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Abstract 

This Bachelor’s thesis has been done at the Bachelor of Science programme 
Computer Science with a specialization in Programming and computer networks at School 
of Engineering, Jönköping University. The work has been done in collaboration 
with Saab Electronic Defence Systems, EDS, a business unit in Saab AB.  

This report covers the development of Dimensions Review Assistant, a desktop 
application that will act as a helper at the company’s formal reviews in the 
configuration manager Serena Dimensions, a process that at present is carried out 
manually.  

This report covers the development of an application and the way to a working 
product. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på programmet Datateknik inr. Programmering och 
Datanät vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet har utförts i sammarbete 
med Saab Electroic Defence Systems, EDS, en affärsenhet i försvars- och 
säkerhetskoncernen Saab.  

Rapporten behandlar utvecklandet av Dimensions Review Assistant, en 
desktopapplikation som skall agera som hjälpreda vid företagets formella 
granskningar i konfigurations- och versionshanteraren Serena Dimensions, en 
process som i nuvarande läge utförs manuellt. 

Rapporten behandlar utvecklingens gång och vägen till en färdig produkt.  

 

Nyckelord 

Java, Applikationsutveckling, Swing, Granskningsverktyg, Systemutveckling, 
Eclipse 
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1 Inledning 

Det projekt som genomförts är en del i den treåriga högskole-
ingenjörsutbildningen på Tekniska Högskolan i Jönköping vid avdelningen för 
datateknik.  

Saab AB är ett högteknologiskt företag inom säkerhetskritiska lösningar och 
därför ställs höga krav på att samtliga delar är implementerade enligt de standarder 
verksamheten förhåller sig till. Arbetet syftar till att förenkla den 
granskningsprocess som i dagsläget upplevs som krånglig.  

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Saab Electronic Defence Systems 

Electronic Defence Systems, EDS, är ett affärsområde i försvars- och 
säkerhetsföretaget Saab AB. EDS har i sin tur flera divisioner där 
Jönköpingsenheten ingår i Avionics - Utility and Mission Systems med drygt 200 
anställda.  
 
EDS utvecklar övervaknings- och försvarssystem till det militära för såväl flygande 
som markenheter. Inom det civila – en marknad som EDS allt mer rör sig mot – 
utvecklar man bland annat elektriska klaffsystem och motorer till Boeing och 
Airbus samt deltar i flera EU-projekt som ämnar minska bränsleförbrukning i 
flygindustrin.  

 

1.1.2 Uppdraget 

Saab inriktar sig huvudsakligen mot säkerhetskritiska system inom såväl civil som 
militär marknad. Det rör sig om försvarssystem och säkerhetslösningar för militära 
flygplan, till elektriska komponenter såsom motorer och klaffsystem i 
passagerarflygplan. Därför ställs det höga krav på verksamheten från såväl 
myndigheter som kunder att minsta detalj i produkten är spårbar och har 
granskats av en oberoende part. Guilty until proven innocent är en vanligt 
förekommande fras inom Saab för att belysa det. 
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Där kommer konfigurationshanteraren Serena Dimensions in i bilden. Detta 
system håller koll på alla delar i utvecklingsprocessen, alltifrån källkodsfiler till 
granskningsrapporter. Alla filer, så kallade items, som registreras i systemet tillhör 
ett projekt och har också en livscykel. Dess livscykel beror på vad för slags item 
det är. När en – eller fleras – filer är klara registreras dessa i Dimensions. Då ska 
det inledas en granskning för de berörda filerna, vilket kan ha många utfall och är 
också olika för de olika item-typerna. Detta granskningsmoment upplevs bland de 
anställda som svårt eftersom det är mycket att hålla koll på. Det är dels flera 
manuella moment och dels är det också viktigt i vilken ordning de görs, och att de 
är korrekt utförda, för att de ska få räkas som giltiga.. Därför har det funnits en 
önskan om ett externt verktyg som håller koll på de olika stegen att ta vid en 
granskning.  

 

1.1.3 Problembeskrivning 

En anställd på Saab har tidigare försökt få igenom en utveckling av ett sådant 
granskningsverktyg. I brist på tid och resurser har projektet dock lagts på is. 
Därför fanns en vision om programmets funktionalitet redan innan arbetets 
början i form av en Powerpoint-presentation om hur en önskvärd produkt skulle 
se ut och fungera.  
 

 

 

 

 

Figur 1. Del av presentationen 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet var att utifrån kunskap om företagets granskningsprocess skapa en 
användarvänlig applikation som ska agera som hjälpmedel vid en granskning.   

 

 

1.3 Avgränsningar 

Till en början var det tänkt att programmet skulle innehålla de flesta moment från 
den Powerpoint som erhållits. Det visade sig dock vara väldigt brett och 
tidskrävande. Dels för att det Java-API från Dimensions inte var tillräckligt 
utforskat; det var något de sedan innan aldrig hade använt och inte viste mycket 
om, förutom att det fanns en dokumentation tillhörande – vilket dock var aningen 
vagt då få, om ens några, exempel fanns och dokumentation om vissa funktioner 
saknades helt.  

Därför bestämdes att programmet inte skulle skapa relationer eller 
granskningsobjekt, utan initialt kontrollera om sådant redan finns för de objekt 
som matas in i programmet och, via den standard IN00000049 som används, 
kontrollera att allt skett på ett korrekt sett.  

Rapporten kommer inte gå in på djupet om de granskningsstandarder som 
används utan bara kort förklara vad det är och syftet med dem.  

 

 

1.4 Disposition 

Denna rapport är disponerad enligt Tekniska Högskolans riktlinjer för 
examensarbete. Rapporten inleds med en överblick om syftet och vad arbetet har 
handlat om, för att sedan fortsätta med en teknisk del, vanligen benämnd som 
teoretisk, där relevanta tekniker och teorier kring ämnet presenteras. 

I genomförande beskrivs hur arbetsgången varit uppdelad, vilka olika faser som 
ingått och hur information har hämtats, för att i resultatet presenteras vad som har 
åstadkommits, genom en överblick om programmets funktionalitet och 
uppbyggnad.  

Rapporten avslutas med en diskussion där arbetet i sin helhet reflekteras över.
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2 Teknisk bakgrund 

Rapporten förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper inom 
programmering och förstår begrepp som API, ramverk, pekare o. dyl. Erfarna 
programmerare bör dock inte hoppa över följande kapitel eftersom det också 
förklarar arkitekturen bakom programmet, vad en granskning är och varför det 
används m.m. Utan kunskap om dem kan resterande kapitel vara vilseledande. 

 

2.1 Arkitektur 

2.1.1 MVC 

Model-View-Controller[1] är ett designmönster för att underlätta systemutveckling 
genom att separera databehandling och presentationen. Den bygger på att 
applikationen delas in i tre lager, Model, View och Controller.  

Modellen tar hand om applikationens beteenden, dvs. tillståndsmaskinen, samt 
besvarar instruktioner den får in från användaren genom controllern. Controller 
lyssnar på användarens input, vare sig det är knapptryckningar eller någon input 
och beordrar vyerna eller modellen att uppdatera enligt användarens begäran. 
View, eller vyerna, är endast till för att presentera data till användaren, t.ex. en 
windows-ram bestående av en fram- respektive tillbakaknapp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anledningen till att dela in en applikation enligt denna modell är bland annat att 
det underlättar framtida vidareutveckling av applikationen. Om programmet först 
är skrivit mot en windows-plattform och utvecklarna vill gå vidare till Mac är det, 
såvida de inte använt sig av specifika windows API, i regel endast det grafiska som 
behöver ändras, vilket minskar kostnaden för en vidareutveckling.   

 

 

 

Figur 2. MVC överblick [1] 
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2.1.2 Singleton 

Singleton[2] är en mjukvarudesign för att garantera att endast en instans av ett 
objekt kan existera år gången. Vid ett anrop skapas en instans, om en tidigare inte 
finns, och vid senare anrop från andra objekt användas den tidigare skapade 
instansen. Detta är väsentligt när t.ex. en applikation är uppkopplad mot en 
databas eftersom det annars kan förhindra manipulation av data på grund av att de 
sker genom olika sessioner, eller tynga ner databasen med onödigt många 
uppkopplingsanrop. 

Ett kort exempel ses nedan där nyckelordet static ser till att endast en instans av 
datat existerar. 

 

 

 

2.2 Programspråk 

2.2.1 Java 

Java är ett objektorienterat programspråk som tidigare utvecklades av Sun 
Microsystems, numera uppköpt av Oracle. Ordet Java kan egentligen betyda tre 
olika saker; programspråket Java, Java Virtual Machine, JVM, samt Java-
plattformen, eftersom de alla förenklas till att helt enkelt benämnas Java.[3] 

Rent kodmässigt är språket väldigt likt C++, där språket har tagit efter vad Sun 
menar vara fördelarna med C++, samtidigt som krångliga moment och 
funktionalitet är borttaget. Bl. a. är Java helt objektorienterat och tillåter inte 
variabler och funktioner att vara klass-oberoende. Andra skillnader är att språket 
inte tillåter multipla arv eftersom detta ansågs omständigt och onödigt komplext. 
Likaså sågs pekare och structar, och är heller inte inkluderat i språket. 

En av de större fördelarna med språket är dess plattformsoberoende aspekt, dvs. 
att det går att köra samma program på flera olika operativsystem, däribland 
Windows, Mac, Linux, BSD m.fl., tack vare JVM. JVM tolkar de s. k. java 
bytecodes som skapas under programmets gång och översätter det till 
operativsystemets maskininstruktioner, enligt s. k. just-in-time-teknik, JIT. Tidigare 
versioner gjordes dessa översättningar i förväg vilket fick Java att upplevas som ett 
aningen slött programspråk.  

Java-plattformen är i sig ett stort bibliotek innehållande fördefinierade klasser och 
funktioner, likt C++ STL eller C# .NET-ramverk. Klasserna är hierarkiskt 
sorterade som packages, som motsvaras av namespaces i C++.   

Figur 3. Implementation av Singleton-mönster 
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2.3 Användargränssnitt 

2.3.1 SWT 

Standard Widget Toolkit, SWT [4], är ett Eclipse IDEs egna ramverk för 
utveckling av Java-applikationer och är, liksom utvecklingsmiljön, open source. 

2.3.2 AWT 

Abstract Widget Toolkit, AWT [5], är Javas ursprungliga ramverk för grafiska 
applikationer tillhörande ramverkfamiljen Java Foundation Classes, JFC.  

2.3.3 Swing 

Swing [6] är ett ramverk för att utveckla grafiska applikationer i Java utvecklat av 
Sun Microsystems, numera Oracle. Swing är likt AWT en av många ramverk 
tillhörande JFC. 

 

2.4 Utvecklingsmiljö 

2.4.1 Eclipse IDE 

Eclipse [7] är en gratis, tillika open source-licenserad, utvecklingsmiljö och plattform 
anpassad för ett flertal programspråk – där bland C, C++, PHP och Java – ägd 
och utvecklat av open source-communityn Eclipse Foundation. Till skillnad från 
många andra utvecklingsmiljöer är Eclipse uppdelad i flera paket, där respektive 
paket är skräddarsytt till ett – eller i vissa fall flera – specifika programspråk, vilket 
gör utvecklingsmiljön mer komprimerad eftersom Java-utvecklare inte 
nödvändigtvis vill ha funktionalitet ämnad PHP- eller C++-utvecklare.  

Ytterligare en fördel med dessa paket är att de inte kräver en installation vilket 
underlättar om arbetsplatsen begränsar installationer på klientdatorerna, och att 
Eclipse fungerar på alla kommersiella plattformar.  

2.4.2 Netbeans IDE 

NetBeans [8] är en fri utvecklingsmiöjö och plattform för utveckling av främst 
Java-applikationer, ägd och utvecklat av Javaspråkets ägare Oracle.  
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2.5 Serena Dimensions 

Dimensions [9] är en konfigurationshanterare av det liter mer avancerade slaget. 
Det låter företag strukturera upp projekt för att hålla ordning på 
utvecklingsprocessen, versions- och ändringshantering och verifieringsprocessen. 
En produkt består av en eller flera projekt. Projekten är i sin tur uppdelade i en till 
flera design parts, t.ex. hårdvarudesign, mjukvarudesign m.m. Detta förenklar 
delegering av roller och hantering av filer under utvecklingens gång.  

Saab har ett par standardformat för filer, även kallade items, programmerade i 
Dimensions, som bl. a. source, simple source, document, artifact, som alla representerar 
en viss livscykel. Denna livscykel bestämmer vad – och av dem – som skall vara 
utfört innan något är klar för implementation.  
 

 

 

 

 

Utöver hantering av items måste Dimensions också hantera s.k. requests. Requesten 
är en viktig del i utvecklingen eftersom de håller i beslut och vad som ska ändras.  
 

Figur 4. SRS livscykel [10] 
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När en eller flera items har lagts upp i Dimensions ska de granskas. Detta görs av 
någon, eller några, andra än den som designat programvaran eller hårdvaran, för 
att upprätthålla ett oberoende. Upptäcks då ett fel bland något item, t.ex. att något 
inte har implementerats enligt kravspecifikationen, att den innehåller buggar eller 
oväntat funktionalitet, får granskningsledaren besluta om vad som ska göras.  

Är det ett potentiellt fel det handlar om skall det rimligtvis skrivas en problem report, 
PR, där det specificeras vad som måste ändras. När ett beslut har tagits huruvida 
ändringen skall implementeras skapas en annan typ av request, en Sub Change 
Order/V, SCO/V.  

I exemplet nedan har en utvecklare fått i uppdrag att skriva ett Java-program vars 
uppgift är att räkna ut fakulteten av ett tal. När en granskare kollar igenom koden 
märker denne att pga. avsaknaden av villkor kan funktionen pågå i all evighet i 
negativ riktning, och således orsaka stackoverflow. Då skrivs en PR där problemet 
förklaras. 

 

 

 

 

Figur 5. RM livscykel [10] 
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När ändringen är åtgärdad checkas då den nya revisionen ut som svar till den 
berörda SCO/V. Request-typen review minutes, RM, agerar som ett slags index för 
granskningen, där beslut och ändringar dokumenteras, och bestämmer vem som 
har behörigheten att gå till nästa moment i granskningsprocessen m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den primära anledningen till granskningar är att hitta fel och risker. Andra är att 
bevisa att alla delar i ett projekt har utvecklats korrekt enl. kravspecifikationen och 
designdokument, och övriga standarder och regleringar Saab går efter. Guilty until 
proven innocent som de själva förklarar det. Ju tidigare defekta delar hittas, desto 
lägre är kostnaden att åtgärda dem. Eftersom Saab håller granskningar successivt 
hålls därför kostnaden till ett minimum.  

Även den initiala kvalitén på designen förbättras vilket bidrar till att mindre tid 
spenderas på att åtgärda felaktiga delar i de senare stegen i utvecklingen. Saab har 
även tagit fram data som tyder på att granskare minskar sina egna fel med 50-90 % 
i efterföljande arbeten tack vare lärdommar från granskningar de har deltagit i. 

Nedan ses en bild på hur delarna hänger samman. Istället för en PR är det dock en 
engineering change proposal, ECP, som pekar mot den första utgåvan av ett item, Rev 
A. Till skillnad från PR handlar en ECP inte om fel utan om förslag på 
funktionalitet som kan läggas till eller tas bort enligt uppdaterade systemkrav.  

Rev A är den senaste utgåvan av ett item. Därefter har någon rest en ECP om 
möjliga ändringar enl. uppdaterade systemkrav och en granskningsprocess inleds. 
PB1 och PB2 är preliminära revisioner och granskningen slutligen är över finns en 
ny version av dokumentet, eller källkoden, Rev B.  

Figur 6. PR-exempel, rekursiv funktion 

Figur 7. PR-exempel forts. 
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2.5.1 Dimensions API 

Vid köp av Serena Dimensions tillkommer också ett API för mjukvaruutvecklare 
som vill skriva en egen klient. API:t finns till C, JavaScript samt Java. 

 

 

Figur 8. RM översiktsbild [10] 

Figur 9. Lageröversikt 
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3 Metod och genomförande 

Informationsteknik är ett gigantiskt område med flertalet olika programspråk, 
utvecklingsmiljöer, tillvägagångssätt m.m. Därför är val av de olika teknikerna 
viktigt att beakta för att på bäst möjliga sätt lösa uppgiften. 

 

3.1 Planering och inledande arbete 

3.1.1 IN49 

Initialt överlämnades företaget ett dokument nämnt IN00000049. Detta är en 
fullständig instruktionsmanual för Serena Dimensions Configuration Manager, 
CM. Detta dokument beskriver vad eller vilka 

 Items som finns, dess livscykler och funktion, 

 Requests som finns, dess livscykler och funktion, 

 Moment  items och requests måste passera för att få aktionernas till nästa 
status, 

 Rättigheter, här nämnt roller, som krävs för de olika momenten, 

 Attribut och relationer alla objekt i konfigurationshanteraren har, 

 Projekt, design parts och produkter har för funktion och relationen 
emellan dem, 
 

Liksom även hur man som användare ska komma igång med versionshanteraren. 

Detta var viktigt att ta i beaktning eftersom de alla är väsentliga delar och stor tid 
har genom hela arbetet lagts ner på hur relationerna sett ut items och requests 
emellan, vad resultatet blir om någon med fel roll försökter utföra något denne ej 
är behörig till m.m. 

Lyckligtvis pågick en kursvecka för nyanställda på Saab en månad efter att 
projektet påbörjats. En av kurserna pågick en halvdag och behandlade just 
konfigurationshantering i Dimensions vilket gav en ytterligare insikt om verktyget. 

 

 

3.1.2 Kartläggning av programspråk 

Företagets krav var en användarvänlig grafisk applikation som skulle kunna 
kommunicera med verksametens konfigurationshanterare, Dimensions. 
Dimensions har API:n till C, JavaScript samt Java och således var valet mellan 
dem. 
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3.1.2.1 Utvärdering av programspråk 

Valet var egentligen väldigt okomplicerat. C är inte objektorienterat och har heller 
inget native grafiskt bibliotek vilket skulle innebära att tredjepartsbibliotek togs 
med. JavaScript har endast använts en enstaka gång under studietiden i en kort 
webbkurs och författarens förkunskaper kring både dess upplägg och syntax är 
väldigt vag.  

Java var det naturliga valet. Dels är det fullt objektorienterat – med dess ypperliga 
funktionalitet som polymorfism och arv – och dels skulle heller inga 
tredjepartsbibliotek krävas för att utveckla i det. Java är dessutom snarlikt både 
C++ och C#, som bägge har använts flitigt under studietiden, och har ett gediget 
klassbibliotek. 

Handledaren på Saab hade dessutom tidigare gjort en enkel konsolapplikation för 
att testa Dimensions Java-API och ansluta mot databasen och skriva ut värden. 
Den testapplikationen innehöll också lite exempelkod från Serenas supportforum 
som andra mjukvaruutvecklare hade skrivit. Det gav dels bekräftelse på att API:t – 
som de utöver hans enkla kod aldrig hade testat – faktiskt fungerar, och dels 
inblick på hur man erhåller data från databasen. 

 

3.1.3 Kartläggning av utvecklingsmiljö 

De två större kommersiella utvecklingsmiljöerna för Java-utveckling är Eclipse 
respektive NetBeans. De är båda väldigt lika och erbjuder närmast identisk 
funktionalitet. 

 

3.1.3.1  

I början drevs projektet igång med NetBeans utan vidare tanke bakom det. Den 
enkla anledningen var att de guider och tutorials som erhållits på nätet använde sig 
av det vid grafisk Java-utveckling. 

I ett möte med handledaren och uppdragsgivaren framkom det sen att de sedan 
tidigare använder sig av Eclipse som utvecklingsmiljö, och gärna såg att även detta 
projekt skulle använda sig av det. Eclipse har också fördelen att det inte kräver 
någon installation på klientdatorn – något som NetBeans gör – och skulle således 
vara smidigare utifall att applikationen kan tänka vidareutvecklas. 
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3.1.4 Kartläggning av grafiskt ramverk 

Utveckling av Java-applikationer är något som inte har tillhört undervisningen på 
högskolan och var därför ett okänt område. De tre traditionella ramverken som 
fanns att välja mellan var Swing, SWT samt AWT. Valet mellan dem började 
därför med lite forskning kring dem, vilka fördelar respektive nackdelar de har, 
om de har de komponenter som krävdess för uppdraget och hur god dess 
dokumentation och support är. 

 

3.1.4.1 Utvärdering av grafiskt ramverk 

Även här var valet tämligen okomplicerat. Utifrån lite research om ramverken och 
kodexempel på nätet bestämdes snabbt att Swing var att föredra.  

Dokumentationen var god med klara exempel på de olika komponenterna, såväl 
från lekmän på nätet, som från Oracles officiella dokumentationssida. Dessutom 
var Swing väldigt enkel att använda då det ingick med drag and drop-funktionalitet i 
samband med Eclipse-pluginet WindowBuilder [12]. 

Swing är ett light wight-ramverk, vilket menas att komponenterna är helt skrivna i 
Java och har samma utseende och beteende vart än applikationen körs, till skillnad 
från t.ex. AWT som översätter sina komponenter till operativsystemets tillhörande 
komponent, något som kan öka systemets resurser onödigt mycket. [13] 

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Informationshämtning 

Informationshämtning har främst skett via Internet. Oracle har en väldigt god 
dokumentation för Java, inkl. de grafiska ramverk o. dyl. som använts. Även 
frågesajter som Stackoverflow.com o. dyl. har kommit till hands eftersom de flesta 
problem som uppstått under utvecklingens har andra redan stött på och frågat 
om, vilket har underlättat i vissa situationer.  

Högskolebibliotekets ämnesguider inom datateknik har också kommit till hands 
där framförallt Safari Books Online-databasen tillhandahållit flertalet relevanta 
böcker inom Java och Swing.  

Utöver dem har Saab också en gedigen samling programmeringsböcker inom 
väldigt många områden, både för programspråken i sig men också om arkitektur, 
felsökning m.m. 
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3.2.2 Arbetssätt 

Mycket, om inte allt, av vad Saab utvecklar är klassificerat som 
företagshemligheter – ibland även enligt militär sekretess då en stor del av dess 
verksamhet är riktat mot försvaret. Med det sagt är alla verktyg o. dyl. bundna till 
företagets intranät för att undvika att dokument och annat känsligt material släpps 
till offentligheten.  

Därför var det viktigt att arbetet skedde på företaget och en kontorsplats 
anordnades. Det var en stor fördel att få utveckla programvaran på plats eftersom 
det underlättade kommunikationen, liksom att det alltid fann andra erfarna 
programmerare på plats att få feedback från. 

Möten med handledaren på Saab skedde kontinuerligt för att dels ge feedback och 
diskussion om förbättringar och ändringar, och också för att se till att inte arbetet 
haltade.  

Mot slutet gavs också demonstrationer för ytterligare intressenter, både för 
arbetsgivare samt ansvarig för Dimensions-programvaran, för ytterligare feedback. 
Dessa demosessioner var väldigt lärorika då de kom med förslag som man som 
utvecklare inte lagt en tanke på. Det som ses som självklart utifrån ett 
utvecklarperspektiv kan samtidigt vara ett stort frågetecken för användaren 
programmet är riktad mot.  

Slutligen skrevs också en Software Design Document, SDD, och en Software 
Requirements Specification, SRS, något som dock skulle gjorts redan innan 
utvecklingens början. Även en manual skrevs som hjälpreda att hjälpa vanliga 
användare att komma igång. 

 

3.2.3 Experimentell utveckling 

Någon formell programmeringsmetodik användes aldrig. Då dels Java och dess 
tillhörande ramverk, dels Dimensions var något nytt skedde utvecklingen gradvis 
genom trial and error, dvs. försök att få fram det man vill åt genom att skapa testfall 
av funktionalitet och komponenter, och få dem att samköra.  

I den tidigare delen av utvecklingen låg fokus att strukturera upp ett grafiskt 
gränssnitt och kunna läsa ut väsentlig data från databasen. Därför kunde en skarp 
version av databasen köras mot eftersom ingen manipulering skedde.  

När väl det sågs lyckat lät företaget tillgång till en testdatabas där labbandet 
fortsatte, bl. a. genom att se vad som händer om man låter en obehörig användare 
utföra åtgärder denne inte har rättigheter till och att skapa och ta bort relationer 
mellan de objekt som finns i databasen.  
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3.2.4 Dokumentation 

Eftersom det finns planer på att vidareutveckla programmet var det också viktigt 
att dokumentera. Till en början gavs ett dokument om verksamhetens naming 
conventions, så koden skulle kunna efterlikna Saabs standarder så bra som möjligt.  

Vidare hade de ytterligare dokument på funktionshuvuden, hur funktioner m.m. 
ska dokumenteras för att andra programmerare så smidigt som möjligt kan följa 
flödet. I figuren nedan visas ett exempel på hur funktionerna är dokumenterade. 
Genom funktionshuvuden kan andra enkelt se en överblick på vad funktionen tar 
in, vad den gör med dess input och vad den returnerar.  

Alla anrop mot API:t som kommunicerar görs också inom try & catch-satser för att 
förhindra eventuella fel, som t.ex. när man försöker hämta ut data som kanske inte 
finns. I exemplet har funktionen som uppgift att hämta tidigare item revisioner till 
dem som användaren har efterfrågat, och gör en lista på item revisioner fram till 
den senast godkända granskade item revisonen för respektive item. Skulle ett item 
vara den första revisionen skulle det således innebära att någon tidigare item 
revision inte går att hämta ut, och när operationer utförs mot den icke existerande 
revisionen returneras en null-referens och programmet kraschar.  

Att programmet inte hittar någon tidigare revision är i sig inget problem, det 
betyder bara att det item som är inmatat i programmet är den initiala utgåvan, och 
därför behöver inte användaren alarmeras om något fel. Däremot kan det vara 
lämpligt att fortfarande skriva ut felmeddelandet i ett terminalfönster så att 
utvecklare förstår vad det är som försiggår. 
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3.2.5 UML som komplement 

I samband med utvecklingen skapades UML-diagram. Vanligtvis ska dessa 
diagram ligga till grund för själva utvecklingen, och peka på hur 
programutvecklingen skall struktureras. I detta fall skedde det dock parallellt med 
utvecklingen och var främst för att enklare föra dialoger med handledaren på 
Saab.  

Figur 10. Funktionshuvud 
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Det visar kort och koncist vad som är tänkt att hända när en användare väljer ett 
visst alternativ och gör det enklare att föra dialoger eftersom det inte kräver att de 
medverkande måste gräva i programkoden.  

I sekvensdiagramet nedan visar när en användare loggar in på klienten. 

 

 

 

I tillståndsdiagrammet nedan visas vad som händer om en användare använder sig 
av nästa- och tillbaka-knapparna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Funktionsanrop vid inloggning 

Figur 12. Tillstånddiagram för vyerna 
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3.3 Applikationens gränssnitt 

3.3.1 Uppbyggnad 

Den Powerpoint om visionen bakom programmet som erhölls i det initiala skedet, 
där en användare skulle välja bland några alternativt följt av att klicka sig vidare, 
för att där återigen ha alternativ framför sig, påminde väldigt mycket av en 
installations-wizard [15]. En Wizard är en konstruktion där en användare stegar sig 
igenom olika alternativ och frågor där det yttre lagret, vanligen det som innehåller 
knappar och den grundläggande designen, hålls konstant och endast vyernas 
information uppdateras. Fördelen är att det ger god navigation och att det smidigt 
kan läggas till ytterligare vyer på det yttre lagret. 
 

 

 

 Figur 13. Ett typsisk wizard-gränssnitt[15] 
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4 Resultat  

4.1 Arkitektur 

 

 

 

 
I klassdiagramet ses programmets arkitektur i sin helhet. Den är uppbyggd på ett 
sådant sätt att klassen MainFrame är huvudaktören och har hand om dels den yttre 
grafiska layouten, och dels två respektive tillståndsdiagram. Det ena 
tillståndsdiagramet bestämmer vilken vy, dvs. vad som grafiskt ska presenteras för 
användaren. På så vis fungerar programmet som en wizard, och kan enkelt styras 
av användaren med enkla nästa- och tillbakasteg.  

Eftersom respektive vy har sin egen klass möjliggör det utveckling av nya vyer 
efter behov, som då också får ett eget tillstånd i Views-enumeratorn.  

Figur 14. Klassdiagram för applikationen 
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Det andra tillståndsdiagramet, RMValidation,  har hand om de olika stegen i 
granskningsprocessen, vilka delar som måste vara gjorda – och om det går, också 
erbjuda användaren att åtgärda eventuella fel, förutsatt att användaren har den 
behörigheten. RMValidation rapporterar eventuella fel till Report-klassen, som 
sammanställer en helhetsrapport efter programmet har körts.  

Eftersom de olika itemtyperna har fått sin respektive klass möjliggör det också att 
bygga ut programmet med ytterligare items, där de ärver sina operationer från 
basklassen Item och kommer agera annorlunda tack vare att Java är 
objektorienterat och använder sig av polymorfism.  

Dimensions-klassen – som fungerar som ett handtag mot API:t – är gjord enl. 
Singleton-mönstret för att garantera att samma databassession används under en 
användning av programmet.  

 

4.2 Design och layout 

Som tidigare nämnt var målet att göra programmet så smidigt som möjligt, och 
därför gjordes den enl. ett wizard-stuk, dvs. användaren ska bara mata in ytterst lite 
information, utan omständiga konfigurationer, och programmet ska sköta resten.  

Nedan syns de huvudsakliga vyerna, ett loginfönster samt inmatningsfönstret för 
granskningar. Till synes är bägge vyer identiska och det är också smidigt att skapa 
ytterligare vyer om funktionalitet ändras och/eller läggs till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Inloggingsvy Figur 16. Inmatningsvy 
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En användare använder sina ordinarie inloggningsuppgifter och kan copy & pasta 
in objekt från den vanliga Dimensionsklienten. När de går vidare kollar 
programmet om det granskningsobjekt som matats in har följt Saabs riktlinjer för 
granskningsprocessen. Beroende på var i processen, som innehåller flera steg (se 
bild xxx för RMs livscykel.), objektet befinner sig, ska ett antal kriterier vara 
uppfyllda.  

Är ett, eller flera, steg felaktigt gjorda meddelas användaren om det. Beroende på 
vad det är för fel, i vilken livscykel objektet befinner sig i, och användarens 
behörighet, kan användaren antingen försöka reparera problemen eller spara dem i 
en rapport som han/hon senare kan använda som referens vid nästa 
granskningsmöte.  

Nedan syns två olika utfall. I exemplet till vänster har programmet hittat två fel. 
Det är två SCO/V som inte har länkats korrekt till granskningsobjektet, RM. 
Användaren ombes därför att antingen låta programmet rätta till dem (förutsatt att 
har rätt behörighet, s.k. roll) eller spara felen som en rapport.  

Till höger är ett annat scenario. Där har allting gjorts enl. standarden och 
programmet visar riktlinjer för att komma till nästa steg i processen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Felhanteringsvy Figur 18. Riktlinjer för nästa steg 
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I bilden nedan ses rapporten som skapades när användaren valde att inte reparera 
felen.  

 

 

 

 

 

Figur 19. Felrapport 
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5 Diskussion och slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att förenkla en lång granskningsprocess genom att 
ha ett program som agerar som hjälpreda. En användare ska kunna komma igång 
med programmet med hjälp av samma information som ges för den vanliga 
Dimensions-klienten, även att en manual också finns tillgodo. Programmet skulle 
också fungera både under en pågående granskning och vid efterkontroller. Detta 
är mål jag anser vara uppfyllda.  

Initialt skulle den dock klara samtliga steg vid en granskning men efter 
diskussioner enades vi om att det var alldeles för omfattande. Därför var det 
istället viktigt att dokumentera arkitekturen och funktionaliteten till den grad att 
det är möjligt att i framtiden vidareutveckla programmet. Arkitekturen blev dock 
aldrig helt enl. MVC, dels p.g.a. bristande förkunskaper och brist på disciplin att ta 
tid och utforska det, dels eftersom utvecklingen inte helt följde någon vattenfalls-
metod eller dylik modell, vilket försvårade de olika faserna.  

Med facit i hand skulle jag lagt ner betydligt mer tid åt de första stegen med extra 
tyngd på designfasen. Eftersom jag varken hade förkunskaper i grafisk 
applikationsutveckling eller Dimensions med dess API, lades mycket tid ner på att 
experimentera vilket bidrog till att jag snuddade vid implementationsstadiet tidigt. 
Jag skulle också sett till att göra arbetet i grupp, då det stundvis var väldigt lätt att 
fastna med något p.g.a. att det är svårt att bolla med idéer själv.  

Samarbetet med Saab har varit väldigt givande och utvecklande, och jag skulle 
starkt rekommendera det. Det märktes redan från början att de var väldigt 
engagerade och ville få arbetet att flyta på så bra som möjligt, för bägge parters 
bästa. Under arbetets gång fick jag också gå på några kurser de har för nyanställda. 
Eftersom arbetet har varit på Saabs kontor fick jag också en gedigen inblick på 
arbetslivet som mjukvaruutvecklare, och hade också möjlighet att prata med andra 
ingenjörer och se hur de arbetade.  

Även att jag stundvis kände mig i vägen och spenderade mycket tid med min 
handledare på Saab, känner jag ändå mig nöjd med arbetet. Jag fick väldigt goda 
kunskaper inom applikationsutveckling och uppdragsgivaren fick ett fungerande 
program enl. de kriterier de hade. Med ytterligare funktionalitet har programmet 
potential att bli ett bra komplement i deras granskningsprocess, något som är 
önskvärt av många  
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