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Abstract 
 

Testnet is used by Ericsson AB for managing Ericsson's product range. This report describes 

the upgrade of a module within Testnet called SPU and QSP. The project objective was to 

convert the modules from the programming language C + + for the programming language C #. 

The module SPU main purpose is to load text files of different formats, parse the text files and 

then pass the result to the module QSP that stores the result in a database or as a new text file. 

The modules were was rebuilt from scratch using Test Driven Development, a concept which is 

described in detail in the report. The goal of using test-driven development was to improve the 

quality of the code that was written. The result was a merging of the two modules to one 

module called PRIMConverter who achieved all the goals that were set for the project together 

with a number of other secondary goals. Using Test Driven Development, more than 90 % of 

the code base was covered by unit tests. 

  



ii 

Abstrakt 
 

Testnet används av Ericsson AB för att hantera Ericssons produktsortiment. Denna rapport 

beskriver uppgraderingen av två moduler inom Testnet som kallas SPU och QSP. Projektet gick 

ut på att lyfta modulerna från programspråket C++ till programspråket C#. Modulen SPUs syfte 

är att den ska läsa in textfiler av olika format, parsa dessa och sedan skicka vidare de till 

modulen QSP som lagrar resultatet i en databas eller som en ny textfil. Modulerna byggdes om 

från grunden med hjälp av Testdriven Utvecklingen, ett koncept som beskrivs i detalj i 

rapporten. Förhoppningen med att använda testdriven utveckling var att få en högre kvalité på 

den kod som skrevs.  Resultatet blev en hopslagning av modulerna till en modul kallad 

PRIMConverter som uppnådde alla de mål som var uppsatta för projektet och dessutom en rad 

andra delmål som endast skulle uppfyllas om tiden räckte till. Med hjälp av Testdriven 

utveckling så täcker de enhetstester som byggts över 90 % av kodbasen. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Projektbeskrivning 

 

Projektet utfördes åt It-företaget Prevas AB [1] i Karlstad. Projektets syfte var att lyfta två 

moduler i Prevas system Testnet [2] från programspråket C++ [3] till C# [4]. Modulerna kallas 

SPU och QSP och dess funktioner är att läsa in textfiler med testdata om produkter i 

telekomföretaget Ericsson AB [5] produktsortiment. SPU plockar ut relevant data ifrån 

textfilerna och skickar datan till QSP som lagrar resultatet. Det finns tre olika format på de 

textfiler modulen SPU måste hantera. Dessa format kallas PRIMFix, PIWIN och QSP. Modulen 

SPU läser in dessa textfiler, konverterar innehållet i dessa till en lista av produkter och 

relationer mellan produkterna för att sedan lagra listan i antingen en databas eller som en 

textfil. Figur 1 visar flödet i PRIMConverter. 

 

 

Figur 1 Översikt PRIMConverter 

 

Då det fanns en önskan från Prevas att få ökad kunskap inom test användes genomgående 

testdriven utveckling [6] vid implementationen av PRIMConverter. Testdriven utveckling innebär 

att tester skrivs innan implementationen. På grund av att testdriven utveckling användes är över 

90 % av kodbasen testad på enhetsnivå. 

Resultatet av projektet är en modul i programspråket C#. Alla de mål som sattes av Prevas för 

projektet är uppnådda. 
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1.2 Rapportens disposition 

 

1.2.1 Kapitel 2 

 

I Kapitel två ges bakgrunden till hela projektet. Syftet och mål med projektet förklaras samt 

tekniker, metoder och tankesätt beskrivs. Kapitel två innehåller även en genomgång av vad 

testdriven utveckling innebär samt vilka principer och tankesätt som används vid testdriven 

utveckling. Sista avsnittet beskriver även de verktyg som används under projektets gång. 

1.2.2 Kapitel 3 

 

Kapitel tre beskriver designen av den nya modulen PRIMConverter. Kapitlet inleds med en 

förklaring över strukturen om hur en produkt och en relation ser ut. Sedan förklaras hur de olika 

formaten PRIMFix, PIWIN och QSP är uppbyggda samt hur dessa format identifieras. Sedan 

beskrivs hur parsningen av textfilerna sker. Modulen innehåller tre olika parsers, en för varje 

format. Kapitel tre beskriver hur dessa parsers mappar innehållet i textfilerna till produkter och 

relationer. Sist i kapitel tre beskrivs lagringen på en övergripande nivå. 

1.2.3 Kapitel 4 

 

Kapitel fyra beskriver implementationen av modulen PRIMConverter. Modulen PRIMConverter 

består av fem mindre delar som alla beskrivs i detalj. Dessa delar är filhantering, hantering av 

PRIMFix filer, hantering av PIWIN filer, hantering av QSP filer och lagringen av informationen. 

 

1.2.4 Kapitel 5 

 

Kapitel fem innehåller resultatet av projektet och en utvärdering. Kapitlet beskriver vilka mål 

som nåddes. 

 

1.2.5 Kapitel 6 

 

Kapitel sex innehåller slutsatser om projektet. Tankar och reflektioner diskuteras samt vad som 

kunde gjorts annorlunda i projektet. 
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2 Bakgrund 
 

I kapitel två beskrivs först Prevas AB och Testnet som är det system vi arbetet inom. 

Testnet beskrivs på en övergripande nivå medan de två moduler i Testnet som vi jobbat 

med, SPU och QSP, beskrivs mer ingående. Motiveringen och målet med projektet 

beskrivs sedan. Efter det ges en introduktion till testdriven utveckling som vi har använt i 

projektet. Agil metodik [7], Extreme Programming [8] och dess koppling till Test Driven 

utveckling diskuteras. Principer inom objektorientering, Mockobjekt och Dependency 

Injection beskrivs i samband med testdriven utveckling. Kapitel 2 avslutas med en 

diskussion om studier av Testdriven utveckling, varför vi valde att jobba med det samt de 

verktyg som vi använt oss av i projektet. 

 

2.1 Prevas & Testnet 

 

Prevas är ett IT-företag som grundades 1985. Prevas jobbar med företag inom industriell IT 

samt inbyggda system. Prevas har kontor i Sverige, Norge, Danmark och Indien. 

 

Testnet är ett testsystem som Prevas utvecklat och underhåller åt Ericsson. Systemet finns 

implementerat vid Ericssons fabriker och används för att hantera testprotokoll för komponenter i 

de produkter Ericsson bygger inom nätverk för mobil kommunikation. 

Med hjälp av Testnet samlas informationen om en produkt, vilka komponenter den består av och 

vilka modifieringar som gjorts för den specifika produkten. 

 

Med hjälp av Testnet samlas information om Ericsson produkter i en central databas. Ifrån den 

centrala databasen kan användare sedan snabbt och enkelt hämta ut information om specifika 

produkter. 

 

Ericsson har servicestationer över hela världen som underhåller och reparera produkter som är 

i drift. Med hjälp av klientprogrammet Reptile [9] som finns i Testnet kan dessa servicestationer 

få tillgång information om en specifik produkt. Med Reptile kan service stationerna se om 

tidigare reparationer har gjorts på en produkt och vad för reparationer som gjordes samt att det 

går att se vilka tester som utförts på produkten. När service stationerna har utfört en reparation 

kan de använda Reptile igen för att lägga in information i Testnet om den utförda reparationen. 

2.1.1 Testnet teknisk data 

Testnet (Figur 2) är baserad på en Oracle databas (Central Archive Server, Database Server i 

Figur 2) som hanteras utav en Windows server (Workhorse i Figur 2). Windows servern agerar 

som både applikation och filserver. Teststationerna skickar den testdata de producerar till 

filservern på Testnet som sedan lägger in datan i databaserna. Användarna till Testnet kommer 

åt databaserna genom ett webgränssnitt (Web Clients Figur 2). 
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Figur 2 Modell av Testnet 

2.2 Projektet 

 

Projektet som vi har blivit tilldelade utav Prevas går ut på att vi ska programmera om två 

moduler i Testnet SPU och QSP (se 2.2.1). Modulernas funktion är att ta in och processa 

testdata som kommer ifrån Ericssons teststationer 

2.2.1 Om SPU & QSP 

 

SPU modulen (SPU PRIM Server i Figur 2) är en inläsningsmodul som tar in tre olika textfiler 

där formatet skiljer dem åt, formaten kallas PRIMFix (Bilaga A Figur 1), PIWIN (Bilaga A Figur 

2), QSP (Bilaga A Figur 3).  Filerna består utav ett antal poster där varje post antingen 

beskriver en produkt eller en relation mellan två produkter. Vissa poster innehåller även 

metadata för textfilen. SPU Modulen konverterar dessa tre filformat till en lista av produkter och 

relationer och skickar sedan listan till QSP. 

 

QSP modulen (QSP PRIM Server i Figur 2) är en modul där filen som SPU modulen genererat 

läses in och innehållet om produkterna och relationerna laddas upp till en databas (QSPDB i 

Figur 2). Produkterna samt relationerna mellan de kan sedan hämtas ifrån web klienterna. 
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Prevas motivering till projektet är att Testnet har kontinuerligt vidareutvecklats och 

implementerats till en modernare miljö. SPU och QSP modulerna har inte blivit prioriterade i 

denna utveckling och börjar bli föråldrade. Modulerna är 11 år gamla och implementerade i C++ 

och koden är ej dokumenterad. Att koden ej är dokumenterad gör den svår att ändra i eller 

vidareutveckla. Detta medför problem för Prevas när ändringar behöver göras i systemet. 

 

2.2.2 Mål med Projektet 

 

Det primära målet med detta projekt är att lyfta upp SPU till en .NET 3.5 [10] miljö. För att göra 

detta ska vi programmera om SPU modulen från C++ till C#. Ett annat problem Prevas har med 

den nuvarande implementationen är att den har svårt att hantera små ändringar som kan ske i 

de textfiler som läses. Vi ska då försöka göra SPU modulen mer dynamisk och bättre på att 

hantera förändringar som sker i filformaten som skickas in. Det sekundera målet är att även 

lyfta upp QSP modulen till en .NET 3.5 miljö och sedan bygga ihop dessa två moduler till 

endast en modul. 

 

Då Prevas efterfrågar utveckling inom test för deras verksamhet valde vi att styra utvecklingen 

av detta projekt med hjälp av Testdriven utveckling. Testdriven utveckling diskuteras i avsnitt 

2.3. 

2.3 Test Driven Utveckling 

 

Test driven utveckling (TDD) är en utvecklingsmetodik som hjälper mjukvaruutvecklare att 

leverera ren [11], flexibel kod som fungerar. TDD är en metod som utvecklats från Test-First 

som praktiseras inom Extreme Programming. Extreme Programming är en Agil 

utvecklingsmetodik. 

 

2.3.1 Agil mjukvaruutveckling 

 

Sedan mjukvara började utvecklas har olika metoder för att driva mjukvaruprojekt tagits fram. 

Agil mjukvaruutveckling är en iterativ och inkrementell process för att styra mjukvaruprojekt. I 

den agila processen (Figur 3), jobbar man i varje iteration med analys, design, implementation 

och test.  
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Figur 3 Agila iterativa modellen 

Den agila metodiken togs fram som ett svar på den mer konventionella projektmodellen 

Vattenfall [12], där projektet delas upp på förhand i analys, design, implementation och test 

(Figur 4). 

 

 
Figur 4 Vattenfallsmodellen 

 

År 2001 samlades 17 innovatörer inom agil utveckling och enades om “Agile Manifesto for 

Software Development” [13]. Manifestet samlar de grundvärderingar inom den agila metodiken. 

 

Agil mjukvaruutveckling är ett paradigm som betonar vikten av att tidigt och regelbundet 

leverera värde till kunden i form av fungerande mjukvara.  Inom den agila metodiken vill man 

välkomna förändring i kraven om dessa gynnar kunden, eftersom det är svårt att veta hur 

kraven kommer se ut imorgon. Användare och utvecklare måste jobba tillsammans för att nå 

fram till rätt lösning för det specifika mjukvaruprojektet. Den agila metodiken mäter framgång 

genom fungerande mjukvara. Vid regelbundna intervall skall den implementerade koden 
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granskas, förbättras och förenklas. Med hjälp av regelbunden kodgranskning [14] kan fel och 

brister tidigt hittas i koden och därmed motverka att buggar finns med i den slutgiltiga 

implementationen. För att säkerställa en högre kvalité på koden så förbättras och förenklas 

koden med hjälp av refaktorisering (Se avsnitt 2.3.4). 

2.3.2 Extreme Programming 

 

Kent Beck [15] har fått erkännandet för att ha återupptäckt TDD som ett verktyg inom Extreme 

Programming (XP). XP är en agil metodik för att driva mjukvaruprojekt. XP lämpar sig för 

mindre till medelstora utvecklingsprojekt med två till tio utvecklare. Inom Extreme Programming 

är testning av mjukvaran en central del. Även enkelhet i koden förespråkas med motto som 

”Utveckla inte för framtiden utan endast för idag”. 

 

2.3.3 Användarfall 

 

Ett användarfall [16] är en beskrivning av hur ett system ska bete sig givet vissa förutsättningar. 

Dessa beskrivs som en sekvens av steg där varje steg är en händelse i systemet. Användarfall 

är inte en teknisk beskrivning utan beskriver mer vad systemet ska göra och inte hur systemet 

ska göra det. Användarfall är ett vanligt tillvägagångsätt för att inhämta krav i agila 

utvecklingsmetodiker.  

 

2.3.4 Test Driven Development 

 

I sin bok “Test-Driven-Development by example” [17] beskriver Kent Beck fördelarna med TDD 

och dess begränsningar. Då utvecklingen drivs av att utvecklaren hela tiden måste skriva ett 

test, blir automatiskt koden testad på enhetsnivå. TDD kräver att den enhet som testas är 

isolerad, vilket i sin tur leder till att den implementation som skrivs också måste isoleras.  

På så vis uppnås automatiskt lösa kopplingar mellan de enheter som implementeras. 

Med hjälp av publika gränssnitt kan dessa enheter sedan kommunicera med varandra.  

 

Tekniken innebär att man följer tre enkla steg som repeteras hela tiden: 

 

1. Skriv ett test som misslyckas. 

2. Implementera minsta möjliga kod för att klara testet. 

3. Refaktorisera [18]. 

 

Detta innebär att koden man skriver alltid kommer vara testad, refaktoriserad och 

dokumenterad i form av test. 

 

Att refaktorisera innebär att man ändrar hur koden ser ut internt utan att påverka dess yttre 

beteende. Detta används för att skapa en mindre komplex kod, kod som är lättare att förstå och 

kod som blir lättare att underhålla och bygga vidare på. Ett exempel på refaktorisering är att ta 
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bort duplicerad kod i två klasser igenom att t.ex. skapa en superklass som dessa två klasser 

ärver från. 

 

Objektorienterade principer är viktiga att tillämpa inom TDD. Dessa används för att skapa lösa 

beroende mellan klasser och isolerade komponenter som enkelt kan kopplas ihop. Eftersom 

man hela tiden tvingas skriva tester innan koden och dessa tester är relativt små, tvingas 

utvecklaren att separera sin kod och på det sättet minskas beroende mellan klasserna vilket gör 

programmet mer flexibelt och förändringsbart. 

 

SOLID [19] principerna är objektorienterade principer, framtagna för att skapa system som är 

lätta att underhålla, förändra och förlänga. Vi har strävat efter att följa SOLID principerna i 

projektet. SOLID är en akronym som står för fem andra akronym: SRP, OCP, LSP, ISP och 

DIP. Varje princip förklaras nedan. 

 

 Single Responsibility Principle (SRP) [20] 

En klass eller metod ska endast ha en och endast en anledning att förändras. Detta 

betyder att varje klass/metod endast ska utföra en uppgift. Detta leder till mindre 

komplexa klasser som är lättare att förstå. 

 

 Open / Close Principle (OCP) [21] 

En klass ska vara öppen för förlängning men stängd för modifiering. Ett bra exempel på 

denna princip är arv. Om en utvecklare har tillgång till ett bibliotek av klasser & metoder, 

kan denna enkelt skapa en ny klass som ärver från någon av dessa klasser och själv 

modifiera det beteende som önskas, men basklassen är fortfarande inkapslad och 

oåtkomlig för modifiering. 

 

 Liskov Substitution Principle (LSP) [22] 

Principen säger att en basklass när som helst skall kunna ersättas med en härledd klass 

utan att funktionaliteten i programmet påverkas. Principen förklaras lättast med ett 

exempel. 

 

Ett utav de vanligaste exemplet är Cirkel-ellips [23] problemet. Anta att subklassen 

Cirkel ärver ifrån superklassen Ellips. En cirkel definieras som en elips där x och y-axeln 

har samma värde. Som är beskrivet innan så måste klassen Ellips kunna ersättas med 

klassen Cirkel detta gör att klassen Cirkel måste hantera alla beteenden som klassen 

Elips har. Det är här Liskov Substitution Principle kan brytas. Klassen Ellips har 

metoden stretchX som ändrar längden på x-axeln. Nu måste även Klassen Cirkel ha 

metoden stretchX. Problemet nu kommer vara att stretchX ändrar cirkeln till något som 

inte längre är en cirkel. Klassen Cirkel kan inte längre uppfylla sin egen definition 

samtidigt som att uppfylla alla beteenden från klassen Ellips.  
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 Interface Segregation Principle (ISP) [24] 

Skapa interface utefter klassens behov. Principen säger att en klass inte ska 

implementera ett interface som innehåller metoder den inte använder. Det är bättre att 

skapa mindre och mer dedikerade interfaces. 

 

 Dependency Inversion Principle (DIP) [25] 

Principen säger att klasser inte skall ha beroenden direkt mot andra klasser, utan 

genom abstraktioner. 

 

Förklaras också enklast med exempel. 

Anta att en textsträng skall sparas. Som Figur 5 visar finns här ett Databasobjekt som 

skickas med i SaveDataTo där datan lagras. Detta gör dock att programmet låser sig till 

att alltid spara datan i en databas, detta skapar ett mycket starkt beroende mot 

databasobjektet. 

 

 
Figur 5 Klassdiagram som visar ett starkt beroende 

Med hjälp av ett interface, kan programmet uppnå ett svagare beroende då Program 

inte behöver känna till implementationen från den konkreta klassen (Figur 6). 
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Figur 6 Klassdiagram som visar ett svagare beroende 

Programmet är nu beroende av abstraktionen, inte av den konkreta implementationen. 

För att skapa lösa beroenden likt dessa kan man använda sig av tekniker som kallas 

Mocks och Dependency Injection, dessa förklaras i avsnittet 2.3.5 

 

Vi har strävat efter att följa SOLID principerna i projektet för att programmet ska bli lätt att 

underhålla, förändra och förlänga. Med hjälp av SOLID principerna uppnås lösare kopplingar 

mellan klasserna, koden blir lättare att återanvända, kodbasen blir mindre och koden blir 

lättläst.  

 

2.3.5 Mocks, Dependency Injection och Inversion of Control 

 

 

Mockobjekt är simulerade objekt som skapas för att hantera komplexa beroenden, tex då 

klasser är för komplexa för att den faktiska implementationen ska kunna användas [26]. Inom 

TDD använder man också mockobjekt för att skapa lösa beroenden mellan klasserna. Med 

hjälp av en mockobjekt kan man simulera en väldigt komplex datastruktur, men istället för att 

returnera faktiska värden så kan mocken returnera konstanter. På detta sätt kan man även göra 

testerna deterministiska eftersom man alltid vet hur mockobjektet är konstruerat.  

 

För att göra det möjligt att använda mocks krävs det att programmet dynamiskt kan välja vilken 

konkret klass som skall användas. En lösning för detta är Dependency Injection [27]. 

Dependency Injection går ut på att slippa binda sig till ett statiskt objekt och istället kunna 

bestämma det dynamiskt. Dependency Injection förklaras lättast med ett exempel. 
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public class ExampleService 
{ 
    private ExampleDependency eDp; 
 
    public ExampleService() 
    { 
        eDp = new ExampleDependency("requiredString"); 
    } 
} 
 
public class ExampleDependency 
{ 
    private string _requiredString; 
 
    public ExampleDependency(string requiredString) 
    { 
        _requiredString = requiredString; 
    } 
} 

 
Figur 7 Dependency Injection med hård koppling 

 

I Figur 7 skapas objektet eDp i ExampleService, vilket gör beroendet mellan klassen 

ExampleService och ExampleDependency mycket stark.  

 

Konstruktionen strider mot Open/Close principen då det krävs att källkoden manipuleras för att 

förändra detta beroende. Dessutom följer inte koden Single Responsibility Principen då 

ExampleService måste känna till att ExampleDependency kräver en sträng för att instansieras. 

Den strider också mot Dependency Inversion Principen som säger att implementationen ska 

baseras på abstraktioner och inte konkreta objekt. 

 

Ett bättre sätt vore att använda sig av interfaces och sedan skicka in objektet 

ExampleDependency i ExampleService konstruktor (Figur 8). 
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public class ExampleService 

{ 

    private IExampleDependency eDp; 

 

    public ExampleService(IExampleDependency eDp) 

    { 

        this.eDp = eDp; 

    } 

} 

 

public class ExampleDependency : IExampleDependency 

{ 

    private string _requiredString; 

 

    public ExampleDependency(string requiredString) 

    { 

        _requiredString = requiredString; 

    } 

} 

 
Figur 8 Dependency Injection med lös koppling 

 

I det här exemplet injekteras beroendet i konstruktorn. Istället för att vara beroende av en 

konkret klass ligger beroendet på abstraktionen IExampleDependency. Klassen 

ExampleService har nu en lösare koppling till ExampleDependency och följer Single 

Repsonsiblity Principen då den inte behöver känna till hur IExampleDependency klassen 

skapas. 

 

För att göra programmet så dynamiskt och testbart som möjligt har vi använt oss av Inversion 

Of Control [28] (IoC). Tack vare IoC kan programmet styras så att bindningen av objekt sker vid 

run-time istället för att det sker statiskt. Detta gör att testerna kan använda sig av interface typer 

och binda dessa till mockobjekt vid run-time medans det verkliga programmet binder sina objekt 

till den korrekta implementationen utan att en enda kodrad behöver förändras. 

2.3.6 Val av TDD 

 

Vi valde att arbeta med TDD för att få utveckla vår egen kompetens framför allt inom 

objektorienterad programmering. Testen i TDD ger oss självförtroende att våga prova tekniken 

inom den objektorienterade programmeringen som vi troligtvis inte hade vågat oss på annars.  

Test är dessutom en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden [29]. Valet av TDD 

genomsyrade vårt arbete och stor del av implementationen innebar att tänka testdrivet och att 

först skriva tester sedan implementationen. 

 



15 

2.3.7 Studier Testdriven utveckling 

 

En studie [30] gjord av forskare vid Canada NRC visar på en ökad produktivitet då fler tester 

skrivs och att då testdriven utveckling används så skriver utvecklaren fler tester. Studien visar 

inte på en högre kvalité av koden då testdriven utveckling används, dock pekar studien på att 

en högre lägstanivå av kvalité uppnås med TDD, vilket i denna studie förklaras med att 

skickligheten hos programmeraren troligtvis spelar en större roll för kvalitén av koden. Vid ett 

mer omfattande projekt bör resultaten av att använda TTD bli tydligare. 

 

Studien var ett kontrollerat experiment där 24 studenter indelade i två grupper fick lösa samma 

problem, men där hälften fick använda sig av Testdriven utveckling och den andra hälften av 

gruppen fick använda sig av mer konventionell Testa-sist utveckling. I studien drar man 

slutsatsen att TDD troligtvis har en ännu större effekt då professionella utvecklare applicerar 

tekniken, eftersom det tar tid och erfarenhet att bemästra testdriven utveckling. 

 

Vid University of Helsinki har en studie [31] gjorts där man samlat alla empiriska studier som 

gjorts om TDD och jämfört dessa. Studien visar på fördelarna och nackdelarna med TDD. 

 

Resultatet pekar på färre defekter, ökad kvalité, mindre komplex kod och lättare underhåll av 

befintlig kod när utvecklaren använder sig av TDD (Figur 9). 

 

Men studien visar också på en ökad ansträngning då TDD praktiserats, eftersom utvecklare 

som inte använt TDD tidigare måste sätta sig in i det. Studien visar också på en något lägre 

produktivitet då TDD används. 

 

 
Figur 9 Effekter utav TDD 
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2.4 Verktyg 

 

2.4.1 C# 

 

Programmeringsspråket som vi använt oss av för att skriva programmet är C# som är ett 
objekt orienterat språk. Språket är baserat på C++ men har även stora influenser ifrån Java 
[32]. Sedan första versionen från 2002 har c# kontinuerligt utvecklats och är sedan augusti 
2012 i version 5. 
I Figur 10 nedan visas ett exempel på det klassiska ”Hello word”-programmet skrivet i C# 
 
using System; 

namespace HelloWorld 

{ 

class Hello 

{ 

 string hello = "Hello World!"; 

 public static void Main() 

 { 

   Console.WriteLine(hello); 

 } 

} 

} 

 

Figur 10 Hello World i C# 

Klassen Hello deklareras och innehåller medlemvariabeln hello och den statiska metoden 

Main. Kodraden Console.WriteLine(hello) kommer skriva ut värdet i variabeln hello i 

komandotolken. 

 

2.4.2 Visual Studio 2010 

 

Visual Studio 2010 [33] har använts som utvecklingsmiljö och innehåller en mängd inbyggda 

funktioner såsom texteditor, kompilator och debugger. Visual studio är utvecklat utav Microsoft 
och stödjer all språk inom .Net-ramverket. 

 

2.4.3 Visual Studio Unit Testing Framework 

 

Visual Studio Unit Testing Framework [34] är ett ramverk för enhetstester som är integrerat i 
Visual Studio 2010. Enhetstesterna skrivs på samma sätt som vanlig C# kod med klasser och 
metoder. För att skilja på vanlig kod och tester använd attribut för att identifiera klasser med test 
i sig. För att skapa en testklass skrivs attributet [TestClass] över deklarationen av klassen och 
för att skapa en testmetod så skrivs attributet [TestMethod] över deklarationen av metoden. I 
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själva testmetoden sen så skriver man en procedur och gör sedan en Assert [35]. En Assert gör 
en jämförelse med testets tillstånd eller beteende med det förväntade resultatet. 
Figur 11 visar ett exempel på hur test kan ut. 

 

[TestClass] 
public class ExampleTest 
{ 

[TestMethod] 
public void TestMultiplication() 
{ 

int value = 2 * 2: 
Assert.AreEqual(4, value); 

} 
} 

 
Figur 11 Exempel på ett test i Visual Studio Unit Testing Framework 

I testet så sker en beräkning, två multiplicerat med två och värdet sparas i heltalsvariabeln 
value. Sedan gör testet en Assert som kollar om värdet i variabeln value är det samma som 
det förväntade resultatet, I detta fall kommer testet att lyckas eftersom två multiplicerat med 
två är fyra. 
 

2.4.4 WinDiff 

 

WinDiff [36] använder vi för att jämföra att textfilerna som vårt program generarar stämmer 
överens med det förväntade resultatet. WinDiff jämför varje rad i de två textfilerna och gör 
en markering om de på något sätt skiljer sig ifrån varandra. 
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3 Design av systemet 
 

Kapitel 3 ger en översiktlig bild av den nya modulen och hur den fungerar. Den nya modulen 

ersätter Prevas två gamla moduler SPU och QSP och kommer att refereras som 

PRIMConverter i texten. PRIMConverters syfte är att öppna och läsa textfiler, konvertera 

innehållet och lagra resultatet. Kapitlet inleds med en beskrivning av de textfiler som läses in 

utav modulen. Sedan beskrivs flödet i modulen från inläsning av textfiler tills det att de har blivit 

lagrade antingen som textfil eller i databas. Allt detta kommer visas med hjälp aktivitetsdiagram 

och exempel. 

 

3.1 Intro 

 

 
Figur 12 Översilkigt bild av systemet 

 

Input till PRIMConverter hämtas från en mapp som innehåller textfiler. Det finns tre olika format 

på dessa textfiler, formaten kallas PRIMFix, PIWIN och QSP. Varje textfil innehåller en mängd 

poster där varje post består utav en sekvens av tecken. Posterna kan innehålla tre olika sorters 

information, antingen metadata om textfilen, information om en produkt eller information om en 

relation. Posterna i textfilerna konverteras sedan till produktobjekt eller relationsobjekt i 

PRIMConverter. Produkt och relationsobjekten innehåller då information som hämtas ifrån 

posterna. När alla poster har konverterats så lagras alla objekt i antingen en databas eller till en 

fil.  

 

3.2 Produkter och Relationer 

 

Innehållet i en textfil som PRIMConverter läser in beskriver strukturen för en eller flera 

produkter ur Ericssons produktsortiment. Textfilerna består av poster som innehåller information 

om antingen metadata för filen, en produkt eller en relation mellan två produkter. Figur 13 visar 

ett exempel på hur strukturen för en produkt kan se ut. Figuren visar två produkter Kretskort 

och Processor. Dessa två produkter kommer skapa en förälder-barn relation med varandra där 

Kretskort är föräldern och processorn är barnet. 

Input

• Textfiler

• PRIMFix

• PIWIN

• QSP

PRIMConverter

• Konvertering

• Produkt

• Relation

Output

• Lagring

• Databas

• Fil
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Figur 13 Exempel Produktstruktur 

I modulen PRIMConverter representeras en produkt som ett objekt i programmet. Objektet 

innehåller de fält som är relevanta för att bygga upp strukturen för en produkt. Figur 14 visar hur 

strukturen för en produkt ser ut i PRIMConverter modulen (Se även Bilaga A Figur 4) 

 

Type ProdNbr Rstate Description Category RelCode RestCode Trace 
 

Figur 14 Struktur objektet Produkt 

En relation mellan två produkter representeras också som ett objekt i programmet. Figur 15 

visar hur strukturen för en relation ser ut i PRIMConverter modulen (Se även Bilaga A Figur 5). 

 

Type ParentProdNbr ParentRstate LProdNbr LRState Position Interpret 

 
Figur 15 Struktur objektet Relation 

 

Produkter och relationer är en central del i PRIMConverter. Majoriteten av alla poster i de 

textfiler som läses in i PRIMConverter innehåller information om dessa produkter och relationer, 

denna information måste sedan tolkas och lagras. 
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3.2.1 PRIMFix Formatet 

 

En textfil med formatet PRIMFix kan innehålla fyra olika typer av poster. Informationen i 

posterna är på fixerade platser. Med fixerade platser menas det att informationen i posterna 

kommer ligga inom fördefinierade teckenintervall. Dessa typer är Metadata, BAS1, REC1 och 

REC3. Figur 16, Figur 17, Figur 18 och Figur 19 visar exempel på hur de olika typerna ser ut.  

För att enkelt se de olika fälten som finns i posterna är varje fält omgiven av hakparenteser 

samt numrering. Dessa hakparenteser och numreringar finns inte med i textfilerna utan är 

endast tillagda för att lättare se vilka fält som finns och används. PRIMConverter använder 

endast några utav dessa fält och dessa är fetmarkerade i figurerna som visar typerna.  

 

 
Figur 16 PRIMFix Metadata 

Typen Metadata används för att identifiera att formatet är PRIMFix. Posten innehåller två fält 

där det första fältet visar vilken fabrik filen kommer ifrån och det andra fältet är en tidsstämpel. I 

I PRIMConverter används fält två för att identifiera formatet. 

 

 
Figur 17 PRIMFix BAS1 

Typen BAS1 motsvarar en produkt och innehåller 13 fält med information om produkten. 

Endast 8 utav dessa fält används för att skapa produktobjekten i PRIMConverter.  

 (1) Visar att det är en produkt. 

 (2) Innehåller produktnumret. 

 (3) Innehåller produktens revisionsnummer. 

 (5) Innehåller produktnamn. 

 (9) Innehåller vilken kategori produkten tillhör. 

 (10) Innehåller en releasekod för revisonen. 

 (11) Innehåller en restriktionskod. 

 (12) Innehåller en spårbarhetsflagga för produkten. 

 

 

Metadata
• (1)[PRIMKLQSP]   (2)[START2013-11-26-18.02.26.8823822013-11-25-

18.02.01.771625ECS1]

BAS1
• (1)[SFCBAS1] (2)[KRC 118 048/1]         (3)[R2B]   (4)[AIR 21 B4A B12P B5P;Radio Unit]                   

(5)[TRANSCEIVER]        (6)[EAB/FJB/RUS]                   (7)[EAB/FJB/RTP]                                 
(8)[DS2] (9)[PR1] (10)[RE2] (11)[RF] (12)[Y](13)[S]
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Figur 18 PRIMFix REC1 

Typen REC1 motsvarar också en produkt och innehåller 6 fält med information om produkten. 

Endast 2 fält används utav PRIMConverter. REC1 poster skiljer sig från BAS1 poster genom att 

produkten som refereras till i REC1 är en likadan produkt som den senast inlästa BAS1 posten. 

Det som skiljer dessa produkter ifrån varandra är att REC1 produkten är utav en annan revision 

 (1) Visar att det är en produkt. 

 (3) Innehåller produktens revisionsnummer. 

För att skapa ett produktsobjekt från REC1 används då informationen hämtad från den senast 

inlästa BAS1 posten och att revisonsnumret överskrivs utav det nya från REC1 posten. 

 

 
Figur 19 PRIMFix REC3 

Typen REC3 motsvarar en relation och innehåller 13 fält varav 5 används utav 

PRIMConvertern. 

 (1) Visar att det är en relation. 

 (3) Produktnumret för barnet. 

 (4) Barnets revisionsnummer. 

 (10) Barnets position på föräldern. 

 (13) Innehåller en tolkning utav revisionsnumret. 

 

För att skapa ett relationsobjekt i PRIMConverter används posten REC3 samt senast inlästa 

produkts produktnummer och revisionsnummer som blir föräldern. Detta skapar en ett till 

många relation där det är barnets ansvar att veta vem den har som förälder. 

 

Hur dessa poster konverteras och hur fälten används beskrivs mer i detalj i 3.4.1 

 

Figur 20 visar ett exempel om hur BAS1 typen och REC3 typen kan representeras som ett 

kretskort i Ericssons produktsortiment. Exemplet visar hur två produkter Kretskort och 

Processor, där kretskortet är förälder till processorn. 

 

REC1
• (1)[SFCREC1] (2)[BKRC 118 048/1]           (3)[R7C] (4)[PSD1]      (5)[F]     (6)[12013-11-

25R2B]

REC3
• (1)[SFCREC3](2)[B011/](3)[KRC 118 046] (4)[R1F]    (5)[R1F]   

(6)[00500000100000S 0000      0] (7)[TRANSCEIVER]         (8)[ARUS] (9)[B4]    (10)[1]                              
(11)[1FPRA] (12)[DS4]     (13)[=]
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Figur 20 Exempel Kretskort PRIMFix 

3.2.2 PIWIN Formatet 

 

En textfil med formatet PIWIN innehåller tre olika typer av poster. Varje post kan kategoriseras 

in som olika typer. Dessa typer är Metadata, Kolumrubrik och Produkt. Informationen i metada-

posterna är på fixerade platser medan informationen i kolumnrubrik och produkt är separerade 

med tabbar. Då information i PIWIN är tabb-separerat medför det att textfilen kan visualiseras 

som en tabell där varje ny tabb representerar en ny kolumn och varje post är en ny rad i 

tabellen. En stor skillnad med PIWN formatet jämfört med PRIMFix och QSP är att relationerna 

inte är explicita. Istället har PIWIN en så kallad Superprodukt som alla andra produkter har en 

implicit relation till. Superprodukten hämtas ifrån metadata-posten till skillnad från de andra 

produkterna som hämtas ifrån produkt-posten. Figur 21, Figur 22 och Figur 23 visar exempel på 

hur de olika typerna ser ut för PIWN-formatet.  

För att enkelt se de olika fälten som finns i posterna är varje fält omgiven av hakparenteser 

samt numrering. Dessa hakparenteser och numreringar finns inte med i textfilerna utan är 

endast tillagda för att lättare se vilka fält som finns och används. PRIMConverter använder 

endast några utav dessa fält och dessa är fetmarkerade i figurerna som visar typerna. 

 

 
Figur 21 PIWIN Metadata 

Typen metadata används för att identifiera formatet som PIWIN. Posten innehåller 

metadata för att identifiera superprodukten. Men de enda fälten som PRIMConverter 

använder sig av är (1) och (2). 

 (1) Detta fält innehåller delsträngen ”Consist of”, vilken söks efter för att identifiera 

filen som en PIWIN. 

 (1) Innehåller även det produktnummer (KRC 161 309/1) som tillhör den 

superprodukt som hör till PIWIN filen.  

 (2) Innehåller superproduktens RState.  

Metadata
• (1)[Consist of analysis for:  KRC 161 309/1] (2)[Ch RState: R1G] (3)[Ch PSD Rev: N]   

(4)[Ch OD Rev: ]   (5)[No of levels: 11]   (6)[Prod name: TRANSCEIVER]   (7)[PC: RF]
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Figur 22 PIWIN Kolumnrubrik 

Typen kolumnrubrik innehåller alla de rubriker som informationen finns under i PIWIN filen. En 

PIWIN fil kan tolkas som en tabell där varje kolumnrubrik är en kolumn och varje post är en rad. 

PRIMConverter använder sig endast av åtta av dessa rubriker, rester ignoreras. 

 (1) Kolumnrubrik för produktnummer. 

 (3) Kolumnrubrik för tolkning utav revisionsnumret  

 (4) Kolumnrubrik för revisionsnumret 

 (5) Kolumnrubrik för restriktionskod. 

 (12) Kolumnrubrik för produktnamnet 

 (13) Kolumnrubrik för produktkategorin 

 (14) Kolumnrubrik för positionen av produkten, dvs vart den sitter på en annan 

produkt. 

 (17) Kolumnrubrik för spårbarhetsflaggan 

 

 
Figur 23 PIWIN Produkt 

Typen produkt innehåller information om varje enskild produkt.  

 (1) Produktens produktnummer 

 (3) Innehåller en tolkning utav revisionsnumret 

 (4) Produktens revisionsnummer 

 (5) Innehåller en restriktionskod. 

 (12) Produktens namn. 

 (13) Innehåller vilken kategori produkten tillhör. 

 (14) Produktens position. 

 (17) Innehåller en spårbarhetsflagga för produkten.  

 

Eftersom alla produkter har en implicit relation till superprodukten kommer ett relationsobjekt att 

skapas utav PRIMConverter för varje nytt produktobjekt som skapas. Hur dessa poster 

konverteras och hur fälten används beskrivs mer i detalj i 3.3. 

 

Kolumnrubrik
• (1)[Product number] (2)[ChRState] (3)[I] (4)[Con RState] (5)[PR] (6)DS (7)Des 

resp (8)Rel resp 9()Qty (10)U (11)Func des (12)[Prod name] (13)[PC]
(14)[Pos / Place] (15)PS (16)T Message (17)[Traceability]

Produkt
• (1)[ROA 128 4979/1] (2)[R1F] (3)[=] (4)[R1C] (5)[PRA] (6)[DS4] (7)[CBC/XRR] 

(8)[CBC/XRR 1 S] (9)[TRXB] (10)[RRUL] (11)[62] (12)[PRINTED BOARD ASSEMB]  
(13)[RF] (14)[C7040] (15)[/] (16)[No Message]   (17)[Y] (11) 
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3.2.3 QSP Formatet 

 

 

Det sista formatet PRIMConverter hanterar är QSP. Textfiler med formatet QSP innehåller två 

olika typer av poster. Den första typen av post börjar med bokstaven A och motsvarar en 

produkt och den andra typen av post börjar med bokstaven B och representerar en relation. 

Figur 24 och Figur 25 visar hur dessa två typer ser ut i textfilen. 

För att enkelt se de olika fälten som finns i posterna är varje fält omgiven av hakparenteser 

samt numrering. Dessa hakparenteser och numreringar finns inte med i textfilerna utan är 

endast tillagda för att lättare se vilka fält som finns och används. PRIMConverter använder 

endast några utav dessa fält och dessa är fetmarkerade i figurerna som visar typerna. 

 

 
Figur 24 QSP Produkt 

Typen Produkt motsvarar en produkt och innehåller 8 fält där alla används för att skapa ett 

produktobjekt i PRIMConverter. 

 (1) Visar att de är en produktpost 

 (2) Produktnumret 

 (3) Revisonsnumret 

 (4) Produktnamnet 

 (5) Restriktionskod 

 (6) Kategorin produkten tillhör  

 (7) Releasekod för revisonen 

 (8) Spårbarhetsflagga för produkten. 

  

Produkt
•(1)[A](2)[KRC 118 048/1]       (3)[R2B]    (4)[TRANSCEIVER]          (5)[RF](6)[PR1]  (7)[RE2] (8)[Y]                        
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Figur 25 QSP Relation 

Typen Relation motsvarar en relation och innehåller 7 fält där alla används för att skapa ett 

relationsobjekt i PRIMConverter. 

 (1) Visar att de är en relationspost 

 (2) Produktnumret för föräldern 

 (3) Revisonsnumret för föräldern 

 (4) Produktnumret för barnet 

 (5) Revisonsnumret för barnet 

 (6) Barnets position på föräldern  

 (7) Tolkning utav revisionsnumret. 
  

Relation
• (1)[B](2)[KRC 118 048/1]      (3)[R2B]    (4)[1/KRC 118 046]          (5)[R1F]     (6)[1]      

(7)[=]                                     
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3.3 PRIMConverter översikt 

 

PRIMConverter tar in en fil som indata, identifierar vilken typ av fil det är och anropar korrekt 

parser för att hantera filen. Varje fil innehåller en eller flera poster, varje post motsvarar en rad i 

filen. Efter att filen parsats anropas korrekt lagringsmodul som sparar informationen. 

 
Figur 26 Översiktlig modell av flöde i PRIMConverter 

 

Modulen PRIMConverter läser in textfiler från en vald mapp. Varje textfil innehåller ett antal 

poster. En post kan motsvara en produkt, relation eller metadata om textfilen. Produkter och 

relationer beskrevs i sektion 3.2. Medan alla textfiler läses in, identifieras deras format genom 

att söka igenom metadata-posten eller som för QSP-formatet då textfilen inte innehåller någon 

metadata så görs en sökning på första posten i textfilen. 

 

3.3.1 Identifiering av PRIMFix 

 

För att identifiera om filen är av formatet PRIMFix görs en sökning efter ordet START i 

metadata-posten. I Figur 27 PRIMFix Identifierare kan man se metadata-posten som kollas. 
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START valdes som söksträng då den gamla modulen använde sig av det för att identifiera 

formatet PRIMFix. All annan information i posten ignoreras. 

 

 
Figur 27 PRIMFix Identifierare 

3.3.2 Identifiering av PIWIN 

 

För att identifiera om filen är av formatet PIWIN så görs en sökning efter orden ”Consist of”. I 

den raden kan man se PIWIN-formatets metadata-post som innehåller de orden. All annan 

information i posten ignoreras då filen identifieras. 

 

 
Figur 28 PIWIN Identifierare 

3.3.3 Identifiering av QSP 

 

QSP är det sista formatet som hanteras. För att identifiera en QSP fil kontrollerar vi att första 

tecknet i första posten är ”A”. Detta gör vi på grund av att då posten börjar på ”A” så motsvarar 

detta en produkt i QSP formatet och varje QSP fil måste innehålla minst en produkt. Dessutom 

kontrollerar vi så att posten är antingen 80 eller 130 tecken lång, vilket också är ett krav på 

QSP formatet. Figur 29 visar ett exempel på hur en QSP post kan se ut 

 

 

 
Figur 29 QSP Identifierare 

3.3.4 Konvertering 

 

När varje textfil har identifierats så skickas de in i respektive parser som hanterar och 

konverterar de tre olika formaten. 

 

Varje textfil parsas och varje relevant post konverteras till en produkt eller en relation. I  Figur 

14 och Figur 15 visas hur strukturen hos objektet relation ser ut i programmet. I sektion 3.4 

Metadata

• PRIMKLQSP     [START]2013-11-26-18.02.26.8823822013-11-25-18.02.01.771625ECS1

Metadata

• [Consist of] analysis for:  KRC 161 309/1   Ch RState: R1G   Ch PSD Rev: N   Ch OD Rev:    
No of levels: 11   Prod name: TRANSCEIVER   PC: RF

Produkt
•[A]KRC 118 048/1       R2B    TRANSCEIVER          RFPR1  RE2  Y     80[tecken]

130[tecken]
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förklaras hur en post i en fil av typen PRIMFix mappas till en produkt eller relation. I 3.5 

förklaras hur en post i en fil av typen PIWIN mappas till en produkt eller relation och i sektion 

3.6 förklaras hur en post i en fil av typen QSP mappas till en produkt eller relation. 

3.3.5 Lagring 

Varje parser konverterar posterna i filen till en lista med produkter och relationer. En kontroll 

görs mot ett fält i konfigurationsfilen för att avgöra om produktlistan antingen ska skrivas till en 

databas eller till en textfil. Figur 30 visar hur fältet i konfigurationsfilen som tillhör 

PRIMConverter projektet ser ut där typen av lagring avgörs. 

 

<add key="StorageType" value="TextStorage"/> 
 

Figur 30 Utdrag konfigurationsfil 
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3.4 PRIMFixParser 

 

PRIMFix parsern tar emot en PRIMFix fil som indata. Den producerar en lista med produkter 

och relationer som utdata. 

 
Figur 31 Översiktlig modell av flöde i PRIMFIXParser 

PRIMFix parsern tar emot en PRIMFix fil som innehåller en sekvens av poster. Varje post läses 

in en i taget. Posten identifieras baserat på en delsträng. Posten kan börja med en av tre olika 

delsträngar: 

 BAS1 motsvarar en produkt. 

 REC1 motsvarar föregående produkt i sekvensen men är utav en annan revision. 

 REC3 motsvarar en relation. 
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3.4.1 Mappning produkt och relation 

 

Nedan visar Figur 32 och Figur 33 på hur en post av typen BAS hanteras och vilka fält i posten 
som plockas ut och sparas i produktobjektet. 
 
 

 
Figur 32 PRIMFIX BAS1-post 

 
De fetmarkerade fälten är de som extraheras från BAS1-posten och läggs in som värde för 
produktobjektets attribut se Figur 32. Eftersom det är en BAS1-post så sätts värdet i attributet 
Type till A som visar att det är en produkt. Resterande information som inte är markerad är inte 
relevant för modulen och ignoreras. 
 

Type ProdNbr Rstate Description Category RelCode RestCode Trace 

A KRC 118 048/1 R2B TRANSCEIVER RF PR1 RE2 Y 
 

Figur 33 PRIMFIX Produktobjekt 

Nedan visar Figur 34 och Figur 35 på hur en post av typen REC1 hanteras och vilka fält i 
posten som plockas ut och sparas i produktobjektet. 
 

 

Figur 34 PRIMFix REC1-post 

 

Figur 35 som visar produktobjektet för REC1-posten kommer hämta informationen från den 
tidigare produkten i detta fall Figur 33. Det enda som sker mer är att revisonsnumret (Rstate i 
produktobjektet) ändras till det som står i REC1-postens (se Figur 34) tredje fält.  
 

Type ProdNbr Rstate Description Category RelCode RestCode Trace 

A KRC 118 048/1 R7C TRANSCEIVER RF PR1 RE2 Y 

 
Figur 35 PRIMFix REC1 Produktobjekt 

Nedan visar Figur 36 och Figur 37 på hur en post av typen REC3 hanteras och vilka fält i 
posten som plockas ut och sparas i relationsobjektet. 
 

BAS1
• (1)[SFCBAS1] (2)[KRC 118 048/1]         (3)[R2B]   (4)[AIR 21 B4A B12P B5P;Radio Unit]                   

(5)[TRANSCEIVER]        (6)[EAB/FJB/RUS]                   (7)[EAB/FJB/RTP]                                 
(8)[DS2] (9)[PR1] (10)[RE2] (11)[RF] (12)[Y](13)[S]

REC1
•(1)[SFCREC1] (2)[BKRC 118 048/1]           (3)[R7C] (4)[PSD1]      (5)[F]     (6)[12013-11-25R2B]
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Figur 36 PRIMFix REC3-post 

Figur 37 som visar hur REC3-posten konverteras till ett relationsobjekt. Då Figur 35 var den 
senaste produkten kommer den att bli förälder i relationsobjektet och således kommer 
ParentProdNbr få dess produktnummer. Fält tre i Figur 37 kommer motsvara barnprodukten 
och läggs då in i LProdNbr i relationsobjektet. 
 

Type ParentProdNbr ParentRstate LProdNbr LRState Position Interpret 

B KRC 118 048/1 R7C KRC 118 046 R1F 1 = 
 

Figur 37 PRIMFix Relationsobjekt 

  

REC3
• (1)[SFCREC3](2)[B011/](3)[KRC 118 046] (4)[R1F]    (5)[R1F]   

(6)[00500000100000S 0000      0] (7)[TRANSCEIVER]         (8)[ARUS] (9)[B4]    (10)[1]                              
(11)[1FPRA] (12)[DS4]     (13)[=]
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3.5 PIWINParser 

PIWINParser tar in en PIWIN fil som indata. Den bygger en lista av PIWIN produkter som 

utdata.  

  
Figur 38 Översiktlig modell av flöde i PIWINParser 

 

PIWINParser har liknande funktionalitet som PRIMFix parser. Men då formaten på textfilerna 

skiljer sig krävs fler steg i PIWINParsern. Informationen i en PIWIN fil är uppdelad i fält, varje 

fält motsvarar en kolumn (Se Bilaga A Figur 2 för exempel på hur ett PIWIN format ser ut). 
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3.5.1 Mappning tabellrubriker 

 

Kolumnerna i PIWIN filerna är separerade med tabbar vilket gör att indexplatserna för de 

kolumnerna som PIWIN Parsern har behov av först måste räknas ut. Figur 39 och Figur 40 

visar ett exempel på vilka kolumnrubriker som behövs ifrån kolumnrubriksposten. Alla andra 

kolumnrubriker ignoreras. 

 
Figur 39 PIWIN Kolumnrubrik-post 

 

ProdNr Revision ProdNamn Kategori Position Spårbarhet Restriktion Tolkning 

1 4 12 13 14 17 5 3 

 
Figur 40 Struktur för Kolumrubik 

Dessa värden används sedan för varje produktpost i PIWIN formatet så att värdet från korrekt 

kolumn hämtas ut. Dessutom innebär denna lösning att det inte blir något problem om nya 

kolumner skulle läggas till eftersom programmet söker efter korrekt kolumnnamn, vilket var ett 

av målen med projektet. 

3.5.2 Mappning superprodukt 

 

Nästa steg i PIWIN Parsern är att skapa superprodukten som är förälder till alla andra produkter 

beskrivet i 3.2.2. Produktobjektet som skapas hämtar sin information ifrån PIWIN-formatets 

metadata-post. Figur 41 och Figur 42 visar ett exempel på hur ett produktobjekt konstrueras. 

Superprodukten kräver endast två fält från Figur 41, produktnummer och Rstate resten 

ignoreras 

 

 
Figur 41 PIWIN Superprodukt 

 

Type ProdNbr Rstate Description Category RelCOde RestCode Trace 

A KRC 161 309/1 R1G - - - - - 
 

Figur 42 Produktobjekt från superprodukt 

Kolumnrubrik

• (1)[Product number] (2)[ChRState] (3)[I] (4)[Con RState] (5)[PR] (6)DS
(7)Des resp (8)Rel resp 9()Qty (10)U (11)Func des (12)[Prod 

name] (13)[PC] (14)[Pos / Place] (15)PS (16)T Message (17)[Traceability]

Metadata
• Consist of analysis for:  (1)[KRC 161 309/1] (2)[Ch RState: R1G] Ch PSD Rev: N   Ch OD 

Rev:    No of levels: 11   Prod name: TRANSCEIVER PC: RF
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Produktobjektet som skapas kommer att sakna värde för 5 av sina attribut men det är helt i sin 

ordning. 

3.5.3 Mappning produkt och relation 

 

Figur 43 och Figur 44 visar hur posten av typen produkt i PIWIN formatet konverteras till ett 

produktobjekt och vilka fält som används. 

 

 
Figur 43 PIWIN Produkt-post 

Precis som PRIMFIX formatet kommer attributet Type att sättas till värdet ”A” då det är en 

produkt. För att vet vilka fält som ska hämtas ut används kolumnrubrikerna från Figur 43. I 

PIWIN formatet så finns inte fältet för RelCode så det attributet lämnas utan värde. 

   

Type ProdNbr Rstate Description Category RelCode RestCode Trace 

A ROA 128 
4979/1 

R1C PRINTED 
BOARD 

ASSEMB 

RF - PRA Y 

 
Figur 44 PIWIN Produktsobjekt 

Figur 45 visar hur ett relationsobjekt skapas utifrån produktsposten Figur 43. Som förälder 

används superprodukten som beskrivs i 3.5.2. 

Type ParentProdNbr ParentRstate LProdNbr LRState Position Interpret 

B KRC 161 
309/1    

R1D    ROA 128 
4979/1 

R1C C7040 = 

 

Figur 45 PIWIN Relationsobjekt  

Produkt
• (1)[ROA 128 4979/1] (2)[R1F] (3)[=] (4)[R1C] (5)[PRA] (6)DS4 (7)CBC/XRR

(8)[CBC/XRR 1 S] (9)[TRXB] (10)[RRUL] (11)[62] (12)[PRINTED BOARD ASSEMB]
(13)[RF] (14)[C7040] (15)[/] (16)[No Message]   (17)[Y] (11) 
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3.6 QSPParser 

 

QSPParser tar emot en QSP fil som indata. Den läser in filen och bygger en lista av QSP 

produkter som utdata. 

 

 
Figur 46 Översiktlig modell av flöde i QSPParser 

 

QSP Parsern tar in en fil och läser en post i taget. Posten identifieras och en produkt eller 

relation skapas per post. En lista med produkter och relationer returneras.  

För att identifiera om post ska konverteras till en produkt eller relations så kollar QSPParser 

på det första tecknet i raden som antingen är ”A” som representerar en produkt eller ”B” 

som representerar en relation.  
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3.6.1 Mappning av produkt och relation 

Figur 47, Figur 48 och Figur 49 visar hur informationen ifrån posterna mappas med 

produktstrukturen. Eftersom QSP-filerna endast innehåller vital information för 

produktstrukturen är extraherandet utav informationen ifrån posterna enkel. 

 

 
Figur 47 QSP Produkt och Relationspost 

Då all information i QSP filen ligger på fixerade positioner behöver QSP parsern endast hämta 

ut fälten ifrån produktposten och lägga till i dessa i produktobjektets attribut. 

 

Type ProdNbr Rstate Description Category RelCode RestCode Trace 

A KRC 118 
048/1 

R2B TRANSCEIVER    RF PR1 RE2 Y 

 

Figur 48 QSP Produktobjekt 

Precis som för produktposten hämtas fälten i relationsposten och läggs till i relationsobjektets 

attribut.   

 

Type ParentProdNbr ParentRstate LProdNbr LRState Position Interpret 

B KRC 118 048/1  R2B 1/KRC 118 046 R1F 1 = 
 

Figur 49 QSP Relationsobjekt  

Produkt
•(1)[A](2)[KRC 118 048/1]       (3)[R2B]    (4)[TRANSCEIVER]          (5)[RF](6)[PR1]  (7)[RE2] (8)[Y]     

Relation
•(1)[B](2)[KRC 118 048/1]      (3)[R2B]    (4)[1/KRC 118 046]          (5)[R1F]     (6)[1]      (7)[=]                        
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3.7 Lagring 

 

När alla textfiler har konverterats till produkter och relationer ska dessa lagras i antingen en 

databas eller på fil. 

 
Figur 50 Översiktbild lagring 

För att lagra informationen finns två val. Informationen kan lagras i en databas eller som en 
textfil i QSP formatet. Valet av lagring styrs från programmets konfigurationsfil. Oavsett så 
tas en lista av produkter emot av lagringsmodulen, sedan avgör programmet vart 
informationen ska lagras.  
 

3.7.1 Lagring i databas 

 
Vid lagring till databas så läggs produkterna och relationer till i varsin tabell (se Bilaga A 

Figur 6 för produkt och Bilaga A Figur 7 för relation). Attributen RelCode, RestCode och 
Trace som finns i produktobjektet Figur 51 är inte relevanta när produkten lagras i 
databasen och finns då inte med i tabellstrukturen Figur 52. Attributet ARRIVAL_TIME får 
en tidstämpel från när filen konverterades. 
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Type ProdNbr Rstate Description Category RelCode RestCode Trace 

A KRC 118 048/1 R2B TRANSCEIVER RF PR1 RE2 Y 
 

Figur 51 Produktobjekt 

PRODUCT_NUMBER R_STATE PRODUCT_NAME PRODUCT_ 

CATEGORY 

ARRIVAL_TIME 

KRC 118 048/1 R2B TRANSCEIVER    RF 2014-03-26 11:00 

 
Figur 52 Produktrad i databasen 

Att lagra relationer i databasen sker på samma sätt som med produkterna. Figur 53 och Figur 

54 visar hur relationsobjektets attribut mappas ihop med en rad i relationstabellen i databasen. 

 

Type ParentProdNbr ParentRstate LProdNbr LRState Position Interpret 

B KRC 118 048/1  R2B 1/KRC 118 046 R1F 1 = 
 

Figur 53 Relationsobjekt 

OUTER 

_PRODUCT 

_NO 

OUTER 

_R 

_STATE 

LOWER 

_PRODUCT 

_NO 

LOWER 

_R 

_STATE 

POSITION 

_NAME 

ARRIVAL 

_TIME 

R 

_STATE 

_REF 

KRC 118 048/1 R2B 1/KRC 118 046 R1F 1 2014-03-26 

11:00 

= 

Figur 54 Relationsrad i databasen 
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3.7.2 Lagring på fil 

 

Vid lagring till fil så skrivs produkterna och relationerna ut i en textfil med QSP formatet till 

skillnad från databaslagringen skrivs alla attribut från produkten till textfilen. Tidstämpeln 

om när filen konverterades blir en del utav filnamnet. 

 

Type ProdNbr Rstate Description Category RelCode RestCode Trace 

A KRC 118 048/1 R2B TRANSCEIVER    RF PR1 RE2 Y 

 

Type ParentProdNbr ParentRstate LProdNbr LRState Position Interpret 

B KRC 118 048/1  R2B 1/KRC 118 046 R1F 1 = 
 

Figur 55 Produkt och realtionsobjekt 

När produkt och realtionsobjekten (Figur 55) skrivs till en textfil (Figur 56) är det mycket mer rätt 

fram än vid databaslagringen. Det ända som görs helt enkelt är att attributen från objekten 

skrivs ut i varje post utan att något behöver tas bort eller läggas till 

 

 
Figur 56 Produkt och realtions-post i QSP format 

  

Produkt
• AKRC 118 048/1       R2B   TRANSCEIVER          RF PR1  RE2                            Y

Relation
• BKRC 118 048/1      R2B    1/KRC 118 046          R1F            1                             = 
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3.8 Sammanfattning 

 

Sektion 3.1 introducerade en översiktlig genomgång om hur system fungerar.  I sektion 3.2 

gjordes en beskrivning utav produkter och relationer som det PRIMConverter ska hantera.  De 

tre olika formaten PRIMFix, PIWIN och QSP fick en beskrivning hur de är strukturerade med 

sina poster. Sektion 3.3 visar processen från att textfilerna läses in, identifieras för att sedan 

skickas till respektive parser för att till sist lagras. Sektionerna 3.4, 3.5 och 3.6 ger en mer 

detaljerad bil hur varje parser för de tre olika formaten fungerar och visar hur posterna i 

textfilerna konverteras till produkter och relationer. I sektion 3.7 visas hur lagringen sker. 

Produkterna och relationer kan då antingen lagras till databas eller till en textfil med QSP-

formatet. 
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4 Implementation av PRIMConverter 
 

Kapitel fyra beskriver implementationen i detalj. Kapitlet behandlar de olika delarna i lösningen 

var för sig. Först beskrivs implementationen av filhanteringen, sedan implementationen av hur 

PRIMFix filer, PIWIN filer, QSP filer parseras och slutligen beskrivs implementationen av 

lagringsfunktionaliteten.  

 

Inför varje del av implementationen har användarfall skapats för att lättare ta fram tester. Ett 

användarfall är en sekvens av interaktioner mellan programmet och dess omvärld. Dessa 

användarfall har varit basen för den testdrivna utvecklingen i projektet. Då projektet har drivits 

med TDD har användarfall konstruerats, tester har byggts baserat på användarfall och slutligen 

har lösningen implementerats för att klara testerna. Implementationen har inkrementellt vuxit 

fram och till slut löst alla de krav som ursprungligen ställdes på systemet.  

 

Då vi använt TDD har koden alltid refaktoriserats efter varje test. Tack vare TDD är över 90 % 

av koden testad, vilket har lett till att vi som utvecklare har fått ett större självförtroende då den 

interna strukturen i koden ska förbättras. 

 

För att reflektera hur vi har arbetat med projektet beskrivs de olika delarna av implementationen 

i ordningen användarfall, test och sist implementation se Figur 57. 

 

 
Figur 57 Implementationsprocess 

 

Implementationen kan uppdelas i tre delar, filhantering, parsning och lagring. Kapitel fyra 

behandlar de olika delarna i implementationen var för sig. Testdriven utvecklingen (TDD) 

användes hela tiden i projektet. Detta innebar att inför varje del av implementationen så skrevs 

först ett exekverbart test. Varje del i lösningen skrevs som ett användarfall [16]. Då vi arbetade 

med TDD kommer innehållet och ordning i kapitel fyra reflekteras på samma sätt som 

implementationen skedde; först beskrivs användarfall, sedan de tester vi skapade för det 

specifika användarfallet och till slut hur implementationen ser ut. Det första användarfallet som 

beskrivs är filhanteringen, sedan hanteringen av hur de olika formaten PRIMFix, PIWIN och 

QSP parseras. Sista delen av kapitel fyra beskrivs hur lagringen testades och hur 

implementationen ser ut. 

 

Användarfall Test Implementation
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Vi har implementerat en filhanterare, en parser för varje filformat som måste hanteras samt en 

lagringsmodul som kan använda sig av både databas eller textfiler för att lagra informationen. 

4.1 Filhantering 

 

4.1.1 Användarfall 

 

Det första användarfallet var filhanteringen. Filhanteringen i PRIMConverter skall kunna 

läsa av en mapp i filsystemet och hitta alla de textfiler som ligger i mappen. Filhanteraren 

ska läsa in alla poster i textfilen. Efter att alla poster konverterats ska filhanteraren ta bort 

textfilen. Filhanteringen skall även kunna skriva den konverterade informationen till en 

textfil i en vald katalog. 

 

4.1.2 Test och Implementation 

 

För att hantera filhanteringen skapades en klass FileManager. Men då filhanteringen till stor del 

berör externa resurser som filer och mappar krävs en mock för att testa filhanteringen. En mock 

är ett objekt som skapas och som används för att simulera en annan klass, i det här fallet är det 

klassen FileManager som ska simuleras. För att simulera FileManager skapades 

MockFileManager. Med hjälp av ett gränssnitt som kallas IFileManager definierades de metoder 

som en filhanterare måste ha. Sedan implementerades detta gränssnittet i både FileManager 

och MockFileManager vilket gjorde att klassen FileMangers beteende kunde testas. Figur 58 

visar ett klassdiagram över IFileManager, FileManager och MockFileManager och hur dessa tre 

hänger ihop. MockFileManager returnerar endast konstanter, vilket gör att vi på ett förutsägbart 

sätt kan testa hur en IFileManager skall användas.  
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Figur 58 Klassdiagram FileManager 

Klassen FileManager använder sig till stor del av inbyggda metoder från paketet System.IO 

[37].  För att läsa av filerna har en privat metod implementerats i Filemanager, ReadFiles som 

använder ett objekt av typen StreamReader för att läsa in text från fil. Då klassen även kan 

skriva till fil finns det en metod WriteToFile som använder sig av ett objekt av typen 

StreamWriter för att skriva till fil. 

 

4.2 PRIMFix 

4.2.1 Användarfall 

 

Nästa användarfall var hanteringen av textfil som skulle konverteras. Efter en överläggning med 

kund valdes PRIMFix som första filtyp att konvertera. PRIMFix ansågs enklare att börja med på 

grund av de fixerade positioner som informationen i varje post befinner sig på. Då det berörde 

stränghantering valde vi att namnge klassen PRIMFixParser. PRIMFixParser ska ta in en fil 

med tillhörande poster, parsera dessa och returerna en lista som består av produkter med dess 

tillhörande relationer. 
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4.2.2 Tester och Implementation 

 

För att följa Single Responsibility Principle så har PRIMFixParser endast en publik metod, 

Parse.  Single Responsiblity Principle innebär att vare klass och metod endast ska lösa en 

uppgift. Metoden Parse tar emot ett objekt av typen PRIMFile. En PRIMFile innehåller vilken typ 

av fil det är, PRIMFix, PIWIN eller QSP samt alla de poster som hör till filen. 

 

 
Figur 59 Flöde PRIMFixParser 

 

I metoden Parse hanteras alla poster. Metoden hanterar en post i taget och baserat på 

innehållet så skapas ett produktobjekt eller ett relationsobjekt. Ett produktobjekt innehåller en 

lista av relationsobjekt. Resultatet av metoden Parse är en lista med produktobjekt. Figur 60 

visar ett av de test som styrde implementationen av klassen PRIMFixParser. 
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[TestMethod] 
public void Parse_ParseFileWithOneProductAndSixRelations_ListContain-
ingOneProductWithSixRelations() 
{ 
record = new string[] { 
"PRIMKLQSP     START2014-01-28-18.02.06.9145522014-01-27-18.02.41.712321ECS1                                                                                                                                                                           
", 
DELETE                                       ", 
"SFCBAS1 BYB 405 06/1            R3D    (CAB 6201)                                        
CABINET DESIGN STRUCEAB/FJB/GEM                   EAB/FJB/GEM                                  
DS2  PR1       RFYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
", 
"SFCREC1BBYB 405 06/1            R3D    PSD1      H     12013-11-20R3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
", 
"SFCREC3B011/BYB 405 06/1              R3C    R3C    00500000100000S 0000         
0CABINET DESIGN STRUC(Main body)                   1                                                           
1FPR2 DS3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
", 
"SFCREC3B01SXK 109 9256/2              R1F    R1F    01000000100000S 0000         
0ASSEMBLED PARTS     Door CAB 6201                 2                                                           
1FPR1 DS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
", 
"SFCREC3B01SXA 215 1176/1              R1A    R1A    01500000100000S 0000         
0PIN                 Pivot pin lower               3                                                            
FPRA DS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
", 
"SFCREC3B01SXK 109 9426/2              R1A    R1A    01750000100000S 0000         
0HINGE               Door hinge                    4                                                           
1FPRA DS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
", 
"SFCREC3B01SVF 191 040/1                      R1A    02000000100000S 0000         
0MARKING LABEL       Identity marking, trace = Y   5                                                           
1FPRA DS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
", 
"SFCREC3B01RTK 993 5642                R4     R4A    02500000100000S 0000         
0PACKING SET         Set of Packages RBS 6201 IND  6                                                           
1FPRA DS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
" 
}; 
primFile = new PRIMFile(); 
primFile.FileType = "PRIMFix"; 
      primFile.Record = record; 
 PRIMFile primFile = InitializeMockPRIMFile(); 

List<Product> result = primFixParser.Parse(primFile); 
Assert.AreEqual(1, result.Count()); 
Assert.AreEqual(6, result.ElementAt(0).Subordinates.Count); 

} 
 

 Figur 60 Test för PRIMFixParser 
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Testet i Figur 60 visar hur ett objekt av typen PRIMFile initializeras med mockdata. Metoden 

Parse anropas i PRIMFixParser och PRIMFile objektet skickas med. Testet kontrollerar så att 

den resulterande listan med produkter innehåller en produkt och att den produkten innehåller 

sex relationer. Detta motsvarar den inputdata som PRIMFile objektet initialiserades med.  

 

Varje post i PRIMFile objektet motsvarar en produkt eller relation. Figur 61 visar hur de olika 

posterna identifieras i programmet.  

 

switch (rawdata.Substring(3, 7)) 
{ 

case "BAS1": 
product = new PRIMFixProduct(BCtx); 
product.ParseRow(rawdata); 
result.Add(product); 
break; 

case "REC1": 
PRIMFixProduct REC1Product = new PRIMFixProduct(BCtx); 
REC1Product.ParseRow(rawdata); 
product.RState = REC1Product.RState; 
break; 

case "REC3": 
relation = new PRIMFixRelation(BCtx); 
relation.ParseRow(product, rawdata); 
product.Subordinates.Add(relation); 
break; 
 

} 

 
Figur 61 Identifiering av PRIMFix post 

 

Listan över produkter som är resultatet av metoden kallas result.  

 

Rawdata motsvarar en post och den delsträng man plockar ut används för att avgöra om det är 

en relation eller en produkt. Om posten identifieras som en typ BAS1 skapas en produkt som 

läggs till i listan result. Är posten av typen REC1 byts den senast tillagda produktens 

revisionsnummer ut. Om posten identifieras som en typ REC3 så skapas en ny relation, denna 

relation sparas i relationslistan för den senast tillagda produkten.  

 

Poster som parsas i PRIMFixParser har fixerade längder och informationen finns alltså på 

förutsägbara positioner i posten, vilket leder till att metoden SubString kan användas för att 

extrahera informationen. Metoden SubString anropas med två argument, det första argumentet 

bestämmer vart delsträngen ska börja räkna ifrån, det andra argumentet bestämmer hur lång 

den nya delsträngen ska vara. 

 

Mappningen för hur informationen hämtas från posten och lagras i objekten Product och 

Relation finns beskrivet i 3.2. 
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4.2.3 Sammanfattning 

 

Poster som finns i filer med formatet PRIMFix hanteras i PRIMFixParser. En post motsvarar 

antingen en ny produkt, en förändrad produkt eller en relation mellan två produkter. För varje 

post används metoden SubString för att extrahera information och lagra denna information i 

objekten produkt eller relation. Resultatet som PRIMFixParser producerar är en lista med 

produkter. Dessa produkter innehåller en varsin lista med relationer. 

 

4.3 PIWIN 

 

I kapitel 4.3 beskrivs hur poster i filer med formatet PIWIN behandlas. Klassen som byggdes för 

detta ändamål kallas PIWINParser. Kapitlet beskriver först användarfallet för hur PIWIN filer 

skulle hanteras. Sedan beskrivs tester och implementationen för PIWINParser. Sist i kapitlet 

finns en sammanfattning över de olika delarna som beskrivits i kapitel 4.3. 

4.3.1 Användarfall 

 

En fil med formatet PIWIN ska hanteras. Formatet PIWIN innehåller tre olika typer av poster. 

Dessa poster är metadata, kolumnrubriker, samt produktposter. Posten med metadata är 

irrelevant I PIWINParser eftersom denna enbart används för att identifiera filen som en PIWIN. I 

varje fil med formatet PIWIN finns en produkt som är förälder till alla andra produkter, denna 

kallas för superprodukten. Posten av typen kolumnrubriken används för att beräkna vilka 

kolumner den information ligger på i produktposterna som är relevant för PIWINParser. En 

sådan kolumn är ekvivalent med ett fält i en post i en fil av formatet PIWIN. 

 

Varje post i filen med typen produkt motsvarar explicit en produkt och implicit en relation. Detta 

innebär att för varje post skapas ett nytt produktobjekt och en relation mellan superprodukten 

och den nya produkten. 

 

PIWINParser ska ta in en fil som innehåller poster och returnera en lista med produkter, där 

varje produkt har en relation till superprodukten.  
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4.3.2 Tester och Implementation 

 

 
Figur 62 Flöde PIWINParser 

PIWINParser innehåller endast en metod, Parse. Metoden Parse tar in ett objekt av typen 

PRIMFile. PRIMFile objektet innehåller en sekvens av poster som ska parsas. Figur 63 visar ett 

test som gjordes inför implementationen av PIWINParser. 
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[TestMethod] 
public void Parse_ParseSuperProductAndSubordinateProducts_ExpectedOutput-
FormatLayout() 
{ 
string[] record = { 
"Date: 2009-03-27 13:44:26", 
"Consist of analysis for:  ROJ 119 2164/1   Ch RState: R3K   Ch PSD Rev: BA   
Ch OD Rev:    No of levels: 1   Prod name: PRINTED BOARD ASSEMB   PC: RF", 
"", 
"Product number ChRState I Con RState PR DS Des resp Rel 
resp Qty U Func des Prod name PC Pos / Place PS T Mes-
sage Ordering expression Version designation text RE-code Head 
code Contact id Traceability RoHS compliance Soldering process Max 
temp Mat decl EU/WA ECCN code EU/WA add exp US ECCN code STAKO
 1301- Add info Std tape orientation Prod info HS tariff MTBF
 Spare Part Code SP Packing Critical Code Net weight no Net 
weight g DG code No of dim Height Width Depth", 
"TVJ 119 2164 R16   R16 PRA DS4 EAB/FJB/DBM EAB/FJB/DBM 1
 S Transceiver PBA PRINTED BOARD MK A1 /    1
 PIFGGE1 W HEAD PRODUCT DOES NOT MATCH REQUIREMENTS FOR REL LEVEL.  Yes
 PB   Approved 0 0 5A991  EU,85177090,2007-01-31  
 0 0   0 0 0 0", 
}; 

PRIMFile piwinFile = new PRIMFile { FileType = "PIWIN",  
Record = record }; 

 
List<Product> result = piwinParser.Parse(piwinFile); 
Product firstproduct = result.ElementAt(0);  

 
string expectedA = "AROJ 119 2164/1 R3K   PRINTED BOARD ASSEMB PC    "; 
string expectedB = "B(1/ROJ 119 2164/1)  R3K     TVJ 119 2164     "; 
 
Assert.AreEqual(expectedA, product.Info); 
Assert.AreEqual(expectedB, firstproduct.Subordinates.Ele-
mentAt(0).Info); 

 
} 

 

Figur 63 Test för PIWINParser 

 

PIWINParser hämtar först ut superprodukten. Informationen om superprodukten hämtas från 

post nummer två i PIWIN filen. Informationen i post nummer två finns på förutsägbara positioner 

vilket gör att metoden SubString kan användas för att extrahera denna information. Kapitel 

3.5.2 innehåller en detaljerade beskrivning om hur informationen mappar från posten till 

superproduktobjektet. 
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Nästa post som behandlas är posten som innehåller kolumnrubriker. Kolumnerna i PIWIN 

filerna är separerade med tabbar vilket gör att indexplatserna för de kolumnerna som PIWIN 

Parsern har behov av för att parsa resterande poster först måste hämtas ut.  

 

För att hitta vilka indexpositioner som behövs använder sig PIWINParser av klassen 

HeaderIndexes. Ett HeaderIndexes objekt tar in en den post som innehåller tabellrubriker och 

omvandlar dessa till positioner. Se 3.5.1 för en detaljerad redogörelse om vilka kolumner i 

tabellrubriken som används. 

 

För att testa HeaderIndexes skapades två tester, ett för att kontrollera så den fungerade korrekt 

då en korrekt post av typen kolumnrubriker skickades in och ett annat för att kontrollera att ett 

exception kastades då en felaktig post av typen kolumnrubriker skickades in. Figur 64 visar 

testerna. 

 
[TestMethod] 
public void 
InitializeHeader_ParsePIWINHeader_MatchProductNrAndProductNameWithCorrectColu
mn() 
 
[TestMethod] 
[ExpectedException(typeof(InvalidHeaderException), "One or more header 
columns was not found")] 
public void  
InitializeHeader_CorruptHeaderRowAsParameter_ExceptionThrown() 
 

Figur 64 Test för Kolumnrubriker 

 
HeaderIndexes innehåller metoden InitializeHeader som tar in en post av typen kolumnrubriker. 

Posten separeras baserat på tabbar och itereras sedan över för att hitta de kolumner som 

behövs. De indexpositioner som stämmer överens med kolumnerna programmet behöver 

sparas i objektet HeaderIndexes properties. 

 

Alla resterande poster är av typen Product. Varje post innehåller fält med information. Objektet 

HeaderIndexes innehåller de korrekta kolumnvärdena så att PIWINParser kan extrahera korrekt 

information från posten. Mappningen för hur informationen hämtas från posten och lagras i 

objekten Product och Relation finns beskriver i 3.5.3. 

 

Eftersom det finns en implicit relation mellan superprodukten och alla andra produkter i PIWIN 

filen så skapas det implicit alltid en relation mellan superprodukten och alla andra produkter. 
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4.3.3 Sammanfattning 

 

PIWINParser hanterar parsningen av poster från filer av formatet PIWIN. En fil av formatet 

PIWIN innehåller tre olika typer av poster, metadata, kolumnrubriker och produkter. I PIWIN 

formatet finns en speciell produktpost som innehåller information om superprodukten. 

Superprodukten är förälder till alla andra produkter som finns i PIWIN filen. Det betyder att alla 

produkter i PIWIN filen implicit har en relation till superprodukten. PIWIN filens innehåll kan ses 

som en tabell av kolumner och rader. Posten av typen kolumnrubriker definierar kolumnerna för 

tabellen och varje post i filen motsvarar en rad i tabellen. PIWINParser använder ett objekt 

HeaderIndexes för att beräkna vilka kolumner den informationen som parsern behöver befinner 

sig på. Headerindexes objektet används sedan vid parsningen av varje post för att hitta rätt 

information i posten.  

 

Varje post av typen Produkt parseras och sparas i en lista. Denna lista är resultatet av metoden 

Parse i PIWINParser. 

 

4.4 QSP 

 

I kapitel 4.4 beskrivs hur poster i filer med formatet QSP behandlas. Det utformat som 

programmet PRIMConverter producerar kallas för QSP. QSP formatet är det färdiga formatet 

som PRIMConverter producerar, men då det även fanns krav på att programmet ska kunna 

läsa in en fil av formatet QSP för att ladda upp den filen till databasen, måste programmet 

PRIMConverter även hantera detta. Klassen QSPParser skapades för att lösa detta. 

QSPParser tar in en PRIMFile som innehåller en mängd poster och konverterar dessa till en 

lista av produkter. Kapitel 4.4 beskriver först användarfallet för QSPParser, de tester som 

gjordes för att styra implementationen av QSP samt den faktiska implementationen av 

QSPParser. 

 

4.4.1 Användarfall 

 

QSPParser måste hantera poster i filer med formatet QSP. En post i filer med formatet QSP 

innehåller redan färdig formaterad information. Denna information ska flyttas från posten till 

produkt och relationsobjekt. QSPParser ska returnera en lista med produkter med tillhörande 

relationer.  
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4.4.2 Tester och implementation 

 

 
Figur 65 Flöde QSPParser 

 

Testerna som skrevs för QSPParsern jämför förväntat in format med förväntat utformat. Dessa 

är i fallet för QSP identiska. 

 
Figur 66 visar ett av testen som drev utvecklingen av QSPParser. Tester bekräftar att 
QSPParser kan hantera konverteringen av poster och producera en korrekt lista med produkter. 

 

[TestMethod] 
public void Parse_ParseThreeRows_IdenticalListOfRows() 
{ 

string expected1 = "ASVF 191 041/4 R1A    MARKING LABEL  RF  N     "; 
string expected2 = "BSVF 191 041/4 R1A    CDAR 101 027/15 R1A E151 = "; 
string expected3 = "BSVF 191 041/4 R1A    NGH 325 033/3000 F2100     "; 
string[] record = { 

expected1, 
      expected2, 
      expected3 
}; 
PRIMFile qspFile = new PRIMFile(); 
qspFile.FileType = "QSP"; 
qspFile.Record = record; 
List<Product> result = qspParser.Parse(qspFile); 
Assert.AreEqual(expected1, result.ElementAt(0).Info); 
Assert.AreEqual(expected2, result.ElementAt(0). 

Subordinates.ElementAt(0).Info); 
Assert.AreEqual(expected3, result.ElementAt(0). 

Subordinates.ElementAt(1).Info); 
} 

 

Figur 66 Test QSP 
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QSPParsern tar i sin enda publika metod Parse emot ett objekt av typen PRIMFile. Objektet av 

typen PRIMFile innehåller en mängd poster. QSPParser läser in en post i taget från PRIMFile 

objektet och skapar produkter eller relationer baserat på vad varje rad i textfilen motsvarar. 

Informationen som extraheras finns på förbestämda positioner i posten vilket gör parsningen 

relativt simpel. För att hämta ut informationen används metoden SubString. Alla produkter och 

relationer lagras i separata listor för att slutligen paras ihop i metoden Combine. I metoden 

Combine paras rätt relation ihop med rätt produkt med hjälp av Produktnummer och RState. 

QSPParsern returnerar sedan den listan av produkter med tillhörande relationer som 

konstruerat  

4.4.3 Sammanfattning 

 

QSPParser hanterar parsningen av poster i filer med formatet QSP. Då posterna i en fil med 

QSP formatet endast innehåller relevant information är hanteringen av QSP poster relativt 

simpel. Informationen finns på förbestämda platser och hämtas ut med hjälp av metoden 

SubString. QSPParsern sorterar först in alla produkter och relationer i olika listor för att sedan 

para ihop dessa i metoden Combine. QSPParser använder sig av produktnummer och RState 

för att matcha ihop produkter med relationer. QSPParsern returnerar en lista av produkter med 

tillhörande relationer.  
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4.5 Lagring 

 

Då en fil med formatet QSP, PRIMFix eller PIWIN parsats skapas en lista med produkter och 

relationer. Dessa produkter och relationer ska sedan lagras i databas eller som en textfil. 

4.5.1 Användarfall 

 
Efter en fil parsats ska den sparas i databasen eller som en textfil. Två klasser hanterar detta. 
TextStorage och DBStorage. Båda dessa klasser implementerar gränssnittet IStorage vilket gör 
dem enkla att byta ut mot varandra. IStorage har enbart en metod, Store, som tar in en lista av 
produkter. 

 

4.5.2 Tester och implementation 

 

Det första sättet att lagra produkt och relationsobjekten var som en textfil. Detta för enkelhetens 

skull. Det enda som behövdes göras var att konvertera produkterna och relationerna till en 

sträng och använda oss utav klassen Filemaneger för att spara det en textfil. 

Efter att funktionaliteten för att lagra i en textfil var klar kunde vi börja med lagringen till 

databasen. För databasen krävdes lite mer implementation med t.ex uppkoppling mot 

databasen och skapande av sql frågor. 

 

 
 

Figur 67 Flöde vid lagring 

4.5.2.1 Lagring textfil 

 

I TextStorage används klassen QSPTextBuilder för att konvertera listan med produkter och 

relationer till en lista av strängar. TextStorage tar emot listan och anropar metoden 

WriteToFile i klassen FileManager som skriver till fil. 

 

QSPTextBuilder implementerades efter att testet i Figur 68 skapats. 
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[TestMethod] 
public void Convert_OneQSPProductWithThreeRelations_ExpectedOutputFormat() 
{ 
Product product = new QSPProduct(BCtx) { Info = "ABYB 405 06/1 R3D                  
CABINET    DESIGN STRUC     RFPR1     Y  "}; 
Relation rel1 = new QSPRelation(BCtx) { Info = "BBYB 405 06/1  R3D 1/BYB 
405 06/1           R3C    1            "}; 
Relation rel2 = new QSPRelation(BCtx) { Info = "BBYB 405 06/1  R3D  SXK 109 
9256/2           R1F    2           "}; 
Relation rel3 = new QSPRelation(BCtx) { Info = "BBYB 405 06/1             
R3D    SXA 215 1176/1           R1A    3 "}; 
 
product.Subordinates.Add(rel1); 
product.Subordinates.Add(rel3); 
product.Subordinates.Add(rel2); 
 
List<Product> products = new List<Product> { product }; 
List<String> result = builder.Convert(products); 
Assert.AreEqual(4, result.Count); 
 
Assert.AreEqual("ABYB 405 06/1 R3D    CABINET DESIGN STRUC     RFPR1   Y",    
result.ElementAt(0)); 
 
Assert.AreEqual("BBYB 405 06/1 R3D    SXA 215 1176/1 R1A    3           ", 
result.ElementAt(2)); 
}  

Figur 68 Test QSPTextBuilder 

 
Testet tar in en lista med produkter och tillhörande relationer. En kontroll utförs för att jämföra 

resultat med förväntat utformat. Metoden Convert går igenom listan med produkter en i taget 

och lägger till informationen i en lista av strängar. Sedan går den igenom listan med produkter 

igen och lägger till alla relationer varje produkt har i listan. 

 

4.5.2.2 Lagring databas 

 

För att lagra information i databasen skapades klasserna DBStorage och DatabaseHelper. Då 

databasen är en extern resurs valde vi att inte använda TDD då vi implementerade DBStorage. 

Tester som skrivs som på något vis kommer i kontakt med en databas är ínte isolerade vilket de 

måste vara för att exekvera snabbt, vilket är en förutsättning för att använda TDD. 

 

DBStorage använder sig av klassen DatabaseHelper för att anropa och infoga data i 

databasen. DatabaseHelper använder sig av Oracles egna bibliotek Oracle.Dataacess. En 

Connection string hämtas från en konfigurations fil och används för att koppla upp sig mot 

databasen. DatabaseHelper kopplar upp sig mot databasen och DBStorage anropar metoden 
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Insert i DatabaseHelper som tar in den produkt som skall sparas i databasen. I metoden Insert 

sparas alla attribut för produkten och dessa sparas i databasen. I Insert anropas även den 

privata metoden InsertRelations där alla relationer som produkten har också laddas upp till 

databasen.  

 

Två databastabeller används i Oracle Databasen, PROD_PRIM och PROD_REL_PRIM. 

Produkter sparas i PROD_PRIM och relationer i PROD_REL_PRIM. Strukturen för tabellerna 

visas i Bilaga A Figur 6 och Bilaga A Figur 7. 

 

4.5.3 Sammanfattning 

 

PRIMConverter kan lagra den konverterade informationen i databas eller som en textfil. 

Klassen QSPTextBuilder används för att bygga en lista av strängar då informationen ska 

sparas som text. Om informationen ska sparas till databasen användes klassen DBStorage och 

DatabaseHelper. Databasen som används är en Oracle databas. Användaren av 

PRIMConverter anger i konfigurationsfilen för PRIMConverter programmet om den vill lagra 

informationen som textfil eller i databasen. 

 

4.6 Sammanfattning Implementation av PRIMConverter 

 

Kapitel fyra beskriver implementationen av modulen PRIMConverter. Kapitlet börjar med en 

beskrivning av hur implementationen gick till, att projektet drivits med testdriven utveckling vilket 

innebär att först har användarfall för varje krav tagits fram, tester har byggts baserat på dessa 

användarfall och sedan har kod implementerats för att klara testet. Tack vare att TDD har 

används så har koden hela tiden refaktoriserats vilket lett till en genomtänkt kod-bas, utan 

duplicerad kod som också ska vara lättförstådd.  

 

Först beskrivs användarfallet som berörde filhanteringen. Här förklaras hur ett mock objekt 

användes för att simulera en filhanterare och på det sättet driva fram utvecklingen av klassen 

FileManager.  

 

Hur de olika formaten PRIMFix, PIWIN och QSP hanterats beskrivs i tur och ordning i kapitel 4. 

Varje format hanteras med en egen parser varje funktion beskrivs i detalj. Figur 69 visar hur 

flödet ser ut för samtliga parsers. 
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Figur 69 Flöde PRIMFix, PIWIN och QSP Parser 

4.6.1 Sammanfattning PRIMFixParser 

PRIMFixParser hanterar parsningen av poster i filer med formatet PRIMFix. Informationen i 

PRIMFix poster finns på kända positioner vilket gör att metoden SubString fungerar utmärkt för 

att extrahera relevant information. Varje post innehåller typ vilken programmet använder för att 

avgöra om posten motsvarar en produkt eller relation. Detta innebär att då en PRIMFix fil 

parsas så skapas relationer explicit. 

 

4.6.2 Sammanfattning PIWINParser 

PIWINParser hanterar parsning av poster i filer med formatet PIWIN. Det finns tre olika typer av 

poster som är intressanta för PIWINParser i en fil med formatet PIWIN.  

 

 Superproduktposten är den första som hämtas ut, denna produkt är förälder till 

resterande produkter som beskrivs i PIWIN filen. I en PIWIN fil finns inga poster som 

explicit motsvarar en relation, utan här skapas en implicit relation mellan superprodukten 

och alla andra produkter för varje post som parsas.  

 Nästa post att hantera för PIWINParser är posten som innehåller kolumnrubriker. Med 

hjälp av denna post kan PIWINParser beräkna positionen för de kolumner som 

innehåller relevant information i de poster som innehåller information om en produkt.  

 Den sista typen är produktposten. Den relevanta informationen hämtas ut med hjälp av 

den beräkning som gjorts tidigare på posten som innehåller kolumnrubriker. 

 

4.6.3 Sammanfattning QSPParser 

QSPParser hanterar parsningen av poster i filer med formatet QSP. Då posterna i en fil med 

QSP formatet endast innehåller relevant information är hanteringen av QSP poster relativt 

simpel. Informationen finns på förbestämda platser och hämtas ut med hjälp av metoden 

SubString. QSPParsern sorterar först in alla produkter och relationer i olika listor för att sedan 

para ihop dessa i metoden Combine. QSPParser använder sig av produktnummer och rstate 

för att matcha ihop produkter med relationer.  

 

PRIMFixParser, PIWINParser och QSPParser returnerar alla en lista med produkter och 

relationer. Denna lista tar sedan PRIMConverter och skickar till lagringsdelen av programmet. 

 

Input

•PRIMFile

Parse

•Poster i 
PRIMFile

Output

• Lista av 
produkter 
och 
relationer
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En lista med produkter kan lagras antingen som en textfil eller i en databas. I PRIMConverter 

anges vilken lagringsmodul som ska användas i en konfigurationsfil innan PRIMConverter 

programmet startas.  

 

Om listan med produkter och relationer ska lagras som en textfil anropas klassen 

QSPTextWriter vilken skapar en lista med strängar som är korrekt formaterad för att skrivas till 

fil. Klassen FileManager tar emot listan och anropar filsystemet för att skriva informationen till 

textfil. 

 

Då informationen ska lagras i databas anropas klassen DBStorage. DBStorage använder sig av 

klassen DBHelper som etablerar en uppkoppling mot databasen samt anropar metoden Insert 

för att skicka informationen till databasen. 
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5 Resultat & Utvärdering 
 

5.1 Projektet 

 

Projektet inleddes med en genomgång av Testnet och vilka målen för projektet var. Att lära sig 

principer och tankesätt runt TDD (se sektion 2.3) blev en stor del av den första tiden i projektet. 

Inlärningen innebar litteraturstudier och handledning i form av videoföreläsningar på YouTube. 

 

Figur 70 visar en första skiss på hur resultatet skulle se ut i planeringsfasen. Skissen gav oss 

en uppfattning om hur problemet borde angripas. Det första som gjordes var filhanteringen för 

att kunna läsa in en fil. Nästa steg var att parsa en textfil med formatet PRIMFix, sedan PIWIN 

och sist QSP. Då TDD användes var det enkelt att lägga till ny funktionalitet utan att riskera att 

någon annan del av systemet förstördes. Sist byggdes lösningen för att lagra informationen. 

Först byggdes funktionalitet för att lagra till textfil och sedan för att lagra i databasen. För att 

lagra data i databasen fanns det redan färdig kod som kunde återanvändas. 

 

 

 
Figur 70 Första design av lösningen 

 

5.2 Uppnådda mål 

 
Alla mål som sattes upp innan projektet började nåddes. Tidsplaneringen har varit bra då 

samtliga deltagare hade möjlighet att jobba heltid med projektet. Detta även fast mycket tid 

lades på att läsa om och förstå testdriven utveckling.  
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Primärmålet som var att lyfta SPU modulen till C# har uppnåtts. Dessutom har även QSP 

modulen lyfts till C# vilket var ett sekundärt mål. Förutom dessa två mål har även en mängd 

delmål också lycktas. 

 

 SPU modulen och QSP modulen är istället för två separata moduler nu en modul. Den 

nya modulen kallas PRIMConverter 

 Den nya modulen PRIMConverter kan nu dynamiskt hantera om nya kolumner läggs till i 

PIWIN filer 

 Alla enhetstester som skrivits täcker över 90 % av produktionskoden. 

 Integrationstester har skapats för att testa flödet i programmet som rör filhantering och 

databasen. 

 En föreläsning hölls för intresserade personer inom Prevas som önskade mer kunskap 

inom TDD. 

 

Som en bekräftelse på att programmet fungerar som det ska har en jämförelse gjorts på ett 

flertal testfiler. För att jämföra testfilerna med de filer PRIMConverter producerade användes 

WinDiff (2.4.4). Alla resultat från WinDiff har varit godkända. 

 

Utvecklingen av projektet drevs med hjälp av TDD. För varje publik metod som skapades 

byggdes först ett enhetstest. Tack vare TDD har koden kontinuerligt refaktoriserats vilket har 

lett till en bra kod bas där strävan har varit att i så stor omfattning som möjligt applicera SOLID 

principerna. 90 % av koden är testad på enhetsnivå vilket ger en trygghet då koden ska lämnas 

vidare till Prevas. Dessutom finns alla testerna kvar så att nästa utvecklare som behöver jobba 

med koden lätt kan hitta dokumentation över exakt hur anrop till klasser och metoder fungerar. 

Varje test beskrivs med hjälp av notationen Metod_Senario_FörväntatResultat. Detta 

konsekventa sätt att beskriva testfallen gör att varje testfall ska bli lätt att tyda och förstå. 

 

Vid varje refaktorisering har det strävats efter att Single Responsibility Principle (SRP) följs. 

Fokus har varit att extrahera klasser och metoder så att varje klass och metod endast ska 

behandla ett koncept. Då SRP följs blir koden lättare att följa och mera lättläst. Koden blir också 

lättare att förändra och felsöka då varje koncept isoleras till en klass eller en metod. Dessutom 

leder SRP till att det blir mindre kod i varje klass och metod. För att följa Open/Close principen 

har strävan varit att kapsla så mycket som möjligt och endast exponera det som klassen måste 

exponera. Detta leder till att om någon behöver bygga vidare på våra moduler kan klasserna 

enkelt ärvas ifrån och ska då ha tydliga och enkla publika metoder att anropa. För att följa 

Interface Segregation Principen så är alla interfaces små och specifika. För att applicera 

Dependency Inversion Principle skapades interfaces till klasser och dessa används vid 

Dependency Injection (se sektion 2.3.5) istället för de faktiska typerna. Detta har också varit en 

grund för att möjliggöra tester av koden, då man ibland vill skicka in mockobjekt till klasserna 

vid körning av testerna och den faktiska implementationen då programmet körs live. I Figur 71 

visas ett exempel där Dependency Injection används. 
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public PIWINParser(IBusinessContext bCtx) 

{ 
this.BCtx = bCtx; 

} 
 

Figur 71 Dependecy Injection Exempel 

Här tar konstruktorn in ett objekt av typen IBusinessContext, men implementationen skiljer sig 

åt beroende på om utvecklaren kör tester eller om det är den skarpa versionen av programmet 

som körs. Vilken klass som väljs avgörs vid run-time med hjälp av en teknik som kallas 

Inversion Of Control [28]. 

 

Då flera anställda vid Prevas intresserade sig för TDD under projeketets gång så hölls en 

presentation inom ämnet. Grunderna i TDD presenterades, vilka fördelar och nackdelar som 

finns med TDD samt hur man applicerar TDD. I presentationen ingick två kodexempel där det 

förklarades hur ett testprojekt skapas i Visual Studio och hur ett test byggs upp. Det första 

exemplet var väldigt grundläggande för att skapa förståelse, en adderingsfunktion till en 

miniräknare. Det andra exemplet var dock lite mer avancerat och innebar simulerandet av en 

databas för att visa att man faktiskt kan använda TDD då man har komplexa beroenden. 

 

5.3 Vidareutveckling av systemet 

 

Hanteringen vid installation så att användaren får möjlighet att välja sökväg själv för input och 

output mappar. Dagens version utav PRIMConverter krävs det att användaren ändrar dessa 

parametrar i en konfigurationsfil.  

 

5.4 Vad vi skulle gjort annorlunda 

 

Om vi fick göra om arbetet hade det gått fortare då vi nu har en djupare förståelse inom TDD. 

En stor del av tiden i början av projektet gick åt till att lära sig TDD, göra misstag när tester 

skrevs och sedan rätta dessa misstag. Vi hade önskat en djupare förståelse för hur strukturen 

på de inputfiler vi konverterade såg ut, då dokumentationen över dessa var väldigt begränsad.  

  

Tiden borde ha fördelats bättre mellan implementation och rapportskrivning, mer tid borde ha 

avsatts åt rapportskrivning. 
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6 Slutsats 
 

Projektet har varit väldigt lärorikt. Projektet har inneburet en fördjupning inom C# och C++, då 

dessa två språk behandlades i projektet. Dessutom har områden som kravhantering 

behandlats. Men den kunskapen som gett oss mest är den inom Testdriven utveckling.   

 

Då utvecklingen styrdes med hjälp av TDD var det första steget att skaffa kunskap och förstå 

TDD. Detta ledde också till en fördjupning inom Objekt Orientering då en stor del av TDD kräver 

att principer från Objekt Orienteringen appliceras. Kunskap hämtades om hur och varför SOLID 

principerna ska appliceras, hur man använder Dependency Injection och hur man skapar 

dynamiska bindningar vid exekvering med hjälp av Inversion of Control. Tack vare TDD kunde 

först en uppgift lösas, sedan kunde koden refaktoriseras för att göras bättre, utan att riskera att 

någon annan del av programmet förstördes. Detta genererade nya tankesätt och ingav 

självförtroende att prova nya metoder för att lösa problem, eftersom koden alltid fungerar så 

länge testerna går igenom. Testerna gav också självförtroende för koden vid leverans till 

kunden. 

 

Projektet har också inneburit att på plats kunna se hur vardagen ser ut då man arbetar på ett It-

företag vilket har varit oerhört givande. Att få diskutera med kollegor om hur man jobbar ”på 

riktigt” har varit bland de bättre erfarenheterna med projektet. 
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Textfiler 

 

 
Bilaga A Figur 1 Utdrag från ett PRIMFix format 

 
Bilaga A Figur 2 Utdrag från ett PIWIN format 
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Bilaga A Figur 3 Utdrag från ett QSP format 

Strukturer 

 

Fält Beskrivning 

Type Visar att det är en produkt, Innehar värdet ”A” 

ProdNbr Produktnumret 

Rstate Revisionsnummer 

Description Beskrivning av produkten 

Category Kategorin produkten tillhör 

RelCode Releaskod för revisionen 

RestCode Restriktionskod 

Trace Spårbarhetsflagga 
Bilaga A Figur 4 Produktstruktur 

Fält Beskrivning 

Type Visar att det är en relation, Innehar värdet ”B” 

ParentProdNbr Förälderns produktnummer 

ParentRstate Förälderns revisionsnummer 

LProdNbr Barnets produktnummer 

LRState Barnets revisionsnummer 

Position Barnets position på föräldern 

Interpret Tolkning utav revisionsnumret 
Bilaga A Figur 5 Realtionsstruktur 
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Databastabeller 

 

 

Bilaga A Figur 6 Tabellstruktur PROD_PRIM 

 

 

 
Bilaga A Figur 7 Tabellstruktur PROD_REL_PRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 


