är ”inne” i tag 3, letar 

den efter nya specificerade saker. Exempelvis IMSI, IMEI och Duration som man ser i 

loggern här under. Det står när den hittar en tag 3, sedan vad som hittas inne i den tagen. 

 

  
 

När man sedan har hittat sin önskade information skrivs det ner i en MySQL databas och för 

varje ny tag 3 skrivs det in ny information. Och som man ser så innehåller en testfil som jag 

har använt väldigt många tags som visas här under. 
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Om man skulle vilja läsa in en till fil och spara ner det till databasen, så kommer det som 

fanns i databasen tidigare först att tas bort. Innehållet i databasen är alltså endast får den 

filen som man precis valde att decoda. Detta görs eftersom att databasen endast är tillfällig 

och dess enda funktion till för att man ska kunna söka. Under själva avläsandet och 

sparandet av filen till databasen är det extra viktigt att man använder sig av 

felsökningensmetoder. Det 

sättet jag arbetade med loggern i kitematic fungerade extremt bra och gav mig direkt en 

insyn ifall någonting inte sparades på rätt sätt, eller om en viss tag inte hittades eller 

liknande. Använde mig av felsökning i varje steg av processen vilket visade sig vara väldigt 

effektivt. 

 

När filen sedan är decodad och nersparad i databasen vill man även kunna få fram 

informationen från filen på ett bra sätt. Därför skapades en sök-funktion. Där söker man i 

databasen med hjälp av SQL-queries(SQL-kommandon) och sedan visas den informationen 

man söker fram på webbsidan. De valen som finns att söka på är : IMSI, CallerNumber, 

CalledNumber och All(allting i databasen). 
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4.5 Slutgiltigt resultat 

 

 

Bilden här visar hur importen av decodern fungerar, som jag har byggt mitt webbaserade 

gränssnitt utifrån. 

 
  

 

Tydligare bild på importen av projektet. 

 
 

 

Efter att jag hade läst stycket ur boken som Nielsen hade skrivit, där han nämnde att det 

största problemet med webbsidor är att de är för avancerade och har för mycket saker på 

dem, vilket gör specifika saker svåra att hitta. Det första jag tänkte efter det var “simpel 

design”. Och det är precis det min webbsida är. Man kommer till sidan där man utför jobbet 

direkt. På min sida syns det väldigt utförligt vad man kan göra och hur man gör det. Man 

behöver inte klicka sig runt och leta för att hitta det man söker. Allting finns där rätt framför 

ögonen på en.  

 

Här nedan ser vi en bild av hur webbsidan ser ut när man först besöker den. Som jag 

nämnde ovan vad min plan att det skulle vara en väldigt enkel och användarvänlig design av 

webbsidan och den planen har jag gjort mitt bästa för att följa. Därför presenteras sidan i en 

väldigt enkel design, med funktioner som man förstår vad de innebär. Först väljer man 

filformat och fil för att decodea. Och under det finns sökfunktionen. 
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När man sedan har läst in och decodat en fil kan man söka fram information om den, nedan 

visas en sökning av hela databasen. 
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Man kan även söka fram specifik information, t.ex. IMSI numret. Och då visas all information 

om alla som har det specifika IMSI numret. 
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5. Diskussion och Slutsatser 

 

I det här kapitlet reflekterar jag över hur jag har gått till väga, om jag är nöjd med mitt 

arbetssätt och mina metoder samt kopplar ihop delarna som ledde till att ett resultat kom 

fram. 

 

Generellt 

 

Det här arbetet har gått ut på att skapa ett webbaserat gränssnitt till en decoder och vägen 

dit har varit rolig och givande men även svår. Jag hade i början problem med hur jag skulle 

strukturera arbetet och jag hade ingen riktig plan över i vilken ordning jag skulle göra allting. 

I början blev det mest att jag gjorde lite på html, lite på programmeringen och lite på 

databasen osv, vilket motsäger det agila arbetssättet. Dessa problem uppstod på grund av 

att jag inte hade tillräckliga kunskaper inom vissa delar för att  kunna strukturera det bra men 

efter ett tag när jag hade läst mig in på det mer och fått vägledning så kunde jag börja arbeta 

mer och mer agilt(iterativt) för att få fram ett resultat. 

 

Förhållandena för arbetet har varit optimala. Jag har fått bestämma själv hur och när jag ville 

arbeta, med kravet att jag blev klar i tid. Det var en bra övning inför arbetslivet då man ofta 

kommer att arbeta mot en deadline och få planera sin tid efter det. Med den frihet jag fick där 

innebar det även att jag kunde planera in studier och rapportskrivande vid sidan av. 

 

Slutsats 

 

Jag tycker att jag har lyckats bra med att hitta källor som jag har kunnat använda mig av. Det 

fanns inte överdrivet mycket information om just filavläsning men det jag hittade hjälpte mig 

relativt mycket och gav en väldigt bra grund till mitt arbete. Själva teorikapitlet är jag nöjd 

med. Det ger en bra överblick över mitt tillvägagångssätt och det kopplas ihop väldigt bra 

med metoden. När man läser mitt teorikapitel får man en bra vy av vad som används i 

arbetet. 

 

Metoden tycker jag är bra strukturerad. När jag själv läser den får jag en bra förståelse av 

hur arbetsflödet från start till slut har gått till, samt hur och varför jag har valt att arbeta på det 

sätt jag har arbetat. Först får man en överblick av mitt metodval, hur jag har arbetat. Sedan 

beskrivs vilka olika tekniker jag använde mig av. Och efter det beskrivs hela utvecklingen 

från start till slut och jag tycker jag får fram det väsentliga. 

 

Under resultat så ser man exakt det jag har kommit fram till. Det knyter ihop det sista från 

metoden. Där får man en förklaring om hur det faktiskt fungerar och hur det ser ut när det är 

klart. Man får tydliga bilder av hur det ser ut på webbsidan, vilket är den huvudsakliga delen i 

resultatet. 

 

Citerat stycket syfte. 

“Syftet med mitt arbete är att bygga vidare på en existerande applikation och utveckla den 

med lite fler funktioner, fler filformat ska kunna tolkas och ett grafiskt gränssnitt där man lätt 

och smidigt kan ta ut den informationen som man behöver.” 
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Syftet har uppfyllts, det har även blivit bättre än vad man först tänkte. Det har tillkommit fler 

läsbara format än vad som var sagt från början. Så det blev ett väldigt lyckat arbete när det 

väl hade blivit klart. Kunden är även nöjd med resultatet. Både kunden och jag själv tycker 

själva webbdesignen kan förbättras något, med exempelvis att resultatet av en sökning visas 

i en tabell eller liknande istället för att hålla isär kolumnerna med “|”. Men utöver det är det 

ett väldigt lyckat arbete, både enligt mig själv och kunden. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Jag tycker att mitt arbetssätt har fungerat bra. Inte perfekt men det arbetet har genomförts 

och jag är nöjd med resultatet. Jag arbetade som tidigare nämnt med ett agilt 

tillvägagångssätt. Vilket i mina ögon är det enda bra sättet för den här sortens arbete. Det är 

så smidigt när man bara kan justera något snabbt utan att det påverkar hela projektet och 

det är extremt lätt med uppföljning och återkoppling vilket passade perfekt för mitt arbete. Att 

hålla bra kontakt med kunden om hur framstegen ser ut och att kunna få kundens åsikter 

direkt är ovärderligt. Det sparar in extremt mycket tid då man slipper hålla på att göra om en 

massa. Då jag satt på kundens kontor och gjorde mitt arbete fanns kunden alltid nära till 

hands. Agilt arbetssätt var så pass självklart att jag inte ens tänkte på något annat. Även nu i 

efterhand kan jag inte komma på något annat sätt som hade varit bättre. 

 

Jag har även reflekterat över om jag kunde använt något annat programmeringsspråk eller 

någon annan databas eller liknande. Men även där kom jag fram till att det inte var någon 

idé då de olika metoderna jag använde fungerade väldigt bra ihop och hade bra stöd och 

support för varandra 

 

Även huruvida jobba ensam var en fördel eller inte. Det finns både för och nackdelar. 

Det är skönt att man kan planera in tiden precis som man vill när man arbetar själv. Och 

man får bestämma och göra som man själv önskar. Men man går miste om någon annans 

kunskap som troligtvis hade gjort så att arbetet hade gått smidigare. Hade man jobbat med 

någon annan hade man även kunnat dela upp arbetet lite, eller jobba mer tillsammans med 

rapporten och det hade nog varit lättare att hålla den uppdaterad då, för nu blev det lätt så 

att jag sköt upp rapportskrivande för att utveckla, vilket inte var optimalt. 

 

Om jag skulle få göra om arbetet, hade jag dock planerat lite annorlunda. Jag hade skrivit 

mer på rapporten emellan arbetstillfällena och haft den mer uppdaterad. Nu blev det lätt så 

att man arbetade för fullt med utvecklingen och missade att skriva på rapporten. 
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