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Sammanfattning
Fordon blir mer och mer komplexa och idag sker stora delar av service och felsökning
via fordonens CAN-bus. Till felsökningen behövs hårdvara som kan kommunicera med
ett fordons styrenheter och med en dator. Det krävs även mjukvara som kan hantera
informationen. På Scania CV utvecklas felsökningsguider som hanterar informationen.
Scania upplever att deras nuvarande sätt att skapa felsökningsguider inte är optimalt.
Den nuvarande lösningen är strikt baserad på ett XML-schema som styr vad en
felsökningsguide kan eller får innehålla. Det kan också ta lång tid att få till en ändring i
XML-schemat. Det är även svårt att få en överblick över felsökningsguiden och det tar
lång tid att förhandsgranska och testa guidens villkor. Den här rapporten beskriver
examensarbetet som undersöker om, och i så fall hur, felsökningsguider kan skapas
utan dessa problem, med hjälp av WF (Windows Workflow Foundation). En
kravspecifikation med de vitalaste funktionerna från dagens lösning skapades.
Kravspecifikationen användes som bas när grunden till ett nytt ramverk
implementerades. Ramverket består av ett grafiskt användargränssnitt i form av ett
Windows Forms-projekt, ett WF-projekt innehållande en tillståndsmaskin samt en dll-fil
som representerar klasserna Guide och Step samt färdiga kontroller. Med ramverket
blev det möjligt att skapa felsökningsguider på ett flexiblare sätt jämfört med
nuvarande lösning.

Abstract
Vehicles are becoming more and more complex and today large parts of the service and
troubleshooting takes place via the vehicle’s CAN bus. For troubleshooting vehicles,
hardware is needed that can communicate with a vehicle’s control units and a PC. It also
requires software that can manage the information. Scania CV develops troubleshooting
wizards that can handle this information. Scania feels that their current way to create
troubleshooting wizards is not optimal. The current solution is based strictly on an XML
scheme that governs what a troubleshooting wizard may contain. It can take a big
amount of time to make changes in the XML scheme. It is also difficult to get an
overview of the troubleshooting wizard and it takes time to preview and test the
wizard’s conditions. This report describes the thesis that investigates whether, and if so,
how troubleshooting wizards can be created without these problems using WF
(Windows Workflow Foundation). A requirement specification containing the most vital
features of the current solution was created. The requirement specification was used as
the base for the implementation of the foundation of a new framework. The framework
consists of a graphical user interface in form of a Windows Forms project, a WF project
containing a state machine and a dll-file that represents the classes Guide and Step and
created controls. The framework made it possible to create troubleshooting wizards in a
more flexible way compared to the current solution.

Innehållsförteckning
1

2

Inledning .................................................................................................................................................. 1
1.1

Tekniska och vetenskapliga bidrag ....................................................................................... 3

1.2

Problemformulering .................................................................................................................... 3

1.2.1

XML begränsar och kräver komplex kod .................................................................... 3

1.2.2

Lång process att komma till rätta med begränsningar ......................................... 4

1.2.3

Omständigt att förhandsgranska och testa villkor ................................................. 4

1.3

Syfte ................................................................................................................................................... 5

1.4

Avgränsningar ............................................................................................................................... 6

Relaterade arbeten .............................................................................................................................. 7
2.1

Wizards ............................................................................................................................................. 7

2.2

Windows Workflow Foundation ............................................................................................ 7

2.3

Ramverk ........................................................................................................................................... 7

2.4

Kravspecifikation.......................................................................................................................... 7

2.5

Kodkomplexitet ............................................................................................................................. 8

3

Metod ........................................................................................................................................................ 9

4

Teknisk beskrivning .......................................................................................................................... 10
4.1

En kravspecifikation för SDP3:s felsökningsguider ...................................................... 11

4.2

Implementation utifrån kravspecifikation ....................................................................... 13

4.2.1

Övergripande introduktion till hur en guide skapas............................................ 13

4.2.2

Övergripande presentation av ramverket ............................................................... 17

4.3

Skapande av felsökningsguide med hjälp av ramverket ............................................. 25

4.3.1

Skapa felsökningsguide och steg ................................................................................. 25

4.3.2

Skapa kontroller ................................................................................................................. 26

4.3.3

Skapa guideflöde ................................................................................................................ 26

4.3.4

Köra felsökningsguide ..................................................................................................... 27

4.4

Konceptbevis ................................................................................................................................ 28

4.5

Testning av tidsåtgång.............................................................................................................. 30

4.6

Testning av kodkomplexitet ................................................................................................... 31

5

Resultat och analys ............................................................................................................................ 33

6

Slutsatser ............................................................................................................................................... 34
6.1

Framtida arbeten ........................................................................................................................ 34

Källförteckning.............................................................................................................................................. 35
Bilaga A ............................................................................................................................................................ 37

Figurförteckning
Figur 1.1: Exempel på hur ett steg i en felsökningsguide kan se ut. Bildkälla: Scania CV. . 1
Figur 1.2: UML-diagram som beskriver XML-schemats struktur................................................ 2
Figur 1.3: Exempel på hur en multiplikation görs med XML i nuvarande lösning. .............. 3
Figur 1.4: Överblick av guideflödet. Bildkälla: Scania CV. .............................................................. 4
Figur 4.1: Use-case som beskriver vad en utvecklingsingenjör ska kunna göra. ................ 11
Figur 4.2: Guidefönstret som visar ett steg. ....................................................................................... 13
Figur 4.3: Exempel på hur en kontroll placeras från verktygslådan. ....................................... 14
Figur 4.4: Exempel på en tillståndsmaskin med övergångar mellan olika tillstånd. ......... 15
Figur 4.5: Klassdiagram över klasserna Step och Guide. .............................................................. 18
Figur 4.6: Hur ett objekt av klassen Guide skapas och hur tre steg läggs till guiden. ....... 19
Figur 4.7: Rullgardinsmeny sätter vilken text som skickas till tillståndsmaskinen........... 20
Figur 4.8: Fläktstyrningskontroll. .......................................................................................................... 21
Figur 4.9: Övergång till föregående tillstånd. .................................................................................... 22
Figur 4.10: Koden som behövs för att kunna starta felsökningsguiden. ................................ 23
Figur 4.11: Koden för metoden showStep. ......................................................................................... 23
Figur 4.12: Koden för knappen Nästa. ................................................................................................. 24
Figur 4.13: Koden för knappen Föregående. ..................................................................................... 24
Figur 4.14: Visual Studio. .......................................................................................................................... 25
Figur 4.15: Guideflödet i form av en tillståndsmaskin. ................................................................. 26
Figur 4.16: Hur en felsökningsguide skapas och hur steg läggs till. ......................................... 27
Figur 4.17: Konceptbevisets första steg. ............................................................................................. 28
Figur 4.18: Konceptbevisets guideflöde i form av en tillståndsmaskin. ................................. 29
Figur 4.19: “Items” används för att fylla på rullgardinsmenyn med alternativ. .................. 31

Tabellförteckning
Tabell 4.1: Tidsskillnaden mellan nuvarande lösning och det nya ramverket. ................... 30
Tabell 4.2: Antal rader kod mellan nuvarande lösning och det nya ramverket. ................. 31

1 Inledning
Fordon blir mer och mer komplexa och idag sker stora delar av service och felsökning
via fordonens CAN-bus[1]. Till felsökningen behövs hårdvara som kan kommunicera
med ett fordons styrenheter och en dator. Det krävs även att datorn har mjukvarustöd
för att hantera informationen. Informationen ska dessutom kunna förmedlas till en
människa på ett bra sätt, vilket kräver ytterligare någon form av mjukvara.
Scania CV, med huvudkontor i Södertälje, är ett av tyska Volkswagen AG:s dotterbolag.
Bolaget tillverkar i huvudsak lastbilar och bussar, men en växande marknad är industrioch marinmotorer. Ytterligare en växande del av företagets verksamhet utgörs av olika
servicetjänster för företagets produkter. En av Scanias servicetjänster är en applikation
som heter SDP3 (Scania Diagnose and Programmer 3)[2]. Applikationen kopplas upp
mot ett fordons CAN-bus[1] och används ute i verkstäderna, bland annat för att felsöka
och kontrollera ett fordons styrenheter med hjälp av felsökningsguider (se Figur 1.1).
Figuren visar ett steg i en felsökningsguide där det går att stänga av och slå på
bränsletillförseln till ett fordons cylindrar för att hitta felaktiga insprutare.

Figur 1.1: Exempel på hur ett steg i en felsökningsguide kan se ut. Bildkälla: Scania CV.
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Felsökningsguiderna skrivs av utvecklingsingenjörer i XML[3]. Utvecklingsingenjörerna
är inga programmerare i grunden, utan blir upplärda på plats. Vad som kan uttryckas
med XML är definierat enligt ett XML-schema som bestämmer hur felsökningsguider
kan skapas och hur de får se ut. Strukturen hos XML-schemat, som illustreras i Figur 1.2,
tillåter felsökningsguiderna att innehålla valfritt antal steg. Varje steg kan i sin tur
innehålla valfritt antal av kontrollerna:





Actions - används för att utföra en händelse t.ex. att läsa signaler från fordonets
olika styrenheter, eller modifiera styrenheternas värden.
Presenters - används för att visualisera information och hämtad data från
fordonets olika styrenheter. Detta kan t.ex. vara oljenivån, eller ett
spänningsvärde.
Nextsteps - innehåller villkor som avgör vilket steg felsökningsguiden ska gå till.
Om t.ex. oljenivån är under hälften ska felsökningsguiden gå till ett visst steg,
men om oljenivån är över hälften ska den gå till ett annat.

Flödet genom felsökningsguiderna avgörs genom vilka villkor som uppfylls när den
körs.

Figur 1.2: UML-diagram som beskriver XML-schemats struktur.
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1.1 Tekniska och vetenskapliga bidrag
Examensarbetet har tre huvudsakliga bidrag:
1. En kravspecifikation, bestående av de vitalaste funktionerna i SDP3:s
felsökningsguider.
2. En systematisk beskrivning av hur felsökningsguider kan skapas med hjälp av
WF (Windows Workflow Foundation)[4] baserat på kravspecifikationen.
3. En utvärdering av resultat gällande flexibilitet, kodkomplexitet samt
tidsåtgången vid förhandsgranskning och testning.

1.2 Problemformulering
Scania är för närvarande inte helt nöjda med hur skapandet av felsökningsguider sker.
Tre huvudsakliga problem har identifierats och beskrivs i följande avsnitt.
1.2.1 XML begränsar och kräver komplex kod
Då felsökningsguider till SDP3 är strikt baserade på vad XML-schemat tillåter,
begränsas utvecklingsingenjörerna vid skapandet av felsökningsguider. Ett exempel på
begränsning är att det i XML-schemat saknas möjlighet att kunna placera flera
kontroller horisontellt på ett steg i felsökningsguiden. Istället blir de automatiskt listade
vertikalt. Ytterligare ett problem är att XML inte är anpassat för programmering. Ett
exempel på det syns i Figur 1.3 vilken visar att den nuvarande lösningen kräver 22
rader kod för att multiplicera två värden, vilket resulterar i komplex kod.

Figur 1.3: Exempel på hur en multiplikation görs med XML i nuvarande lösning.

Den komplexa koden kan leda till att utvecklingsingenjörerna frestas att programmera
genom att klippa och klistra i koden, vilket är problematiskt då det medför en risk att
det som klipps och klistras innehåller information anpassad för ett annat ändamål.
Utvecklingsingenjörerna kan glömma att anpassa informationen till det tänkta
ändamålet.
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1.2.2 Lång process att komma till rätta med begränsningar
För att bra felsökningsguider ska kunna skapas, är utvecklingsingenjörerna alltid med
och bevakar när nya funktioner läggs till på fordon. Utvecklingsingenjörerna informerar
om var de vill att sensorerna, som ska ge signaler till felsökning, ska placeras. De
informerar också om vilka typer av data som behövs för att en bra felsökning ska kunna
göras på den nya funktionen. När de nya funktionerna läggs till och nya
felsökningsguider måste skapas, eller när gamla felsökningsguider måste uppdateras,
ser utvecklingsingenjörerna tidigt att det nuvarande XML-schemat måste uppdateras.
Om ingen anpassning sker för de nya funktionerna saknar utvecklingsingenjörerna
möjlighet att skapa de nya felsökningsguiderna. Idag sker ändringarna i XML-schemat
hos en annan avdelning på Scania än den utvecklingsingenjörerna arbetar på. Det kan ta
månader, eller i värsta fall år, innan ändringar i XML-schemat genomförs. Tiden det tar
beror på hur viktig ändringen anses vara.
1.2.3 Omständigt att förhandsgranska och testa villkor
Utvecklingsingenjörerna upplever det som svårt att få en överblick över flödet genom
felsökningsguiderna med den nuvarande lösningen. Det finns en överblick över
guideflödet (se Figur 1.4). Med överblicken saknas möjlighet att se om ett steg kan gå
bakåt till föregående steg. Det är också svårt att se de villkor som avgör vilket som blir
nästkommande steg att visa i felsökningsguiden. Överblicken är dessutom statisk och
kan inte ändras. Att tolka flödet i XML är ännu svårare eftersom den endast består av
text. Dessutom är stegen som är uttryckta med XML (se Bilaga A) i regel placerade i en
annan ordning än flödet eftersom det inte går att säga i förväg vilken ordning flödet
kommer att ta från första steget.

Figur 1.4: Överblick av guideflödet. Bildkälla: Scania CV.
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Det tar förhållandevis lång tid att förhandsgranska och testa villkor i
felsökningsguiderna, vilket beror på flera faktorer. För att förhandsgranska eller testa
villkoren i en felsökningsguide måste SDP3 användas. Att starta SDP3 kan ta ett par
minuter vilket är tidskrävande. Om ett steg i felsökningsguiden saknar signalvärden
som behövs för att uppfylla ett villkor, saknas också möjlighet att gå vidare till nästa
steg. Signalvärderna är bara möjliga att få fram genom att vara uppkopplad mot ett
fordon eller en testrigg. Syftet med att koppla upp sig mot fordonet eller testriggen, är
att få möjlighet att kontrollera om ett signalvärde gör att flödet i felsökningsguiden blir
rätt. Det innebär att det saknas möjlighet att förhandsgranska ett valfritt steg i
felsökningsguiden. Om villkoren inte uppfylls för att gå vidare från steg 4, saknas också
möjlighet att förhandsgranska steg 5. Ett fordon behöver ibland vara inkopplat för att
uppfylla ett villkor, t.ex. en temperatur eller ett oljetryck som ska vara över ett visst
värde, vilket kan ta upp till 30 minuter. Detta leder till onödig tidsåtgång. Det kan även
vara svårt att få tillgång till ett fordon eller testrigg, eftersom de finns tillgängliga i ett
begränsat antal, vilket betyder att väntetid uppstår.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka om, och i så fall hur, WF (Windows
Workflow Foundation)[4] kan ge utvecklingsingenjörerna bättre möjligheter att skapa
felsökningsguider, utan de problem som finns i nuvarande lösningen. Examensarbetet
ska lägga grunden till det som Scania i framtiden kan använda som ramverk, och ses
som ett verktyg för att skapa felsökningsguider. Scania eftersträvar ett ramverk som är
oberoende av vilket grafiskt användargränssnitt som används. Detta är inget krav, utan
ett önskemål, eftersom det kan bli aktuellt att byta gränssnitt i framtiden.
Syftet med examensarbetet är att skapa möjligheten till:






Flexiblare programmering. Flexibelt innebär att utvecklingsingenjörerna ska få
fler valmöjligheter när de designar felsökningsguiderna i det nya ramverket,
utan de begränsningar som finns i XML-schemat. Det ska göras möjligt att skapa
egna kontroller samt bestämma var kontrollerna ska placeras.
Förenklad förhandsgranskning och enklare testning av villkor. Testningen
ska som idag ske manuellt, då en utredning om autonomtestning blir för brett för
detta examensarbete. En väsentlig tidsbesparing görs om testningen av villkoren
kan utföras utan att SDP3 startas, samt om det är möjligt att hoppa valfritt
mellan felsökningsguidens olika steg. Fokuset för den här punkten blir därför att
säkerställa att det går att förhandsgranska och testa koden helt oberoende av
SDP3.
Likvärdig eller enklare kodkomplexitet (färre antal rader kod). Detta är ett
av de problem som i slutskedet kommer visa om det nya ramverket innebär en
mer flexibel lösning, jämfört med den nuvarande.
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet innehåller avgränsningar för att ett relevant resultat ska kunna skapas.
Det huvudsakliga skälet till detta är kursens längd på 10 veckor. Kravspecifikationen
kommer därför begränsas och endast innehålla de vitalaste funktionerna från den
nuvarande lösningen.
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2 Relaterade arbeten
Scania kallar sina wizards för guider. Wizards kan alltså kallas både guide och wizard. I
följande underrubriker beskrivs bakgrunden till de relevanta områden som berör
examensarbetet.

2.1 Wizards
En wizard är ett interaktivt användargränssnitt. Med en sekvens av dialogrutor
innehållande bilder och/eller text, leder gränssnittet användaren genom en serie väl
definierade steg som presenterar vad som ska utföras. Wizards kan vara mer eller
mindre komplexa och kan bestå av att svara “ja” eller “nej” på ett antal frågor. En mer
komplex wizard kan innehålla bakomliggande information i form av t.ex. signalvärden. I
en wizard är det möjligt att med hjälp av knappar navigera framåt och bakåt mellan de
olika stegen, samt att avsluta den. Flödet genom en wizard bestäms av villkor som
uppfylls på respektive steg. Hur en wizard och dess flöde kan vara uppbyggt visas i
IBM:s wizard[5]. IBM beskriver hur de har definierat sin wizard, och även hur dess flöde
styrs med hjälp av uppsatta regler.

2.2 Windows Workflow Foundation
WF (Windows Workflow Foundation)[4] är ett ramverk för .NET-utvecklare där ett
programs arbetsflöde kan beskrivas grafiskt, för att underlätta förståelsen för hur
programmet fungerar. Ett arbetsflöde kan vara av typerna sekvens, flödesschema eller
tillståndsmaskin. WF saknar ett eget grafiskt användargränssnitt. När ett arbetsflöde är
skapat kan istället en värdapplikation, t.ex. Windows Forms[6], integrera med det.
Kravet som ställs på värdapplikationen är att den ska ingå i .NET-ramverket[7].
Fördelen med WF är att ett flöde kan skapas visuellt och att det då inte behöver
programmeras. För mer information om WF, se avsnitt 4.2.

2.3 Ramverk
Ett ramverk inom ett datorsystem är en struktur som indikerar hur applikationer kan
och får skapas. Vissa ramverk kan innehålla programmeringsgränssnitt eller erbjuda
programmeringsverktyg för skapande av applikationer. .NET[8] är ett exempel på
ramverk. Ramverket innehåller många fördelar som t.ex. tillgång till fördefinierade
klassbibliotek skapade för att minska arbetet med att utföra operationer.

2.4 Kravspecifikation
En kravspecifikation används för att beskriva hur ett system ska fungera. Enligt
standarden IEEE 830-1998[9] skapas ett bra kravspecifikationsdokument genom att
kraven i dokumentet ska vara korrekta, entydiga, kompletta, konsekventa, verifierbara,
modifierbara, spårbara samt att kraven ska vara prioriterade efter hur viktiga och hur
stabila de är. Genom att säkerställa egenskaperna kan en kravspecifikation skapas som
är enkel att förstå för såväl utvecklare som kund.
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2.5 Kodkomplexitet
Enligt [10] gäller att med ökat antal rader kod, ökar också komplexiteten hos
programvaran, vilket i sin tur påverkar kostnaderna för ett programvaruprojekt.
Samma artikel menar att med ökat antal rader kod ökar också antalet buggar i
programvaran, vilket i sin tur sänker prestandan.
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3 Metod
Examensarbetet är indelat i följande tre steg:
Först skapas en kravspecifikation till SPD3:s felsökningsguider, baserad på nuvarande
lösningens funktionalitet, samt önskemål från utvecklingsingenjörer och personer som
utvecklar SDP3. Av tidsskäl begränsas kravspecifikationen till att innehålla de vitalaste
funktionerna från den nuvarande lösningen.
Kravspecifikationen ska ligga till grund för en systematisk beskrivning av hur
felsökningsguider kan skapas med hjälp av WF, där varje del av kravspecifikationen
förklaras och exemplifieras. En testimplementation ska även skapas, baserad på
kravspecifikationen, och kommer att utgöra examensarbetets konceptbevis.
Slutligen ska resultatet utvärderas för att kunna besvara examensarbetets
problemformulering och syfte. Mer precist kommer utvärderingen att innefatta
flexibilitet, kodkomplexitet samt tidsåtgång vid förhandsgranskning och testning.
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4 Teknisk beskrivning
Utvecklingsingenjörerna upplever att det, med den nuvarande lösningen, är svårt att få
en överblick över flödet i felsökningsguiderna. Eftersom utvecklingsingenjörerna
dessutom saknar vana att skriva programkod, är det viktigt att det nya ramverket blir så
användarvänligt som möjligt.
I många fall, t.ex. i strukturella relationer där objekt förhåller sig till varandra, är bilder
ett bättre sätt att representera det som ska beskrivas än text[11]. En guide är en typ av
strukturell relation där stegen i guiden motsvarar objekten och flödet beskriver
relationerna mellan dem. Därför ges utvecklingsingenjörerna i det nya ramverket
möjligheten att på en yta, i en grafisk miljö, placera kontroller genom att dra och släppa
dem där de vill ha dem. På så sätt ökar möjligheten att välja hur felsökningsguidens steg
ska se ut, samtidigt som problemet med att överblicka flödet försvinner. Genom att
samtidigt ge utvecklingsingenjörerna möjlighet att skriva in egna testvärden till
felsökningsguidens steg, minskar också tiden det tar att testa.
Eftersom utvecklarna på Scania använder Visual Studio[12] som utvecklingsmiljö, där
WF (Windows Workflow Foundation) ingår, föll det sig naturligt att Visual Studio valdes
som utvecklingsmiljö för examensarbetet.
Eftersom Scania i första hand önskar ett ramverk som är oberoende av vilket grafiskt
gränssnitt som används är WF ett fungerande alternativ. WF uppfyller det önskemålet
så länge det grafiska gränssnittet som används ingår i .NET-ramverket[7]. Vid
skapandet av det nya ramverket testades både WPF (Windows Presentation
Foundation)[13] och Windows Forms[6] för att representera den grafiska delen av
felsökningsguiden. Båda gränssnitten fungerar för ändamålet att skapa
felsökningsguider. Då arbetet mynnar ut i ett konceptbevis, saknar dock valet av
grafiskt gränssnitt betydelse. Själva frågeställningen om huruvida WF är lämpligt som
arbetsredskap för skapande av felsökningsguider är viktigast för detta examensarbete.
WF är som ovan nämnts oberoende av gränssnitt. För konceptbevisets del saknas det
dessutom betydelse vilket gränssnitt som väljs. Verktyg behövde dock väljas, och
slutligen valdes därför Windows Forms och C# som verktyg till det nya ramverket.
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4.1 En kravspecifikation för SDP3:s felsökningsguider
En kravspecifikation upprättades för att fungera som bas för det nya ramverket.
Kravspecifikationen utgår från metodiken i [14], där de skapar en kravspecifikation
med syftet att uppfylla standarden IEEE 830-1998[9]. Samtal hölls med personer som
idag arbetar med SDP3, samt med utvecklingsingenjörer som skapar felsökningsguider.
Genom samtalen skapades inblick i hur felsökningsguiderna designas, hur SDP3
fungerar idag och vilka begränsningar som finns i den nuvarande lösningen. Eftersom
det saknades möjlighet att få med all funktionalitet, skapades ett exempel på en
felsökningsguide innehållande de vitalaste funktionerna. Detta exempel låg sen till
grund för vad det nya ramverket ska klara av. Exemplet skapades i XML och designades
tillsammans med handledaren på Scania, som även arbetar med att utveckla SDP3.
Koden i sin helhet kan ses i Bilaga A.
Utvecklingsingenjören, som vid intervjutillfället hade arbetat på Scania i ungefär 8 år
bekräftade de problem som tidigare hade identifierats. Det som upplevdes som bra med
den nuvarande lösningen, var att skapandet av felsökningsguiderna följer ett strikt
mönster vilket underlättar skapandet av nya felsökningsguider när mönstret är inlärt.
Önskemål som framkom under mötet, var att det nya ramverket skulle innehålla en mall
att utgå ifrån, samt möjlighet att placera stegens kontroller på valfri plats.
Utifrån samtalen och innehållet i exemplet, listades för och nackdelar i den nuvarande
lösningen. Med utgångspunkt i listan och metodiken i [14], kunde en kravspecifikation
för det nya ramverket skapas. Kravspecifikationen är av typen Use-case diagram (se
Figur 4.1) vilket tydligt visar vad en utvecklingsingenjör ska kunna göra.

Figur 4.1: Use-case som beskriver vad en utvecklingsingenjör ska kunna göra.
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Kravspecifikationen beskriver att det ska vara möjligt att skapa en felsökningsguide
innehållande flera steg. Kontroller ska kunna skapas, vilka sedan ska kunna placeras på
stegen. Det ska vara möjligt att skapa ett flöde som visar stegen i önskad ordning.
Avslutningsvis ska felsökningsguiden vara körbar.
Nedan följer kravspecifikationen i punktform. Varje punkt motsvarar en bubbla i Figur
4.1 och varje delpunkt beskriver vad en utvecklingsingenjör ska kunna göra.
 Skapa felsökningsguide och steg:
o Kunna namnge felsökningsguiden
o Kunna namnge ett steg
o Kunna ange hjälpinstruktioner till ett steg
o Kunna ange om ett steg ska gå att avbryta
 Skapa kontroller:
o Kunna skapa variabler av olika typer som string, int, float, double, bool
etc.
o Kunna skapa rullgardinsmenyer, texter, siffror, bilder etc.
o Kunna utföra operationer
o Kunna läsa signaler
o Kunna manipulera signaler
o Kunna placera kontroller
 Skapa guideflöde:
o Kunna skapa villkor för att gå till nästa steg
o Kunna skapa villkor för att gå till föregående steg
o Kunna skapa villkor för att avsluta guiden
 Köra felsökningsguide:
o Kunna testa(köra) felsökningsguide utan fordon
o Kunna testa(köra) felsökningsguide utan SDP3
Kravspecifikationen ligger till grund för avsnitt 4.2, där en systematisk beskrivning ges
av hur felsökningsguider skapas med hjälp av WF och Windows Forms. Varje del av
kravspecifikationen förklaras och exemplifieras.
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4.2 Implementation utifrån kravspecifikation
I det här kapitlet beskrivs övergripande hur guider kan skapas med hjälp av WF och
Windows Forms. Första avsnittet (4.2.1) beskriver kort vilka komponenter som behövs
för att skapa guider. Vidare beskrivs hur komponenterna kopplas ihop för att göra det
möjligt att skapa en guide med ett flöde som kan visa stegen i önskad ordning. I andra
avsnittet (4.2.2) ges en övergripande presentation som beskriver hur grunden till det
nya ramverket har skapats samt förklarar hur det är möjligt att skapa guiderna på det
sätt som beskrivs i 4.2.1.
4.2.1 Övergripande introduktion till hur en guide skapas
En guide består av två delar. Den första delen är guidefönstret som visar stegen i guiden.
Den andra delen är flödet genom guiden. Flödet är det som bestämmer i vilken ordning
stegen kommer att visas när guiden körs. WF används för att ta hand om flödet i guiden.
Det saknas däremot möjlighet att skapa guidefönster i ett WF-projekt. Guidefönstret (se
Figur 4.2), som också används som värdapplikation, skapas därför i ett separat projekt
av typen Windows Forms. För att skapa guider krävs alltså två olika projekt och dessa
två projekt måste samspela för att guiden ska fungera.

Figur 4.2: Guidefönstret som visar ett steg.
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Guidefönstret visar innehållet för ett steg där en användare kan utföra någon form av
operation. Respektive steg i guiden skapas genom att dra och släppa de kontroller som
ska finnas på steget från Windows Forms verktygslåda (se Figur 4.3). Detta gör dels att
guidens utseende kan skapas utan att kod behöver skrivas, och dels ges ökad möjlighet
att påverka guidens utseende jämfört med nuvarande lösning. Ett exempel på
förbättring är att det går att placera kontroller horisontellt, jämfört med nuvarande
lösning där kontrollerna automatiskt blir listade vertikalt. På så sätt minskar problemet
med de begränsningar XML medför.

Figur 4.3: Exempel på hur en kontroll placeras från verktygslådan.

I avsnitt 4.2.2 förklaras mer ingående hur stegets funktionalitet skapas och hur
hjälpinstruktionen anges.
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I WF skapas ett projekt av typen tillståndsmaskin (se Figur 4.4). Tillståndsmaskinen är
en grafisk representation av flödet i guiden. På samma sätt som i Windows Forms
placeras tillståndsmaskinen och dess tillstånd på en yta genom att dra och släppa dessa
från WF:s verktygslåda. Övergångarna mellan de olika tillstånden skapas genom att dra
musen från ett tillstånd och släppa det på ett annat. I Figur 4.4 representerar “Step 1”
ett tillstånd. En övergång, t.ex. “To Step 2”, representerar en väg flödet kan ta genom
guiden. Övergångarna innehåller villkor som avgör om guideflödet ska förflytta sig till
ett annat tillstånd. Tillstånden och övergångarna bildar tillsammans guidens flöde.

Figur 4.4: Exempel på en tillståndsmaskin med övergångar mellan olika tillstånd.

Som visas i Figur 4.2, samt i Figur 4.4 överensstämmer guidefönstrets “Step 1” och
tillståndsmaskinens “Step 1”. I tillståndsmaskinen har tillståndet “Step 1” två möjliga
övergångar, till “Step 2” respektive “Step 3". Dessa två övergångar motsvaras av
guidefönstrets rullgardinsmeny vilken har två möjliga val.
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De två projekten samspelar. Samspelet sker när guidefönstrets knapp Nästa trycks ner.
Värdet i stegets kontroll skickas då till tillståndsmaskinen. I tillståndsmaskinen jämförs
värdet med villkoren i de övergångar som är kopplade till motsvarande tillstånd i
tillståndsmaskinen. Överensstämmer villkoret i en övergång med det värde som
skickats från guidefönstret byter tillståndsmaskinen till det tillstånd som övergången
leder vidare till. Efter att guidefönstret har skickat värdet hämtar det information från
tillståndsmaskinen om vilket som blev nästa steg i WF. Guidefönstret visar därefter
motsvarande steg i guidefönstret. Tas Figur 4.2 och 4.4 ovan som exempel, skulle
tillståndsmaskinen befinna sig i tillståndet “Step 2” samtidigt som guidefönstret visar
“Step 2”, då knappen Nästa har tryckts ner. Detta sker eftersom “Step 2” har valts i
guidefönstrets rullgardinsmeny.
För att projekten ska kunna kommunicera länkas de samman i Visual Studio. Knappen
Avsluta aktiveras när tillståndsmaskinen når “FinalState”. Knappen Avbryt aktiveras
om ett steg ska vara avbrytbart. Detaljer kring hur guidens funktionalitet görs möjlig
beskrivs i avsnitt 4.2.2.
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4.2.2 Övergripande presentation av ramverket
För att guiderna ska fungera på det sätt som har beskrivits i föregående avsnitt har
grunden till ett nytt ramverk byggts. Ramverket ser till att det går att skapa guider,
guidernas steg samt stegens utseende med önskad funktionalitet. Ramverket kan sedan
utökas med ett bibliotek bestående av fler kontroller för att utöka funktionaliteten. En
förstudie gjordes i form av en egenutvecklad kontroll för fläktstyrning. De nya guiderna
skapas i C# istället för XML och för att förstå den här delen krävs viss kunskap inom
programmering. Resten av avsnittet följer kravspecifikationen systematiskt och för
varje punkt i kravspecifikationen finns en motsvarande del som svarar på de krav som
ställts upp för respektive punkt.
Guidefönstret
Guidefönstret (se Figur 4.2) är uppdelat i tre delar. Delarna är skapade med hjälp av tre
olika paneler i Windows Forms. Skälet till uppdelningen är att endast den översta
panelens yta ska vara möjligt att förändra. Hjälpinstruktionens och knapparnas
placering ska inte kunna ändras eftersom alla guider ska ha samma struktur. Översta
delen visar innehållet för ett steg, där en användare kan utföra någon form av operation.
Den mellersta delen innehåller en hjälpinstruktion som förklarar vad som ska göras på
steget och den nedersta delen innehåller knapparna. Det är bara den översta och
mellersta delen på respektive steg som går att manipulera när stegen till guiderna
skapas. Knapparna blir aktiva om rätt villkor uppfylls, vilket beskrivs närmare i delen
Skapa guideflöde.
Skapa felsökningsguide och steg
För att göra det möjligt att skapa fungerande guider på det sätt som beskrivs i avsnitt
4.2.1, med önskat antal steg samt flöde, räcker det inte med att dra och släppa
kontroller. En viss mängd kod kommer att behöva skrivas för att stegen ska få den
funktionalitet som önskas samt att felsökningsguiden ska vara körbar. För att skapa
dessa förutsättningar implementerades klasserna Step och Guide i Windows Forms. De
två klasserna tillsammans med de två projekten Windows Forms och WF gör att
guiderna kan skapas och köras.
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Klassen Step innehåller stegets namn, hjälpinstruktioner och information om huruvida
steget ska vara möjligt att avbryta med knappen Avbryt. Klassen innehåller även en
användarkontroll[15]som innehåller de funktioner eller kontroller som steget består av
(se Figur 4.3). Klassen Step motsvarar ett steg i felsökningsguiden. Ett klassdiagram för
Step visas i Figur 4.5.
Klassen Guide innehåller guidens namn samt en lista innehållande guidens alla steg.
Klassen innehåller även tillståndsmaskinen, vilken behövs för flödet. Det saknas ett
enkelt sätt för Windows Forms att se vilket steg tillståndsmaskinen befinner sig i. För
att kringgå denna begränsning importerades ett tillägg[16]. Tillägget löser problemet
med hjälp av en StateMachineStateTracker. StateMachineStateTrackern ger klassen
Guide möjlighet att se tillståndsmaskinens aktuella tillstånd när felsökningsguiden körs.
StateMachineStateTracker innehåller också alla övergångar som har kopplats till steget.
Ett klassdiagram av Guide kan ses i Figur 4.5.

Figur 4.5: Klassdiagram över klasserna Step och Guide.
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En kort beskrivning av klassernas metoder och egenskaper:
Guide:
 AddStep: Lägger till ett steg i listan stepList.
 GetCurrentStep: Returnerar ett objekt av det steg som är aktivt.
 GetStep: Returnerar ett objekt av ett steg baserad på ett namn som skickas in.
 Guide: Konstruktorn som används för att skapa ett objekt av klassen Guide.
 LoadStep: Hämtar och returnerar nuvarande steg.
 Run: Hämtar första steget i guiden.
 StepCanGoBack: Returnerar en bool om ett steg kan gå bakåt.
 StepIsFinalStep: Returnerar en bool om en guide befinner sig på det sista steget.
Step:
 CanCanel: Returnerar en bool om ett steg ska kunna avbrytas.
 StepControl: Returnerar ett stegs användarkontroll.
 StepHelptext: Returnerar ett stegs hjälpinstruktion.
 StepName: Returnerar ett stegs namn.
 Step: Konstruktorn som används för att skapa ett objekt av klassen Step.
Klasserna Step och Guide ska utvecklingsingenjörerna inte ha möjlighet att ändra på,
eftersom alla guider ska skapas med samma struktur. Av denna anledning
implementerades dessa i ett Class Library-projekt, vars dll-fil istället importeras i det
projekt som utvecklingsingenjörerna arbetar i.
Den kod som utvecklingsingenjören behöver skriva för att skapa en felsökningsguide
visas i Figur 4.6. Figuren visar också hur objektet Guide skapas i Windows Forms genom
att ange guidens namn och lägga till ett objekt av tillståndsmaskinen. Hur
tillståndsmaskinen skapas beskrivs utförligare i delen Skapa guideflöde. Figur 4.6 visar
också hur tre steg läggs till guiden genom att ange stegets namn, hjälpinstruktion, om
steget ska vara avbrytbart, och vilken användarkontroll som tillhör steget.

Figur 4.6: Hur ett objekt av klassen Guide skapas och hur tre steg läggs till guiden.

När ett objekt av en guide har skapats och steg har lagts till, används objektet myGuide
för att guidefönstret ska kunna hämta och visa det steg som tillståndsmaskinen befinner
sig i.
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Utseendet på guidernas steg skapas genom att kontroller dras från Windows Forms
verktygslåda och släpps på stegets användarkontroll (se Figur 4.3). Att varje steg består
av en användarkontroll gör att stegen blir enkelt åtkomliga från Solution Explorerfönstret (se till höger i Figur 4.3). Att stegen ligger där ger en bättre översikt över vilka
steg som finns jämfört med den nuvarande lösningen där utvecklingsingenjörerna
måste skrolla igenom XML-kod för att hitta önskat steg. Det är lämpligt att döpa
användarkontrollerna i Windows Forms till motsvarande namn på tillstånden i WF. På
så sätt är det lätt att veta vilken användarkontroll som kommer att visas när man vet
var tillståndsmaskinen befinner sig. Vid dubbelklick på en användarkontroll i Solution
Explorer visas information om hur användarkontrollerna är uppbyggda grafiskt och
funktionellt. Ett stegs funktionalitet beror på vad steget ska utföra. Funktionaliteten
beskrivs utförligare i delen Skapa kontroller.
Skapa kontroller
Funktionaliteten på ett stegs användarkontroll går inte att skapa genom att dra och
släppa utan måste skapas med kod. Eftersom de nya guiderna skapas i C# istället för
XML är det möjligt att skapa variabler med de typer och kontroller som C# innehåller
(string, bool, rullgardinsmeny etc.). I och med att utvecklingsingenjörerna kan sätta
valfria värden på dessa variabler och kontroller behövs ingen testrigg eller något
fordon. Det innebär att guiderna kan testas på kortare tid jämfört med nuvarande
lösning, vilket även visas i testfallen i avsnitt 4.5.
Tillståndsmaskinen som används kan bara tolka textsträngar och styrs av vilka värden
som kommer från Windows Forms. Det innebär att alla stegs användarkontroller måste
skicka en textsträng för att tillståndsmaskinen ska kunna byta tillstånd. Beslutet att
värdet ska bestå av en textsträng innehållande namnet på nästkommande steg beror på
att namn är enklare att hålla reda på än t.ex. siffror. Detta gäller speciellt om guiden
innehåller många steg. I Figur 4.7 visas hur en rullgardinsmeny bestämmer vilken
textsträng som ska skickas, beroende på vilket val som har gjorts.

Figur 4.7: Rullgardinsmeny sätter vilken text som skickas till tillståndsmaskinen.

Variablerna och kontrollerna kan skapas med färre rader kod i C# jämfört med
nuvarande lösningen. Att det är färre rader kod visas av testfallen i avsnitt 4.6. Det är
också möjligt att utföra en operation, som att multiplicera två tal, med en rad C#-kod.
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För att kunna utföra mer avancerade operationer, som att läsa och manipulera signaler,
krävs mer avancerad funktionalitet. Genom att skapa egna kontroller för detta
underlättas dessa operationer, samtidigt som mängden kod minskas. En egen kontroll
kan placeras på ett stegs användarkontroll genom att dra den från Windows Forms
verktygslåda och släppa den på användarkontrollen. Ett exempel på en kontroll som
kontrollerar fläktstyrningen skapades med hjälp av denna beskrivning[17], och visas i
Figur 4.8.

Figur 4.8: Fläktstyrningskontroll.

Om utvecklingsingenjörerna har kunskaper om C# kan de skapa dessa kontroller själva.
Det innebär att problemet med den långa tid det tar att komma tillrätta med
begränsningar har minskats. Ramverket kan sedan utökas med ett bibliotek bestående
av fler kontroller för att utöka funktionaliteten.
Skapa guideflöde
Det är möjligt att skapa olika projekt i WF, men en tillståndsmaskin känns mest
naturligt för guider då det går att tänka sig ett steg i guiden som ett tillstånd i
tillståndsmaskinen. På samma sätt kan övergångarna motsvara flödet i guiden.
Möjligheten att skapa en tillståndsmaskin gör att kravet på att kunna skapa ett
guideflöde har uppnåtts. Genom att se detta grafiskt får utvecklingsingenjörerna en bild
över hur alla steg i en guide är kopplade till varandra, inklusive de villkor som ingår.
Den grafiska överblicken i tillståndsmaskinen förklarar mer än den nuvarande
lösningens överblick.
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Knapparna Avbryt, Föregående, Nästa samt Avsluta i guidefönstret styrs av hur
felsökningsguiden är skapad. Alla knappar utom Avbryt styrs med hjälp av
tillståndsmaskinens olika övergångar. Finns det en övergång bakåt (se Figur 4.9) från
det tillstånd man befinner sig i, aktiveras knappen Föregående, på samma sätt som
knappen Nästa aktiveras om det finns en övergång framåt i flödet. Finns det en
övergång framåt till det sista tillståndet i guideflödet, aktiveras knappen Avsluta. Det
hittades inget naturligt sätt att med hjälp av tillståndsmaskinen se om ett steg kan
avbrytas. Lösningen blev istället att aktivera knappen Avbryt med hjälp av en variabel
av typen bool i klassen Step. Hur knapparna aktiveras beskrivs utförligare i delen Köra
felsökningsguide.

Figur 4.9: Övergång till föregående tillstånd.

Kravet att skapa villkor för att gå till nästa respektive föregående steg, och att kunna
avsluta guiden skapas således i WF. Att skapa en tillståndsmaskin samt använda sig av
dess flöde för att styra guideflödet valdes för att utvecklingsingenjörerna på så sätt
slipper skriva komplex kod. Lösningen blir mer flexibel och medför att man kan se vilka
steg i guiden som kan gå bakåt, framåt eller avslutas, vilket är svårt att se i den
nuvarande lösningen.
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Köra felsökningsguide
Det utvecklingsingenjören behöver göra efter att ha skapat stegen med dess utseende
och funktionalitet samt flödet, är att skriva två rader kod för att se till att guiden kan
starta. I Figur 4.10 visas hur två rader kod har lagts till jämfört med Figur 4.6. Dessa två
rader kod gör att felsökningsguiden kan köras samt att stegen kan visas.

Figur 4.10: Koden som behövs för att kunna starta felsökningsguiden.

Metoden Run gör att guideflödet startar. Metoden showStep (se Figur 4.11) används för
att visa ett stegs innehåll i guidefönstret samt för att aktivera de knappar som ska vara
aktiverade i det aktuella steget.

Figur 4.11: Koden för metoden showStep.
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Felsökningsguiderna startas genom att trycka på knappen Run i Visual Studio.
Guideflödet i WF startas i bakgrunden, samtidigt som guidefönstret visar ett steg. Det
steg som har en övergång från tillståndsmaskinens startmarkering blir det första steg,
med tillhörande användarkontroll, som visas i guidefönstret. När guidefönstret visar ett
steg, är tillståndsmaskinen pausad med hjälp av en Bookmark[18]. En Bookmark gör att
tillståndsmaskinen väntar på ett värde från Windows Forms. Värdet kommer från
stegets användarkontroll och skickas till klassen Guide när knappen Nästa trycks ner.
Eventet btnNext_Click (se Figur 4.12) hämtar nästa steg och anropar sedan showStep
för att steget ska kunna visas.

Figur 4.12: Koden för knappen Nästa.

Om knappen Föregående trycks ner, körs eventet btnPrevious_Click (se Figur 4.13)
som skickar värdet “BackTo” till klassen Guide. Guideklassen jämför möjliga övergångar
som innehåller “BackTo” och returnerar motsvarande steg vilket sedan visas i
guidefönstret

Figur 4.13: Koden för knappen Föregående.

Proceduren upprepas på varje steg tills sista steget i tillståndsmaskinen nås och
knappen Avsluta aktiveras.
Tidsåtgången för uppstart och körning av guider jämförs med den nuvarande lösningen
angående specifika testfall i avsnitt 4.5.
Sammanfattningsvis består grunden till det nya ramverket av ett grafiskt
användargränssnitt i form av ett Windows Forms-projekt, ett WF-projekt innehållande
en tillståndsmaskin samt en dll-fil som representerar klasserna Guide och Step samt
färdiga kontroller.
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4.3 Skapande av felsökningsguide med hjälp av ramverket
I det här kapitlet beskrivs steg för steg hur en felsökningsguide skapas med hjälp av det
nya ramverket.
4.3.1 Skapa felsökningsguide och steg
När en utvecklingsingenjör ska skapa en ny felsökningsguide utgår han/hon från ett
grundprojekt som är skapat i Visual Studio (se Figur 4.14). Grundprojektet innehåller
ett Windows Forms-projekt och ett WF-projekt. Dessa går att se i Solution Explorer (se
till höger i Figur 4.14). Projektet innehåller även klassbiblioteket som gör att det går att
skapa en felsökningsguide med steg. Projektet innehåller även de kontroller som behövs
för att skapa stegens funktionalitet och dessa kontroller ligger i Visual Studios
verktygslåda. Utvecklingsingenjörens arbete blir att skapa ett flöde i tillståndsmaskinen
som finns i WF samt att skapa de användarkontroller i Windows Forms som blir stegen
som ska visas.

Figur 4.14: Visual Studio.

Användarkontrollerna (stegen) skapas genom att högerklicka på Windows Formsprojektet i Solution Explorer och lägga till ny användarkontroll.
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4.3.2 Skapa kontroller
När en användarkontroll som representerar ett steg har skapats, kan
utvecklingsingenjörerna dubbelklicka på den i Solution Explorer för att få fram den
grafiska yta som innehåller stegets utseende. Till denna yta kan utvecklingsingenjören
dra och släppa kontroller (knappar, rullgardinsmenyer etc.) från Windows Forms
verktygslåda.
För att skapa variabler och funktionalitet på ett steg, högerklickar man på en
användarkontroll i Solution Explorer och väljer att visa koden. Då visas en sida där
utvecklingsingenjören kan deklarera variabler samt bestämma vad som ska ske när
kontrollerna som ligger på den grafiska ytan används. Sätt användarkontrollens
textsträng till nästa stegs namn för att tillståndsmaskinen ska kunna byta till rätt
tillstånd.
4.3.3 Skapa guideflöde
För att skapa ett guideflöde är det första som ska göras att dra och släppa en
tillståndsmaskin (se Figur 4.15) från WF:s verktygslåda till den grafiska ytan. På samma
sätt dras så många tillstånd ut på ytan som behövs. Det är lämpligt att sätta samma
namn på tillstånden som det motsvarande steget i Windows Forms, för att undvika
förvirring. Alla tillstånd behöver en Bookmark som instruerar flödet att vänta på ett
värde från Windows Forms. Även en Bookmark hämtas från verktygslådan.
Övergångarna mellan de olika tillstånden skapas genom att musen dras från ett tillstånd
och släpps på ett annat. Det som sedan återstår att göra är att sätta villkoren på
övergångarna. För att sätta villkoret klickar man på en övergång och skriver in nästa
stegs namn.

Figur 4.15: Guideflödet i form av en tillståndsmaskin.
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4.3.4 Köra felsökningsguide
För att det ska vara möjligt att köra felsökningsguiden behöver koden som visas i Figur
4.16 skrivas. Figuren visar först hur felsökningsguiden skapas med namn och hur
tillhörande flöde läggs till. Sedan läggs samtliga skapade steg till i felsökningsguiden.
Detta görs genom att ange stegets namn, hjälpinstruktion, huruvida steget ska vara
avbrytbart, och vilken användarkontroll som tillhör steget. “Step 1” bestämmer stegets
namn, “Var god välj” bestämmer stegets hjälpinstruktion, false bestämmer att steget
inte ska gå att avbryta och new Step1() bestämmer att det är användarkontrollen som
heter Step1 som läggs till i felsökningsguiden. De två sista raderna behövs för att
felsökningsguiden ska kunna köras och att stegen ska kunna visas.

Figur 4.16: Hur en felsökningsguide skapas och hur steg läggs till.

Felsökningsguiderna startas genom att trycka på knappen Run i Visual Studio.
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4.4 Konceptbevis
Examensarbetets konceptbevis utgörs av en testimplementation av den
felsökningsguide som finns i Bilaga A. Testimplementationen skapades på samma sätt
som beskrivs i avsnitt 4.3. Konceptbeviset är grunden till ett nytt ramverk innehållande
ett grafiskt användargränssnitt i form av ett Windows Forms-projekt, ett WF-projekt, en
dll-fil som representerar klasserna Guide och Step samt färdiga kontroller. Ramverket
kan sedan utökas med ett bibliotek bestående av fler kontroller för att utöka
funktionaliteten.
Konceptbevisets första steg innehåller en rullgardinsmeny (se Figur 4.17) med fem
alternativ som avgör vilken övergång i tillståndsmaskinen som ska väljas.

Figur 4.17: Konceptbevisets första steg.

Baserat på alternativet som väljs i rullgardinsmenyn kommer ett av följande steg att
visas:
 Steg som multiplicerar två tal.
 Steg som är avbrytbart.
 Steg som är backbart.
 Steg som är avslutbart.
 Steg med två alternativ: Ett som automatiskt går vidare i flödet när önskat värde
uppnåtts eller ett som går vidare när önskat värde är uppnått och knappen Nästa
trycks ner.
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I Figur 4.18 visas konceptbevisets guideflöde i form av en tillståndsmaskin. Alla steg har
sin egen väg för att nå tillståndet “FinalState”, oberoende av vilket steg som väljs.

Figur 4.18: Konceptbevisets guideflöde i form av en tillståndsmaskin.
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4.5 Testning av tidsåtgång
För att jämföra testfallen användes en dator med följande specifikation:
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
Minne: 16 GB RAM
Disk: SAMSUNG SSD PM871 2.5 7m SCSI Disk Device
För att jämföra tidsåtgången mellan den nuvarande lösningen och det nya ramverket
valdes specifika testfall som syns i Tabell 4.1. Testfallen valdes för att få en uppfattning
om huruvida det nya ramverket minskar tidsåtgången. Det tas ingen hänsyn till den tid
det tar att få tillgång till en testrigg eller till ett fordon. Det tas heller ingen hänsyn till
den tid det tar att koppla in en testrigg eller ett fordon för att utföra testet. Det betyder
att det i verkligheten skulle ta längre tid att starta förhandsgranskningen då testet har
utförts med en demo-fil som saknar möjlighet att hämta information från ett fordon.
Mätningen av Testfall 1 och 2 utfördes med ett stoppur, medan Testfall 3 och 4 är
approximationer och inte utförda på fordon eller testrigg.
Nr Testfall

Tid med nuvarande
lösning

Tid med det nya
ramverket

53 sekunder

1 sekund

0 sekunder

0 sekunder

1

Starta förhandsgranskning och testning av
villkor

2

Testa villkor som uppfylls av ett lagrat
värde

3

Testa villkor för fläktstyrning

30 sekunder

0 sekunder

4

Testa villkor som uppfylls av ett oljetryck

<30 minuter

0 sekunder

Tabell 4.1: Tidsskillnaden mellan nuvarande lösning och det nya ramverket.

Exakta värden i Testfall 3 och 4 har mindre betydelse, då syftet är att visa att det nya
ramverket i princip eliminerar tidsåtgången i alla testfall. Detta beror på att det i det nya
ramverket är värdapplikationen, i detta fall Windows Forms, som styr flödet i
felsökningsguiden och utvecklingsingenjörerna kan sätta valfria värden i de kontroller
de skapar. Därför behövs varken testrigg eller fordon för att testning av villkor ska
kunna ske. I och med detta sparas tid och underlättar testningen av villkoren. Genom att
kunna köra felsökningsguiden direkt i Visual Studio, försvinner också dagens problem
med den tid det tar när utvecklingsingenjörerna måste starta SDP3.
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4.6 Testning av kodkomplexitet
För att jämföra kodkomplexiteten har antalet rader kod som behöver skrivas för
specifika testfall jämförts. Testfallen kommer från exempelguiden som innehåller de
vitalaste funktionerna i dagens lösning och valdes för att se om det nya ramverket
bidrar med enklare kodkomplexitet. Tabell 4.2 visar skillnaden mellan den nuvarande
lösningens XML-kod och det nya ramverkets C#-kod. Antalet rader kod som jämförs är
endast den kod som utvecklingsingenjörerna behöver skriva. Kod från färdiga
kontroller exkluderades eftersom det är kod som är autogenererad.
Nr

Testfall

1

Skapa rullgardinsmeny med fem valbara
alternativ

2

Skapa variabel av typen string

3

Multiplicera två tal och lagra resultatet i
en variabel

4

Namnge en felsökningsguide

Antal rader kod med
nuvarande lösning

Antal rader kod med
nya ramverket

96

0

6

1
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1

1

1

Tabell 4.2: Antal rader kod mellan nuvarande lösning och det nya ramverket.

Baserat på resultatet av jämförelsen i Tabell 4.2 kan man se att det nya ramverket
kräver färre rader kod för de testfall som användes. Det första testfallet “Skapa
rullgardinsmeny med fem valbara alternativ” visar att det nya ramverket kräver noll(0)
rader kod, vilket beror på att utvecklingsingenjörerna kan dra och släppa den
kontrollen, för att sedan fylla på med valbara alternativ i fönstret “properties”(se Figur
4.19).

Figur 4.19: “Items” används för att fylla på rullgardinsmenyn med alternativ.
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De resterande testfallen tar en(1) rad kod att skapa. Detta beror på att syntaxen i C#
tillåter detta, till skillnad från nuvarande lösning som kräver fler rader kod i alla testfall
utom ett.
Enligt [10] bör således det nya ramverket minska risken för buggar i de specifika
testfallen, vilket är en fördel. Däremot är det en nackdel att utvecklingsingenjörerna har
möjlighet att programmera funktionalitet i kontroller som dagens lösning saknar
möjlighet till. Detta leder istället till fler rader kod och således ökar risken för
buggar[10].
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5 Resultat och analys
I det här examensarbetet har grunden lagts till ett nytt ramverk. För att undersöka hur
WF skulle kunna ge utvecklingsingenjörerna ett mer flexibelt sätt att skapa
felsökningsguiderna, gjordes grundliga studier på internet. Det gjordes för att få en bra
förståelse för hur WF är uppbyggt och fungerar. Ingen tillgänglig information har
beskrivit ett arbete där samma sätt att skapa guider har använts.
Tack vare att större delen av arbetet i det nya ramverket sker i en grafisk miljö, är det
möjligt för utvecklingsingenjörerna att skapa felsökningsguider på ett mer flexibelt sätt.
Flexibelt innebär att utvecklingsingenjörerna får fler valmöjligheter när de designar
felsökningsguiderna i det nya ramverket, utan de begränsningar som finns i XMLschemat. Förhandsgranskning och testning av villkor sker även helt oberoende av att,
som med dagens lösning, vara uppkopplad mot en testrigg eller ett fordon, och helt utan
att starta SDP3. Överblicken över flödet har också blivit bättre i och med att alla
övergångar och villkor syns. I det nya ramverket ges utvecklingsingenjörerna även fler
valmöjligheter när felsökningsguiderna ska designas, eftersom både Windows Forms
och WF innehåller möjlighet att skapa kontroller genom att dra och släppa. I och med
den grafiska miljön behöver utvecklingsingenjörerna dessutom skriva minimalt med
kod.
Kod måste dock skrivas, speciellt när utvecklingsingenjörerna skapar ett stegs
funktionalitet. Eftersom utvecklingsingenjörerna är vana vid att arbeta i nuvarande
lösning skulle det bli svårt att byta arbetssätt rakt av. En period av inlärning skulle
krävas och att utvecklingsingenjörerna lär sig att programmera i C#. På Scania anses
inte detta vara ett problem, då de har många .NET-utvecklare som kan lära ut det som
blir nödvändigt att känna till. Detta har skett förut då utvecklingsingenjörerna
utbildades i att använda den nuvarande lösningen. En nackdel med det nya sättet att
skapa felsökningsguider skulle kunna vara att den större friheten vid programmeringen
av kontrollerna kan leda till att fler fel uppstår.
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6 Slutsatser
Resultatet av examensarbetet visar att det är möjligt att skapa ett flexiblare ramverk
med hjälp av WF tillsammans med ett grafiskt användargränssnitt.
Testimplementationen som utgör examensarbetets konceptbevis är början till ett
ramverk som låter utvecklingsingenjörerna själva bestämma vad ett steg i en
felsökningsguide ska innehålla. Detta sker genom att dra och släppa kontroller till en
grafisk yta, och med kod bestämma funktionaliteten på kontrollerna. Kopplingen mellan
en felsökningsguides olika steg måste utvecklingsingenjörerna sätta i WF genom att
skapa en tillståndsmaskin. Även detta sker genom att dra och släppa tillstånd till en
grafisk yta och dra övergångar mellan dessa tillstånd. Övergångar mellan varje tillstånd
i en tillståndsmaskin visar vilka steg felsökningsguiden kan navigera till, och på vilka
steg det är möjligt att backa eller avsluta felsökningsguiden. Jämförelser av antal rader
kod samt tidsåtgång, visar att det krävs färre rader kod och en mindre tidsåtgång för
specifika testfall med det nya ramverket. Detta bidrar till en minskad risk för buggar
samt tidsbesparing.
Vår slutsats är att det nya ramverket skulle vara en bra lösning för skapande av
felsökningsguider. Slutsatsen dras eftersom de tre problemen som nämns i
problemformuleringen är lösta.

6.1 Framtida arbeten
Tid saknades för att få en felsökningsguide skapad i det nya ramverket att fungera i
SDP3. Ett relevant framtidsarbete skulle vara att lösa det. Bortsett från att få ramverket
att fungera i SDP3 finns det detaljer i det nya ramverket som kan förbättras. Att koppla
ihop ett tillstånd i en tillståndsmaskin från WF med en användarkontroll i Windows
Forms sker idag manuellt, men skulle bli mer användarvänligt om det sker automatiskt.
Detta skulle t.ex. kunna lösas genom att ett namn på ett tillstånd kopplas ihop med ett
namn på en användarkontroll.

34

Källförteckning
[1]

Bosch, "CAN Literature", Bosch-semiconductors. [Online] Tillgänglig:
http://www.boschsemiconductors.de/en/ubk_semiconductors/ip_modules_3/produkttabelle_ip_mo
dules/can_literature_1/can_literature.html. [Hämtad: 3/11-2015].

[2]

Scania, “Scania Technical Information Shop (TIS)”, Scania. [Online] Tillgänglig:
http://tis.scania.com/site/Products.aspx?Category=SDP. [Hämtad: 3/11-2015].

[3]

O’Reilly Media, Inc., “XML.com”, XML.com. [Online] Tillgänglig:
http://www.xml.com/. [Hämtad: 3/11-2015].

[4]

Microsoft, “Windows Workflow Foundation”, Microsoft. [Online] Tillgänglig:
https://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/jj684582. [Hämtad: 3/11-2015].

[5]

IBM Knowledge Center, “Wizards for Rich Client Platform Applications”, IBM
Knowledge Center. [Online] Tillgänglig: http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6QYM_9.2.0/com.ibm.help.custom.rcpi
nterf.doc/RCP_Wizards_Apps.html?cp=SS6QYM_9.2.0%2F1-14-1-3-5-0-9.
[Hämtad: 4/11-2015].

[6]

Microsoft, “Windows Forms”, Microsoft. [Online] Tillgänglig:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd30h2yb.aspx. [Hämtad: 4/112015].

[7]

M. Zapletal, W.M.P. van der Aalst, N. Russel och H. Werthner, “An Analysis of
Windows Workflow’s Control-Flow Expressiveness”, ECOWS '09. Seventh IEEE
European Conference on Web Services, s. 200-209, 2009.

[8]

Microsoft, “Getting started with the .NET framework”, Microsoft. [Online]
Tillgänglig: https://msdn.microsoft.com/enus/library/hh425099%28v=vs.110%29.aspx. [Hämtad: 4/11-2015].

[9]

IEEE, ”IEEE SA - 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software
Requirements Specifications”, standards.ieee.org. [Online] Tillgänglig:
https://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html. [Hämtad: 4/112015].

[10] S. Bathia, J. Malhotra, “A Survey on Impact of Lines of Code On Software
Complexity”, International Conference on Advances in Engineering and Technology
Research (ICAETR), s. 1-4, augusti 2014.

35

[11] C. Ware, Information visualization: Perception for Design, 2 uppl. San Francisco:
Morgan Kaufmann, 2004.
[12] Microsoft, “Visual Studio”, Visual Studio. [Online] Tillgänglig:
https://www.visualstudio.com/. [Hämtad: 4/11-2015].
[13] Microsoft, “Windows Presentation Foundation”, Microsoft. [Online] Tillgänglig:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms754130.aspx. [Hämtad: 4/112015].
[14] R. A. Elliott, E. B. Allen, “A methodology for creating an IEEE standard 830-1998
software requirements specification document”, Journal of Computing Sciences in
Colleges, Volume 29 Issue 2, s. 123-131, december 2013.
[15] Microsoft, “UserControl Class (System.Windows.Forms)”, Microsoft. [Online]
Tillgänglig: https://msdn.microsoft.com/enus/library/system.windows.forms.usercontrol.aspx. [Hämtad: 4/11-2015].
[16] R. Jacobs, “Microsoft.Activities.Extensions”, Codeplex., juni 2012. [Online]
Tillgänglig:
http://wf.codeplex.com/wikipage?title=Microsoft.Activities%20Overview&referri
ngTitle=Documentation. [Hämtad: 4/11-2015].
[17] Microsoft, “Creating a Windows Form User Control”, Microsoft. [Online]
Tillgänglig: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302342.aspx. [Hämtad:
4/11-2015].
[18] Microsoft, “Bookmarks”, Microsoft, augusti 2012. [Online] Tillgänglig:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd489442.aspx. [Hämtad: 4/112015].

36

Bilaga A
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FunctionGuidedMethod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..\..\..\..\Dev\schema\sds\FunctionView\FunctionG
uidedMethod\FunctionGuidedMethod.xsd">
<Name>TestOfDifferentFunctionalitiesAvailableInAGuide</Name>
<CategoryCondition ref="CategoryCondition">Check</CategoryCondition>
<NamePresentation ref="text">BA.Test av funktionalitet</NamePresentation>
<Type>
<Name>FunctionControl</Name>
</Type>
<FirstStep ref="Step">FirstStep</FirstStep>
<Purpose ref="text">BA.Test av funktionalitet</Purpose>
<Explanation ref="text">BA.Test av funktionalitet</Explanation>
<Procedure ref="text">BA.Test av funktionalitet</Procedure>
<Step>
<Name>FirstStep</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<NamePresentation ref="text">Välj funktionalitet att testa</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Var god välj</Explanation>
<StepContent>
<UserInput>
<StoredVariableRef ref="StoredVariable">NextStepVariable</StoredVariableRef>
<Type>
<DiscreteValue>
<VariableDefinitionsRef
ref="VariableDefinitions">Test</VariableDefinitionsRef>
<DiscreteVariableRef
ref="VariableDefinition">TypeOfNextStep</DiscreteVariableRef>
<IndexName ref="Variable">1</IndexName>
</DiscreteValue>
</Type>
</UserInput>
</StepContent>
<NextStep>
<Step ref="Step">StepThatMultiplies</Step>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>NextStepVariable</name>
<variabletype>StoredVariable</variabletype>
<datatype>string</datatype>
</variable>
<constant>
<value>1</value>
<datatype>string</datatype>
</constant>
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</eq>
</Condition>
</NextStep>
<NextStep>
<Step ref="Step">StepThatCanBeCanceled</Step>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>NextStepVariable</name>
<variabletype>StoredVariable</variabletype>
<datatype>string</datatype>
</variable>
<constant>
<value>2</value>
<datatype>string</datatype>
</constant>
</eq>
</Condition>
</NextStep>
<NextStep>
<Step ref="Step">StepThatCanBeReversed</Step>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>NextStepVariable</name>
<variabletype>StoredVariable</variabletype>
<datatype>string</datatype>
</variable>
<constant>
<value>3</value>
<datatype>string</datatype>
</constant>
</eq>
</Condition>
</NextStep>
<NextStep>
<Step ref="Step">StepThatCanBeFinished</Step>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>NextStepVariable</name>
<variabletype>StoredVariable</variabletype>
<datatype>string</datatype>
</variable>
<constant>
<value>4</value>
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<datatype>string</datatype>
</constant>
</eq>
</Condition>
</NextStep>
<NextStep>
<Step ref="Step">StepWithContinousCondition</Step>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>NextStepVariable</name>
<variabletype>StoredVariable</variabletype>
<datatype>string</datatype>
</variable>
<constant>
<value>5</value>
<datatype>string</datatype>
</constant>
</eq>
</Condition>
</NextStep>
</Step>
<!-- Automatic step which multiplies -->
<Step>
<Name>StepThatMultiplies</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<NamePresentation ref="text">Multiplicera</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Tryck på nästa för att gå till ett automatiskt steg som
multiplicerar visat värde med 2.</Explanation>
<StepContent>
<VariablePresentation>
<StoredVariableRef ref="StoredVariable">Output1</StoredVariableRef>
</VariablePresentation>
</StepContent>
<DefaultNextStep ref="Step">Multiply</DefaultNextStep>
</Step>
<Step>
<Name>Multiply</Name>
<IsAutomatic>true</IsAutomatic>
<NamePresentation ref="text">Multiplicera</NamePresentation>
<Action>
<ActionType>Method</ActionType>
<ActionInstance>MultiplyFloat</ActionInstance>
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<ActionVariable>
<StoredVariableRef ref="StoredVariable">Input1</StoredVariableRef>
<Direction>IN</Direction>
</ActionVariable>
<ActionVariable>
<StoredVariableRef ref="StoredVariable">Input2</StoredVariableRef>
<Direction>IN</Direction>
</ActionVariable>
<ActionVariable>
<StoredVariableRef ref="StoredVariable">Output1</StoredVariableRef>
<Direction>OUT</Direction>
</ActionVariable>
</Action>
<DefaultNextStep ref="Step">ShowMultiplication</DefaultNextStep>
</Step>
<Step>
<Name>ShowMultiplication</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<IsFinishable>true</IsFinishable>
<NamePresentation ref="text">Multiplicera</NamePresentation>
<StepContent>
<VariablePresentation>
<StoredVariableRef ref="StoredVariable">Output1</StoredVariableRef>
</VariablePresentation>
</StepContent>
<DefaultNextStep ref="Step">LastStep</DefaultNextStep>
</Step>
<!-- Step which can be canceled -->
<Step>
<Name>StepThatCanBeCanceled</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<IsAbortable>true</IsAbortable>
<NamePresentation ref="text">Steg som går att avbryta</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Steg som går att avbryta</Explanation>
<DefaultNextStep ref="Step">LastStep</DefaultNextStep>
</Step>
<!-- Step which can be reversed -->
<Step>
<Name>StepThatCanBeReversed</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<IsReversible>true</IsReversible>
<NamePresentation ref="text">Steg som går att backa</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Steg som går att backa</Explanation>
<DefaultNextStep ref="Step">LastStep</DefaultNextStep>
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</Step>
<!-- Step which is finishable -->
<Step>
<Name>StepThatCanBeFinished</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<IsFinishable>true</IsFinishable>
<NamePresentation ref="text">Steg som går att avsluta</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Steg som går att avsluta</Explanation>
</Step>
<!-- Step with continous condition -->
<Step>
<Name>StepWithContinousCondition</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<NamePresentation ref="text">Kontinuerligt villkor</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Välj typ av kontinuerligt villkor</Explanation>
<StepContent>
<UserInput>
<StoredVariableRef
ref="StoredVariable">ContinousConditionVariable</StoredVariableRef>
<Type>
<DiscreteValue>
<VariableDefinitionsRef
ref="VariableDefinitions">Test</VariableDefinitionsRef>
<DiscreteVariableRef
ref="VariableDefinition">TypeOfContinousCondition</DiscreteVariableRef>
<IndexName ref="Variable">AutomaticStep</IndexName>
</DiscreteValue>
</Type>
</UserInput>
</StepContent>
<NextStep>
<Step ref="Step">AutomaticNextStepCondition</Step>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>ContinousConditionVariable</name>
<variabletype>StoredVariable</variabletype>
<datatype>string</datatype>
</variable>
<constant>
<value>AutomaticStep</value>
<datatype>string</datatype>
</constant>
</eq>
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</Condition>
</NextStep>
<NextStep>
<Step ref="Step">EnableNextStepCondition</Step>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>ContinousConditionVariable</name>
<variabletype>StoredVariable</variabletype>
<datatype>string</datatype>
</variable>
<constant>
<value>EnableNextButtonStep</value>
<datatype>string</datatype>
</constant>
</eq>
</Condition>
</NextStep>
</Step>
<Step>
<Name>AutomaticNextStepCondition</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<NamePresentation ref="text">Kontinuerligt villkor</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Test av automatiskt nästa steg villkor. Kontrollera signalen
till 50 för att gå automatisk till nästa steg i guiden.</Explanation>
<ContinuousCondition>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>EMS-FanAct1%-ECUIO</name>
<variabletype>ECU_IO</variabletype>
<datatype>float</datatype>
</variable>
<constant>
<value>50</value>
<datatype>float</datatype>
</constant>
</eq>
</Condition>
<Affect>AutomaticStepAffect</Affect>
</ContinuousCondition>
<StepContent>
<IOService ref="ServiceDefinition">EMS-FanAct1%</IOService>
</StepContent>
<DefaultNextStep ref="Step">LastStep</DefaultNextStep>
</Step>
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<Step>
<Name>EnableNextStepCondition</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<NamePresentation ref="text">Kontinuerligt villkor</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Test av att automatiskt tända nästa knappen. Kontrollera
signalen till 80 för att tända nästa knappen.</Explanation>
<ContinuousCondition>
<Condition>
<eq>
<variable>
<name>EMS-FanAct1%-ECUIO</name>
<variabletype>ECU_IO</variabletype>
<datatype>float</datatype>
</variable>
<constant>
<value>80</value>
<datatype>float</datatype>
</constant>
</eq>
</Condition>
<Affect>NextStepAffect</Affect>
</ContinuousCondition>
<StepContent>
<IOService ref="ServiceDefinition">EMS-FanAct1%</IOService>
</StepContent>
<DefaultNextStep ref="Step">LastStep</DefaultNextStep>
</Step>
<!-- Last step -->
<Step>
<Name>LastStep</Name>
<IsAutomatic>false</IsAutomatic>
<IsFinishable>true</IsFinishable>
<NamePresentation ref="text">Sista steget</NamePresentation>
<Explanation ref="text">Sista steget i guiden.</Explanation>
</Step>
<!-- Variable declarations -->
<VariableDeclaration>
<StoredVariable>
<Name>Input1</Name>
<Type>DOUBLE</Type>
<Cardinality>SINGLE_VALUE</Cardinality>
<StartValue>12</StartValue>
</StoredVariable>
<StoredVariable>
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<Name>Input2</Name>
<Type>DOUBLE</Type>
<Cardinality>SINGLE_VALUE</Cardinality>
<StartValue>2</StartValue>
</StoredVariable>
<StoredVariable>
<Name>Output1</Name>
<NamePresentation ref="text">Utvariabel</NamePresentation>
<Type>DOUBLE</Type>
<Cardinality>SINGLE_VALUE</Cardinality>
<StartValue>2</StartValue>
</StoredVariable>
<StoredVariable>
<Name>NextStepVariable</Name>
<NamePresentation ref="text">Val</NamePresentation>
<Type>STRING</Type>
<Cardinality>SINGLE_VALUE</Cardinality>
</StoredVariable>
<StoredVariable>
<Name>ContinousConditionVariable</Name>
<NamePresentation ref="text">Val</NamePresentation>
<Type>STRING</Type>
<Cardinality>SINGLE_VALUE</Cardinality>
</StoredVariable>
<StoredVariable>
<Name>ContinousConditionTrigger</Name>
<NamePresentation ref="text">Val</NamePresentation>
<Type>STRING</Type>
<Cardinality>SINGLE_VALUE</Cardinality>
</StoredVariable>
</VariableDeclaration>
<!-- Server content -->
<ServerContent>
<EcuSystemFamily>EMS</EcuSystemFamily>
<Name>00</Name>
<ServiceDefinition>
<Name>EMS-FanAct1%</Name>
<PhysicalRef>
<IOService ref="IOService">EMS-FanAct1%-controlIO</IOService>
</PhysicalRef>
</ServiceDefinition>
<ServiceDefinition>
<Name>EMS-FanAct1%-ECUIO</Name>
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<PhysicalRef>
<ECU_IO ref="IO">EMS-FanAct1%</ECU_IO>
</PhysicalRef>
</ServiceDefinition>
</ServerContent>
<UFName ref="UserFunction">96</UFName>
<UFName ref="UserFunction">119</UFName>
</FunctionGuidedMethod>
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