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Sammanfattning 
Vid utveckling av tyngre fordon inför man allt fler avancerade funktione. Mycket av 

denna funktionalitet handlar om att maskiner automatiskt ska utföra uppgifter för att 

assistera föraren. Detta leder till att nya risker uppstår. Och till följd av detta har man 

börjat skapa nya funktionella säkerhetsstandarder. ISO 26262 är en ny funktionell 

säkerhetsstandard som finns för vanliga personbilar men som ännu inte trätt i kraft för 

lastbilar. I ISO-26262 standarden ska krav kunna mappas till andra krav samt till 

systemarkitektur. I nuläget finns det vissa verktyg på marknaden som stödjer 

användaren när den skriver kravspecifikationer. Men undersökningar av verktyg 

ledde till att vi kommit fram till att alla hade någon brist. Och ingen hade bra stöd för 

mappning mellan krav och systemarkitektur. I detta examensarbete har arbetet varit 

att testa implementera funktionalitet för ett verktyg som assisterar användaren på 

olika sätt när den skriver kravspecifikationer. Baserat på kontraktteori och konceptet 

om portar som hjälp för att koppla samman krav med systemarkitektur ska 

applikationen se till att det finns en formell koppling mellan dessa. För att testa och 

validera att portar går att använda för att testa intressant funktionalitet har också en 

applikation utvecklats där mycket funktionalitet implementerats. Resultatet har varit 

lyckat då vi baserat på kontraktteori lyckats implementera och validera att det är 

möjligt att använda portar för att skapa koppling mellan krav och systemarkitektur, 

samt mellan krav och krav. Validering av att det valda lagringsformatet JSON också 

förser implementeraren med nog starkt stöd för att kunna spara dessa krav så att data 

i filerna kan brytas ner och lagras i temporära databasen Neo4J och på så sätt skapa ett 

fungerande kretslopp. 

Nyckelord: Neo4J, Grafdatabas, .Net, C#, Visual Studio, Contract theory, ISO 26262, 

WPF(Windows Presentation Foundation.)  
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Abstract 
When developing new heavy vehicles today demands for increasingly more advanced 

features are asked for. A lot of the new functionality is about machines performing 

tasks automatically to assist the driver when driving. This leads to new risks, and as a 

result a new functional safety standard has been created. ISO 26262 is a functional 

safety standard that today exists for ordinary cars, but has not yet became a standard 

for trucks.  According to the ISO 26262-standard requirements can be mapped to other 

requirements as well as to the system architecture. At present there are several tools 

on the market that supports the user when writing specifications. However, our 

research of the tools has led us to conclude that all lacked something. For example 

neither of the tools had good support for mapping between requirements and system 

architecture. In this thesis work, functionality for a tool which is supposed to support 

the user in various ways when writing requirements specifications was to be 

examined. Based on contract theory and the concept of ports that links requirements 

together with system architecture, an application can ensure that there is a formal link 

between the two. To test the suggested functionality a prototype is being developed. 

The result has been a successful as we based on contract theory could validate that 

using ports to create links between different requirements as well as between 

requirements and system architecture works through the implementation of the tool. 

Validation that the selected storage format JSON also provides the implementer with 

enough support to save the requirements in a way so that the data files can be 

decomposed and stored in the Neo4J database.  

Keywords: Neo4J, Grafdatabas, .Net, C#, Visual Studio, Contract theory, ISO 26262, 

WPF(Windows Presentation Foundation.)  
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1. Inledning 
Det här dokumentet är en rapport för examensarbetet ”Requirement Specification 

Editor”. Examensarbetet är en del i ett större projekt som heter ESPRESSO-projektet, 

denna del av projektet utförs på Scania i Södertälje av en högskoleingenjör inom 

datateknik Scania våren 2014. Projektet är en del av ett större projekt men denna rapport 

handlar specifikt om arbetet utfört av Per Hedman. Scania är ett av Sveriges ledande 

företag inom tillverkning av lastbilar och bussar. 

1.1 Bakgrund och Problemmotivering 

Vid utveckling av nya tyngre fordon inför man allt fler avancerade funktioner som leder 

till att nya risker tillkommer. Just nu skapar man många nya inbyggda system som ska 

assistera föraren på olika sätt. Exempelvis utvecklar man ett system som ska hjälpa till 

då föraren befinner sig på en högt trafikerad väg. Systemet ska anpassa sig till sin 

omgivning och bland annat se till att man inte krockar med ett fordon som befinner sig 

framför eller bakom. 

För att undvika att de nya systemen ska skada människor krävs det att de har vissa krav 

på sig. Att kraven tydligt ska beskrivas på ett sätt som gör att man vid utveckling ska 

kunna efterfölja dessa är således mycket viktigt för att undvika att människor skadas 

till följd av den allt mer avancerade teknologin.  

ISO 26262[1] är en funktionell säkerhetsstandard som idag appliceras vid utveckling 

av personbilar och som troligtvis även kommer att bli en standard vid utveckling av 

lastbilar också. Hur ett krav ska designas på mest korrekt sätt enligt ISO 26262 

grundar sig på ”safety engineering”. Standarden har utvecklats i och med att man 

börjat utveckla allt fler system som autonomt ingriper då man använder sitt fordon. 

Till följd av att systemen blir allt mer komplexa tillkommer risker som man med hjälp 

av att följa ISO 26262 vill undvika[2].  

Eftersom Scania är ett företag som alltid varit i toppen och vill förbli i framkant inom 

sina produktions- och utvecklingsområden. Därför är det intressant att ha ett verktyg 

för att skriva och editera specifikationer som uppfyller säkerhetsstandarden ISO 26262 

även om det inte är helt säkert att den blir obligatorisk. Ett sådant verktyg är också 

intressant att ha för att kunna arbeta mer effektivt vid utveckling av 

kravspecifikationer.  

Två av applikationens viktigaste funktionaliteter är spårning och automation. Att 

kraven som skapas via editorn ska vara mappade mot systemarkitekturen är spårning 

och automation är att man låter datorn utföra arbete automatiskt. Om man skriver 
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krav utan automation blir det en omfattande mängd manuellt arbete, vilket tar mycket 

tid. Med hjälp av automation kan man kvicka upp detta arbetet. Det uppstår också lätt 

fel när man skriver fri text, använder man datorn till att detektera fel kan felen också 

undvikas.  

När man skriver kravspecifikationer utan att ha dessa funktionaliteter skriver man 

vanligtvis text som bara kan läsas av människor, inte tolkas av datorer. För att se till 

att en applikation ska kunna assistera användaren vid kravskrivande är det viktigt att 

lagra viss information i maskinläsbart format. All data måste uppdateras på ett 

konsekvent sätt för att den ska vara konsistent. Detta kan uppnås genom att använda 

sig utav en central datakälla. Då vissa delar av koden är lagrade i maskinläsbart 

format kan vi låta applikationen, med hjälp av data från den centrala datakällan tolka 

informationen och se till att den är konsistent. 

Kraven i editorn ska vara strukturerade enligt ISO 26262-standarden. Jonas Westman 

beskriver i rapporten [9] hur man med hjälp av kontraktteori och portar kan 

strukturera krav på ett sådant sätt att de följer ISO 26262-standarden. Enligt 

kontraktteori ska kraven och systemarkitekturen att struktureras hierarkistiskt, mer 

om strukturen finns i sektion 2.6, och mer om portar och kontraktteori finns i 

sektionerna 4.1-4.2.  

För att verifiera att vi uppnått den önskade funktionaliteten som är intressant för en 

kravspecifikationseditor implementeras en prototypversion. I denna verifieras att 

funktionaliteten går att implementera, att den  

1.2 Övergripande syfte 

I nuläget har Scania inte tillgång till något verktyg som har den funktionalitet som de 

önskar ha vid utveckling av nya kravspecifikationer. Projektets syfte är att ge ny 

kunskap inom denna typ av verktyg. Det finns just nu två huvudsakliga brister vilka 

är spårbarhet och automation. I nuläget skriver man specifikationerna med hjälp av 

ordbehandlingsprogram Microsoft Word och har hanterat specifikationerna med hjälp 

av kravspecifikationshanteringsverktyget ”IBM Rational DOORS”. I DOORS kan man 

bara se spårning mellan olika krav, ej mellan krav och arkitektur.  

Vår uppgift är att ta reda på vilka relevanta funktionaliteter som är intressanta för en 

editor som ska kunna förenkla och standardisera processen att skriva 

kravspecifikationer för nya komponenter som ska utvecklas, editorn är också tänkt att 

ge stöd till användaren då den skriver kravspecifikationer som följer ISO 26262-

standarden.  

Eftersom arbetet grundar sig på och relaterar till flera tidigare arbeten kommer en del 

av arbetet också vara att sätta sig in i och integrera dessa arbeten med editorn. Bland 
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annat formatet som editorn ska lagra information har undersökts under en tidigare 

students examensarbete[19]. Samt en annan student som utforskat hur ett verktyg för 

att jobba med kravspecifikationer för inbyggda system kan se ut[14]. Hur man 

visualiserar krav enligt ISO 26262-standardens struktur har också undersökts[8]. 

1.3 Avgränsningar 

Tidsbegräsningen är 10 veckor och således kommer det inte att vara möjligt att 

utveckla en fullständig applikation som ska uppfylla alla framtida krav och 

önskningar, eller all teori. All funktionalitet för ett komplett verktyg kommer inte 

kunna implementeras eller reflekteras över då möjligheterna att utveckla en bredare 

funktionalitet för denna typ av applikation är väldigt omfattande. En stor avgränsning 

är också vilken data som tillgås, begränsning till enbart data som erhålls från en 

centraliserad datakälla kommer användas, den data som saknas i denna bortser vi 

ifrån. All data är lagrad på ett hierarkistiskt sätt enligt ISO 26262 standarden. 

En begränsning vi har är att vi har satt är att det inte kommer att gå att editera 

kravspecifikationer som skapats innan editorn skapats, mest troligt kommer det aldrig 

att gå att göra det eftersom editorn kommer att framtvinga en strikt användning, 

medan man i Microsoft Word var fri att skriva hur man ville. Detta är dock egentligen 

inget problem eftersom den nya ISO 26262-standarden inte kommer att inkludera 

äldre system som utvecklats innan den trätt i kraft, alltså kommer nya system som är 

lika de gamla systemen eller grundar sig i de äldre systemen att behöva ha sina 

kravspecifikationer skrivna helt från början. 

1.4 Frågeställningar 

Hur skapas krav i editorn? 

Hur fungerar mappningen mellan kraven och systemarkitekturen på ett sätt som gör 

att de förblir konsekventa när man jobbar med dem? 

Hur uppehålls mappningen mellan olika krav på ett sätt som gör att de förblir 

konsekventa när man jobbar med dem? 

1.5 Rapportstruktur  

 Kapitel 1 Inledning: Bakgrund till projektet, problem, frågeställningar 

avgränsningar och mål som ska uppnås under projektet. 

 Kapitel 2 Utökad bakgrund: Bakgrund om Scania, funktionell säkerhet, ISO 

26262 och Requirements engineering. 
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 Kapitel 3 Utvärdering av befintliga verktyg: I detta kapitel finns en utvärdering 

av verktyg som kan användas till kravhantering, några potentiella 

kravhanteringsverktyg samt för och nackdelar om dessa. 

 Kapitel 4 Filformat: Information och utvärdering av olika filformat som kan 

användas vid lagring av dokument och krav finns i det här kapitlet 

 Kapitel 5 Teori: Detta kapitel innehåller viktig teori för att förstå projektet. Det 

förekommer information om kontraktteori, portar, grafteori, databaser och 

”architectural recovery”. 

 Kapitel 6 Metod: Kapitlet har information om metoder som använts under 

examensarbetet. Vilken arbetsmetodik som använts, hur litteraturstudien 

utförts. Utvecklingsverktyg som använts samt hur information samlats in 

under arbetets gång.  

 Kapitel 7 Resultat: I det här kapitlet förklaras och visas resultaten som 

uppnåtts. Vilken funktionalitet som implementerats under projektet. 

 Kapitel 8 Diskussion: I det här kapitlet finns en diskussion och 

konsekvensanalys av arbetet. Även information om framtida arbete 
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2. Utökad bakgrund 
Det här kapitlet innehåller en mer extensiv bakgrund om Scania och vad man utvecklar 

här. Sedan information om hur man i skriver kravspecifikationer i nuläget.    

2.1 Scania 

Scania grundades år 1900 i Skåne och producerade till att börja med cyklar. Kort efter 

att produktionen av cyklar kommit igång började man även att producera bilar och 

lastbilar. År 1902 skapades den första lastbilen och år 1911 gick Scania ihop med 

företaget Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje(förkortat till Vabis). Detta för att klara 

sig i den allt hårdare konkurrensen ifrån kontinentala Europa. 

Scania är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 35 000 anställda och är en av 

världens största tillverkare av lastbilar, bussar och motorer. Den största delen av 

forskning och utvecklingen är belägen i Sverige i närheten av företagets 

produktionsenheter[3]. 

2.1.1 Scanias värderingar och motto  

Scania har tre kärnvärden – ”Kunden först”, ”respekt för individen” och ”kvalitet” – 

som håller företaget samman och utgör grunden för Scanias kultur, ledarskap och 

framgång. Scania har en vision att vara det ledande företaget i branschen genom att 

skapa bestående värde för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter[3]. 

  
Figur 2-1. Scanias IT-hus, beskriver sättet man förhåller sig till utveckling på IT-avdelningen[4]. 
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Figur 2-1 illustrerar hur verksamheten på Scanias IT-avdelning är strukturerad och 

hur viktiga kärnvärdena är samt andra byggstenar samt prioriteringar är viktiga för 

en lyckad process och produkt.  

 

                                      Figur 2-2. Översiktlig bild av Scanias IT-modell[4]. 

Figur 2-2 visar en mer översiktlig bild av hur verksamheten på Scanias IT-avdelning 

är strukturerad och hur delarna förhåller sig till varandra.  

Kärnvärdena lägger grund för principer som sedan lägger grund för vilka metoder 

som ska användas när man utvecklar. På Scania anser man att om man uppfyller alla 

dessa stegen får man med stor sannolikhet också det resultatet man önskar. 

Prioriteringar som hänger samman med kärnvärdena, principerna, metoderna och 

resultaten är säkerhet för hälsa och miljö. Att det ska vara bra kvalité, att man 

levererar i tid, att man får det man betalar för samt konstant möjlighet till fortsatt 

utveckling. 

I och med Scanias stora respekt för sina kunder, och att man alltid vill vara i framkant 

i utvecklingen är det naturligt att företaget också vill uppfylla de säkerhetsstandarder 

som sätts på företag inom fordonsindustrin både idag och i framtiden. 
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2.2 Funktionell säkerhet 

Funktionell säkerhet handlar om att man ska undvika fysisk skada hos en person till 

följd av antingen direkt eller indirekt skada på egendom eller miljö. Funktionell 

säkerhet är viktig för att kunna använda komplex teknologi i säkerhetsrelaterade 

ändamål. Konceptet används inom många olika industrisektorer. Den ska försäkra att 

systemen ska erbjuda den nödvändiga riskreduceringen för utrustningen. IEC 61508 

är en internationell standard som används i industrin idag och som lägger en bas för 

hur funktionell säkerhet ska användas i industrin. Olje- och gasindustrin samt 

kärnkraftverk och maskinsektorn förlitar sig starkt på funktionell säkerhet för att 

försäkra sig om att utrusningen de använder är säker [7]. 

Funktionell säkerhet förlitar sig på aktiva system; säkerhet som uppnås via passiva 

system är alltså inte funktionell säkerhet. Ett exempel på funktionell säkerhet är 

sensorer som detekterar rök och aktiverar ett eldsläckande system, medan exempelvis 

en eldsäker dörr som tål höga temperaturer istället är passivt bidragande till 

säkerheten. Båda kan alltså skydda mot samma faror, men på olika sätt[7]. 

IEC 61508 är en generisk funktionell säkerhetsstandard för elektriska och elektroniska 

system(Automotive E/E Systems.) ISO 26262 är ett derivat av IEC 61508 och adresserar 

behovet av en internationell standard som är fordonsspecifik och vars fokus är 

säkerhetskritiska komponenter. Målet med ISO 26262 standarden är att tillhandahålla 

en enad säkerhetsstandard för alla Automotive E/E system.  

2.2.1 Funktionell säkerhet enligt ISO 26262  

ISO 26262 är just nu den standarden som är mest utvecklad och den används vid 

rättsliga ärenden. Enligt tysk lag hålls biltillverkaren skyldig för skada som en person 

åsamkats på grund av fel på produkten; förutsatt att felet kunde ha stoppats av de 

teknologiska komponenterna. ISO 26262 tillhandahåller förordningar och 

rekommendationer genom produktutvecklingsfasen, den beskriver i detalj hur man 

ska förhålla sig till en risk i ett system eller hos en komponent, samt hur 

dokumentation av testningen bör utföras. ISO 26262 beskriver hela livscykeln för 

produktionen. Det som är intressantast för oss är ”Automotive Safety Integrity Level” 

(ASIL).  

ASIL bestämmer man i början av utvecklingsprocessen och har fyra nivåer. De 4 

nivåerna som finns är A, B, C och D. Även beteckningen QM förekommer och den 

indikerar att inga säkerhetskrav ställs. Kraven blir allt mer säkerhetskritiska där A är 

den minst allvarliga och D den mest allvarliga.  
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Figur 2-3. Bild som visar allvarligheten av de olika ASIL-nivåerna[2]. 

Beroende på vilken nivå som ett krav har är testningsrestriktionerna mer eller mindre 

strikta. ISO 26262 standarden identifierar den minsta tillåtna gränsen för testning för 

en komponent. När ASIL-nivån är bestämd är ett säkerhetsmål som definierar hur 

systemet måste bete sig för att försäkra säkerheten.  

 
Figur 2-4. Bild som beskriver ASIL. Sannolikheten att ett problem uppstår, om problemet är kontrollerbart och hur 

alvarligt felet är utgör ASIL[2]. 

Fastställandet av risknivån har följande fråga på sig: ”Om ett fel uppstår, vad händer 

då med föraren och närvarande trafikanter?” Bedömningen av risken baseras på 

sannolikheten att felet tar plats, hur stor möjlighet föraren har att kontrollera risken 

vad utgången blir ifall felet uppstår. ASIL bortser helt från teknologin som systemet 

använder och beskriver enbart skadan som föraren kan förorsakas. 

2.3 Requirements engineering 

”Requirements engineering” är en ingenjörsdisciplin som inte har någon direkt 

översättning till svenska ännu, requirements engineering går ut på att skapa 

användarkrav och att specificera mjukvarusystem. Flera olika definitioner om vad 

detta exakt innebär existerar, men alla har gemensamt att de anser att det innebär att 

man vill ta reda på vad en använde vill ha ut från ett system[5]. 

I requirements engineering finns det 7 steg, dessa är avgränsning, faktainsamling, 

analys, modellering, validering, trade-off analys och förhandling. 
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2.3.1 Avgränsning 

I den initierande fasen börjar man vanligtvis med att skapa en avsiktsförklaring. Det 

största problemet är att etablera en koppling mellan undersökningen och systemet 

man vill skapa då kunden ofta i början inte är säker på vad denne vill ha för 

slutsystem. Bästa sättet att komma fram till bra begränsningar anses vara att diskutera 

med alla intressenter och dokumentera högnivåssystemmål. Allteftersom systemet 

sedan utvecklas blir det tydligare vilka avgränsningar man ska ha. 

2.3.2 Faktainsamling 

Insamling av fakta sker huvudsakligen genom tekniker man lånat av 

systemanalysering intervjuer, observation, frågeformulär, text- och dokumentanalys. 

Målet med faktainsamlingsfasen är att ha en grund för analysfasen. 

2.3.3 Analys 

Meningen med analysen är att bryta ned allt till definierade mål. Ofta drivs, enligt 

Alistair. G Sutcliffe[5], av 5 frågor: 

 Vad är syftet med systemet?  

 Vilka objekt ingår?  

 Var är systemet beläget?  

 När ska saker ske?  

 Varför är systemet viktigt? 

Det finns flera tillvägagångssätt att genomföra analysfasen, vanligt är att föra en 

målinriktad analys för att ta reda på hinder eller andra yttre problem som man kan 

stöta på. Analysfasen lägger grund för modelleringsfasen i form av en output. 

2.3.4 Modellering 

I modelleringsfasen tar man outputen från analysfasen och strukturerar dem i 

formella eller informella notationer. Data flow- och entitetsrelationsdiagram är vanliga 

informella modelleringsnotationer. Man har till viss importerat mer formella 

tillvägagångssätt, men man har inte demonstrerat något som är användbart inom 

industrin ännu. Modelleringen och analysen är ofta interfolierade för att utveckla 

kraven allteftersom man får mer förståelse. 

2.3.5 Validering 

I valideringsfasen är det meningen att kunden ska förstå kravspecifikationen och 

verifiera att de är nöjda med resultatet. Ett problem som finns är att det fortfarande är 

mycket svårt att validera att kravspecifikationen faktiskt återspeglar det som 

systemets framtida användare önskar. 
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2.3.6 Trade-off analys 

Trade-off innebär att man har ett läge där någon funktionalitet, kvalitet eller annat 

måste förkastas för att en annan ska kunna kvalificeras. De båda kvaliteterna är inte 

alltid kompatibla. Det är mycket vanligt att vanligt att kravspecifikationerna inte kan 

täcka in alla kraven.  

2.3.7 Förhandling 

Den här fasen använder sig av flera av de andra faserna; framförallt analys, trade-off 

och modellering. Men framförallt består den av diskussion, förklaring och förhandling 

om krav som står i konflikt med varandra. 

2.4 Hur man jobbar med kravspecifikationer på Scania  

Kraven på Scania är idag strukturerade i kravdokument. Dokumenten beskriver 

villkor som finns i systemet man skriver om. I dagsläget arbetar man huvudsakligen 

med kravspecifikationer på två olika sätt. Antingen skriver man dokumenten 

manuellt i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word, eller jobbar med kraven i 

kravhanteringsverktyget IBM Rational DOORS. När man skriver kraven i Microsoft 

Word har man en mall som håller dokumentet konsistent, men när dokumentet 

uppdaterats eller är färdigt måste det godkännas. IBM Rational DOORS 

tillhandahåller möjligheten att skriva krav och att relatera krav till andra krav. 

Resultatet exporteras sedan till en arkivdatabas[8]. 

2.5 Kravstruktur på Scania idag 

När man jobbar med krav på Scania börjar man vanligtvis med att specificera ”User 

functions”(UF.) Dessa beskriver och motiverar funktionaliteten och anledningen till 

varför en viss komponent ska ha denna. För att uppfylla en viss UF behöver man 

specificera en eller flera ”Allocation elements”(AE) på systemet[8]. Ett exempel för att 

demonstrera hur allt förhåller sig[8]. 

UF-beskrivningar beskriver och motiverar funktioner för en specifik komponent, i 

detta fall ”Fuel Level Display”(FLD). FLD är en komponent vars ändamål är att förse 

föraren med information som ser till att han inte får slut bränsle. Den menade 

funktionaliteten är att varna föraren om bränslenivån börjar ta slut[8]. 

För att FLD ska visa korrekta värden tar man inputs och varianter i beakt. En variant 

kan exempelvis vara ifall en lastbil använder en eller flera sensorer. För att FLD ska 

fungera korrekt måste vissa krav vara ställda på den. Ett krav kan vara: 

”Bränslevolymen som visas på displayen får ej avvika mer än 5 % från den riktiga 

volymen som finns i tanken. Som stöd till kraven utför man en faroanalys på 
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funktionerna som kraven refererar till[8]. Tillexempel; vad skulle kunna hända ifall 

FLD visar felaktiva värden? 

FLD beskriver hur FLD måste fungera på olika system och har i det här fallet två UF 

som den måste ta med i beräkningarna: den uppskattade mängden bränsle och 

varningen som visar att det finns lite bränsle kvar. För att förverkliga dessa UF 

definieras några AE. Den ena AE finns för att beskriva uppskattade bränsle mängden 

och den andra varna när det finns lite bränsle kvar. AE har krav på 

systemarkitekturen, exempelvis på inputsignaler[8]. 

2.6  Strukturering av säkerhets krav enligt ISO 2626 

Baserat på ett exempel beskriver informationen som följer ett sätt som man kan 

strukturera krav på ett sätt som gör att de uppfyller ISO 26262 standarden. 

 
Figur 2-5. Figur som visar kravnedbrytning. Faro- och riskanalys. Säkerhetsmål bryts ner till funktionella 

säkerhetskrav som bryts ner till tekniska säkerhetskrav som slutligen bryts ner till antingen säkerhetskrav på 

mjukvara eller hårdvara[8]. 

Enligt strukturen i Figur 2.5 ges möjlighet till spårbarhet både mellan olika krav, samt 

även mellan krav och systemarkitektur. Enligt ISO 26262 ska säkerhetskrav finnas på 

all funktionalitet från toppnivå ner till varje individuell mjukvarukomponent. Denna 

typ av strukturering av krav föreslår Jonas Westman och Mattias i sin artikel på 

exemplet hur man strukturerar krav enligt ISO 26262 standarden att man ska använda 

sig av kontraktteori och portar[1],[8], [9]. Mer information om kontraktteori och portar 

finnes i teorisektionerna 5.1–5.2. 
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3. Utvärdering av befintliga verktyg 
I detta kapitel utvärderas verktyg som man använder på Scania idag, några verktyg 

som setts som potentiella kravhanteringsverktyg för Scania och förklara vad som saknas 

i dessa verktyg.  

Idag använder man sig av verktygen Microsoft Word och DOORS för att skriva 

kravspecifikationer.  

3.1 Microsoft Word 

Microsoft Word[21] är ett vanligt ordbehandlingsprogram och inte ett verktyg 

dedikerat till att jobba med kravspecifikationer. Det finns många fördelar som 

exempelvis att man kan använda sig utav mallar, rättstavningsmjukvara med mera. 

Eftersom det inte är menat att man ska skriva kravspecifikationer som är kopplade till 

någon databas passar inte detta verktyg. 

 I början kollade vi in möjligheten att skapa en plugin till Microsoft Word som skulle 

kunna användas men efter diskussioner kom vi fram till att skriva det vore 

fördelaktigt att skapa ett eget verktyg från grunden eftersom vi då lättare skulle kunna 

integrera det med andra verktyg som utvecklats internt på Scania. Det framstod också 

lättare och mindre begränsat att utveckla ett eget verktyg då vi ej behöver konformera 

till de begränsningar som Microsoft Word har på sina ”Add-Ins”. 

 
Figur 3-1. Exempelbild på ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. 
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3.2 IBM Rational DOORS 

IBM Rational DOORS[22] är det kravhanteringsprogrammet som man idag använder 

på Scania då man skriver kravspecifikationer.  

 
Figur 3-2. Exempelbild på kravhanteringsprogrammet IBM Rational DOORS[15]. 

I Figur 3-2   syns hur krav visas i verktyget IBM Rational DOORS, om de har av olika 

”test-cases” samt om de har blivit godkända eller ej. Till vänster listas även kraven 

listade i trädstruktur. Det finns stöd för spårning mellan krav till krav och dessa 

kopplas samman med hjälp av länkar. Det tillhandahålls en extensiv dokumentation 

för ISO 26262. I DOORS går det att se spårning mellan olika krav men inte mellan krav 

och arkitektur. 

Andra brister med IBM Rational DOORS när det kommer till denna industrin, är att 

den inte har någon direkt relation till systemarkitekturen. Samt att det är svårt att lära 

sig[8]. 
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3.3 PTC Integrity  

PTC Integrity[17] är ett kravhanteringsprogram som man testat och utvärderat på 

Scania och ser som ett potentiellt framtida verktyg. Det är ett alternativ till IBM 

Rational DOORS. 

 
Figur 3-3. Exempelbild på kravhanteringsprogrammet IBM Rational DOORS[16]. 

PTC Integrity är ett väldigt omfattande kravhanteringsprogram som har stöd för ISO 

26262 standarden.  Det går att ha mappning mellan olika krav. Farorna länkas till lägre 

säkerhetsmål och säkerhetskrav[17].  

Brister som finns är att man låser sig till att behöva använda sig av PTCs 

egenutvecklade versionshanteringssystem. Det kan leda till problem vad gäller 

friheten med mappningen mellan kodversion och kravversion. Ingen direkt mappning 

mellan krav och arkitektur finns[8].  
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3.4 Andra alternativa kravspecifikationsverktyg 

Under ett tidigare examensarbete [8] utfördes undersökning av flera verktyg, dock var 

det huvudsakligen fokuserat på visualiseringen av kraven. I nästkommande sektioner 

här tar jag kort upp brister och fördelar med dessa verktyg. 

3.4.1 System Weaver 

System Weaver[23] är ett kravhanteringssystem där man har många möjligheter till att 

exportera olika typer av rapporter. Det går också att exportera och importera data till 

och från Excell[18]. 

Det finns flera svagheter med detta program när det kommer till att jobba med krav i 

fordonsindustrin. Bland annat finns inget inbyggt stöd för ISO 26262 utan man måste 

integrera det själv. System Weaver saknar även mappning mellan krav och 

arkitektur[8]. 

3.4.2 Medini Analyze 

Kravhanteringssystemet Medini Analyze[24] har stöd för ISO 26262-standarden och 

förser användaren med en grafisk editor för att skapa krav och deras relationer. Mer 

information om kraven finns i en hierarkistisk vy.  

Medini Analyze har mappning mellan krav och andra krav, men ej mellan krav och 

arkitektur. 

3.5 Sammanfattning och brister hos verktygen 

Spårning mellan olika krav finns bland vissa verktyg men spårning mellan krav och 

arkitektur finns ej. Automation finns i viss utsträckning bland verktygen vi jobbat 

med, men ingen jobbar direkt med konceptet om en central datakälla som innehar 

information om mappning mellan kraven och arkitekturen. 

Automation innebär bland annat att ett dokument ska hållas konsekvent med hjälp av 

att hålla viss information konsistent. Exempelvis ska ett dokument inte kunna referera 

till ett annat dokument som inte längre existerar utan att det framhålls på något sätt.
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4. Filformat 
I detta kapitel utvärderas olika filformat som tagits upp som möjliga alternativ att 

använda vid lagring av dokumenten samt kraven. 

4.1 Maskinläsbart format 

Att formatet är maskinläsbart betyder att man lagrar data på ett sätt som kan tolkas av 

en maskin. Maskinläsbar innebär att allt lagras i binärt format och måste således tolkas 

av en maskin för att man ska få ut något av det[27]. 

 

Figur 4-1. En bild som föreställer binärkod, enbart maskinläsbart format DOORS[28]. 

Att något som lagras i enbart 1or och 0or ej är människoläsbart synliggörs av figur 4-1. 

4.2 Människoläsbart format 

Människoläsbart format innebär att den data man sparat kan läsas av en människa 

utan att den behöver tolkas och översättas av någon maskin[19].  

 

4.3 Maskin- och Människoläsbart format 

Genom att använda ett format som är både människoläsbart och maskinläsbart kan 

man uppehålla viss funktionalitet. Exempelvis kan man låta datorn tolka och hålla 

koden konsistent mot en datakälla genom att utföra lagring av uppdateringar, samt att 

läsa från datakällan och jämföra den med det man skriver i dokumentet för att se att 

man exempelvis följer arkitekturen när man skriver något[27]. 
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4.4 Specifika Format 

Det finns 3 format som huvudsakligen diskuterats; XML, JSON, YAML och . Detta då 

de är både maskin- och maskinläsbara. Dessa 3 språken har alla strukturerad data som 

kan tolkas av en maskin, och målet med alla 3 är att de ska vara lätta för människor att 

läsa samt att maskiner ska kunna tolka koden. 

4.4.1 YAML 

YAML är ett format som är både maskin- och människoläsbart. Undersökning av hur 

det passar att använda i syftet att skriva krav utfördes i examensarbetet[19].

 
Figur 4-2 är ett exempel på både människo- och maskinläsbar kod, YAML[27]. 

I figur 4-2 är ett exempel på ett krav som har information lagrad baserad på Jonas 

Westmans artikel[1]. Formatet är YAML och strukturen är Komponent, följt av Krav, 

med ID som innehåller ASIL-nivå, antaganden mm.   

YAML är både människo- och maskinläsbart men störst fokus läggs på att det ska vara 

människoläsbart. Pågrund av denna fokus kan tolkningen bli långsammare än om den 

enbart var maskinläsbar[26]. 

4.4.2 JSON 

JSON är ett annat format som är både människo- och maskinläsbart. Det är likt YAML 

men istället för att ha huvudfokusen på att det ska vara människoläsbart är fokusen 

att det ska vara simpelt och universellt; lätt att använda och möjligt att använda till 

allt[26]. 

4.4.3 XML 
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Det tredje formatet som diskuteras är XML. Språket är både människo- och 

maskinläsbart. 

 

Figur 4-3 är ett exempel på både på formatet XML[29]. 

XML-formatet är menat att vara människoläsbart, men i en undersökning beskriven i 

rapporten[19] är den inte nog människoläsarvänlig.  

4.5 Xaml format 

Xaml är ett märkspråk som baseras på XML och som är utvecklat av Microsoft. Detta 

passar bra för att lagra hela dokumenten och går att lagra ner och öppnas i 

applikationen vilket ger oss förmågan att lagra dokument som har krav, funktionalitet 

och referenser som utvecklas allteftersom. 
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5. Teori 
Detta kapitel innehåller viktig teori för projektet vi jobbat med. Det inkluderar 

kontraktteori, portar, grafteori, databaser, grafdatabaser och ”architectural recovery”.

5.1 Kontraktteori 

Kontraktteori är vetenskap om hur föremål, element eller andra parter(kallas ofta för 

agenter) är bundna till kontrakt och gör val under specifika förhållanden. 

Kontraktteori är ett brett område och kan utnyttjas i många områden, bland annat 

matematik och ekonomi[8]. 

En sätt att beskriva hur agenter förhåller sig till kontrakt handlar ofta om ta-det-eller-

lämna-det erbjudanden. Ifall en agent accepterar ett kontrakt kan den sedan välja att 

agera på ett sätt eller flera sätt som kommer ge olika resultat[8]. 

I artikeln ”Structuring requirements in ISO 26262 using Contract Theory”[9] visar 

Jonas Westman hur man kan strukturera säkerhetskrav enligt ISO 26262 standarden. 

Kontrakt förser nödvändigt stöd för att man ska kunna separera ansvaret mellan 

system och miljö genom att ha antaganden på miljön för att garantera 

säkerhetskraven. Kontraktteori innehar tillräcklig information för att verifiera att krav 

är konsistenta och fullständiga[9]. Som bas för att kunna strukturera och formulera 

krav kan man använda sig av kontrakt och portar.  

5.2 Portar 

I exemplet om FLD(beskrivs i sektion 2.5) hämtat från Jonas Westmans exempel[1] 

använder man sig av kontraktteori och portar vid realisering av den efterfrågade 

funktionaliteten. Som bas för att följa kontraktteorikonceptet om hur krav ska 

struktureras använder man sig av antagande-garanti-kontrakt, och konceptet om 

portar. Som tidigare nämnt hade vi kravet att den faktiska bränsle volymen inte får 

skilja sig mer än 5 % från den bränsle volymen som visas på displayen. För att förstå 

portar använder vi oss ytterligare av exemplet[1]. 

En komponent, ”Coordinator”(COO) uppskattar mängden bränsle i tanken 

actualFuelVolume[%] genom ett kalmanfilter. Inputsignalerna till COO är positionen 

av en ”floater” som får sina data från en sensor i tanken; sensedFuelVolume[%] och 

CAN-Signalen(Control area network) FuelRate[l/h]. FuelRate[l/h] är en uppskattning 

av den nuvarande bränsle konsumtionen injectedFuel[l/h]. Uppskattningen av 

bränsle volymen överförs via CAN-signalen DashDisplay. Meddelandet fångas upp 

av indicatedFuelVolume[%] som visar informationen om hur mycket bränsle som 

finns kvar till föraren[1]. 
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De ord som i exemplet är i fetstil är portar och används alltså för att ta emot och skicka 

data från mellan olika komponenter. Från portar får man värden som man kan 

använda för att göra olika beräkningar. I detta fall beräkna ungefär hur mycket 

bränsle som finns i tanken.  

5.3 Grafteori 

Grafteori är ett område inom matematiken som handlar om egenskaper hos grafer. En 

graf G består av en bestämd mängd noder V som kopplas samman med linjer som vi 

kallar för kanter E.  

 

Figur 5-1 föreställer en oriktad graf med noderna A, B, C, D, E och F, samt kanterna T, U, X, Y och Z. 

 

Det finns flera olika typer av grafer, exempelvis riktade eller oriktade grafer. I oriktade 

grafer finns det ingen riktning i relationerna mellan två olika noder[10]. I figuren ovan 

finns kanterna T, U, X, Y och Z som binder ihop noderna A, B, C, D, E, F. I bilden finns 

det ingen riktning på graferna utan relationerna gäller båda vägarna. A till B, B till A 

osv. Nedan ska vi titta på ett exempel på en riktad graf. 
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Figur 5-2 föreställer en riktad graf med noderna A, B, C, D, E och F, samt kanterna T, U, X, Y och Z. 

Figur 4-2 är en riktad graf där relationerna går från en nod till en annan. Här kan vi se 

att A till B enbart går från A till B men ej från B till A.  

I olika grafer har noder och relationer olika värden. Noderna innehåller information 

om den specifika noden och relationerna innehåller information om hur en nod 

relaterar till en annan.  

5.4 Databas 

En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är 

lätt att söka efter och hämta information ur den[11]. Databaser kan struktureras på 

flera olika sätt och den vanligaste typen av databas idag är relationsdatabaser.   

 
Figur 5-3 är en bild på två tabeller i en SQL-databas[12]. 

I bilden har vi två tabeller med olika information inuti. Dessa tabeller består av 

kolumner och rader. Kolumnerna har olika attribut som namn, data-typ samt om de är 

”Nullable”, vilket innebär om de kan vara tomma när man skapar en ny rad i denna 
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typ av tabell. När man senare ska lägga till information om en kund lägger man in 

information på alla de rader som krävs och som behagas. Och om kunden har gjort en 

eller flera beställningar fyller man även i detta. Man kan sedan erhålla informationen 

genom att hämta ut den ur databasen med hjälp av queries(strikta frågor mot 

databasen som ger specifika svar.) 

I projektet kommer vi att använda oss av grafdatabaser då dessa passar strukturen 

bättre, se figur 2.5 med noder som har relationer till flera andra noder på flera sätt. 

5.5 Grafdatabas 

Grafdatabaser är en typ av databas som man strukturerar information i grafer med 

hjälp av noder och relationer. I noderna finns information och i kanterna information 

om relationen. 

 

Figur 5-4 är en bild på hur information kan vara lagrat i en grafdatabas[13]. 

För att förklara teorin kan vi titta på figur 4-4. Vi haren rot-nod som innehåller 

information om en person. Thomas Andersson, 29 år gammal. Att Thomas har känt 

Trinity i 3 dagar framgår utav relationen som pekar från Thomas till Trinity. Han 

känner också Morpheus, som känner andra personer. I figuren framgår det att en nod 

kan ha relationer till flera andra noder.  

5.6 Architectural Recovery 

”Arkitektural recovery” innebär att man från ett existerande system samlar in 

information om strukturen och beteendet av systemet. Sedan abstraherar man koden 

till arkitekturelement samt tar fram relationer mellan kodentiteter baserat på 
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arkitekturelementen. Sist visualiseras/modeleras arkitekturen som skapats baserat på 

koden[20]. 

 

Figur 5-5 föreställer ”architectural recovery”. Mjukvaroprodukt, tolkas, informationsbas komposeras till en vy som 

kan resultera i en eller flera nya vyer[20]. 

Figur 5-5 beskriver kortfattat hur ”architectural recovery” går till. Man har en 

mjukvaruprodukt som man tolkar/analyserar för att skapa en informationsbas. Sedan 

använder man sig utav en eller flera vykomposeringsprogram för att skapa en eller 

flera vyer. Dokumentation, logik, rapporter skapar man också. 

 

 

 



Requirement specification editor based on contract 

theory  

Per Hedman 

6 Metod 
2014-12-18 

 

Sida 32 (52) 
    

6. Metod 
Det här kapitlet innehåller information om metoder som använts under 

examensarbetet. Vilken arbetsmetodik som använts, hur litteraturstudier utförts. Svar 

på hur kraven ska lagras korrekt och relationen mellan krav och systemarkitektur.  

Hur utvärdering av existerande verktyg gått till. Vilka programmeringsspråk samt 

utvecklingsmiljöer som använts för att utveckla editorn. Och slutligen information om 

hur vi samlat in information under arbetets gång, samt relaterat arbete.  

Incitamenten till varför metoderna passar att användas till arbetet. 

6.1 Arbetsmetodik 

I början hade vi flera möten på Scania där information om vad vi skulle implementera, 

vi fick väldigt mycket information i form av flera gamla examensarbetesrapporter 

[8],[14],[19], studier inom området [1],[9], hade många möten och fick läsa mycket på 

internet. 

För att besvara frågeställningarna utvärderade vi existerande verktyg, undersökte 

befintliga examensarbeten och utvecklade en prototyp.  

6.2 Literaturstudie 

För att ta reda på hur kraven skulle skapas och lagras så läste vi flera gamla rapporter 

[8], [14] och [19]. Samt [1], [8] och [9] för att erhålla kunskaper om hur kraven kunde 

struktureras för att följa ISO 26262. Hur en sådan här applikation kunde se ut[14]. 

Samt format som kunde användas till att lagra kraven. 

I rapporten [8] utforskas området om hur man grafiskt kan visa och strukturera krav. 

Detta arbete var hjälpsamt för att förstå hur krav kan plockas isär till fler krav. Med 

hjälp av rapport [8] artiklarna [1] och [9] lades också en förståelse till hur kraven ska 

relatera till varandra, hur mappning från ett krav till krav fungerar. 

Funktionalitetsidéer så som hur programmet skulle se ut, samt framtida arbete fick vi 

fått från rapport [14]. Hur portar på ett effektivt sätt kan användas i verktyget och 

uppehålla mappningen mellan databasen och kravet man jobbar med. 

6.2.1 Lagring av krav 

För att kraven skulle lagras på ett sätt sådant att man effektivt kan arbeta med dem 

samt ha backupper behövde vi hantera versioner av kraven[14], ifall man vill återgå 

till någon tidigare version av koden blir detta lätt då man har hjälp av ett 

versionshanteringssystem, mer om detta i 6.5.2. 
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Formatet som kraven lagras är maskinläsbart, detta för att de ska gå att låta datorn 

tolka dem och hålla dokumentet man jobbar med konsekvent. De är också önskvärt att 

man ska kunna öppna kraven och läsa dem utan att öppna editorn. Därför är det 

också viktigt att formatet ska vara läsbart även av människor[19]. 

6.2.2 Relationen mellan krav och systemarkitektur 

I artikeln [9] beskrivs ett sätt att strukturera säkerhetskrav med hjälp av kontraktteori 

på ett sätt sådant att man försäkrar sig om att kravet är konsistent och komplett. I 

artikeln förklaras också hur konceptet av portar kan användas till att skapa länkar till 

systemarkitekturen. Artikeln la en bra grund och motivation till hur 

implementationen skulle bli. 

6.3 Utvärdering av existerande verktyg 

Utvärderingen av de existerande verktyg gick till att vi läste igenom intervjuer som 

utförts av Kenny och Robert[8]. Gick igenom företagen som skapat verktygets 

hemsidor och läste om vad verktygen hade för funktionalitet och drog slutsatser om 

vad som var bra och kunde återanvändas eller inspireras av, samt vad som skulle 

undvikas, mer om detta i kapitel 3.  

6.4 Utvecklingsmiljöer och programmeringsspråk 

Implementationen av applikationen skedde i Visual Studio 2012[31]. Vid utvecklingen 

användes programmeringsspråket C#, samt XAML-kod för själva applikationen. Vi 

använde oss av en Neo4J databas och språket Cypher för att skriva queries mot denna. 

Dessa queries skrevs i C#-koden för att erhålla data från Neo4J-databasen så att olika 

funktionaliteter kan uppehållas.  

6.4.1 Visual Studio 

Visual Studio[32] är en omfattande samling av verktyg och tjänster som ger hjälp vid 

utveckling. För att hämta och uppdatera paket används inbyggda program ”nuget”, 

med hjälp av nuget kan man ladda ner nya ramverk, paket och bibliotek och integrera 

dessa i projektet man jobbar med[32]. 

Visual studio har också stöd för autokomplettering vilket hjälper kodaren att skriva 

koden genom att när man skriver något så får man alternativ som man kan klicka på. 

Beroende på vilket alternativ man klickar på kan man undvika stavfel när man ska 

initiera nya objekt av någon klasstyp eller använda metoder. Autokompletteringen 

gör så att relevanta alternativ visas med hjälp av verktyget IntelliSense. 
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Figur 6-1 är en bild på programutvecklingsmiljön Visual studio[32]. 

I Visual Studio har vi använt oss utav Windows Presentation Foundation(WPF). Med 

hjälp av WPF kan man lägga ut grafiska komponenter som kopplas till XAML-kod.  

Med hjälp av programmeringsspråket C# skrev vi sedan kod för ge funktionalitet åt 

som tar plats under exekvering åt applikationen.  

6.4.2 Neo4J 

Neo4J[33] är en grafdatabas som används i ESPRESSO-projektet och det är platsen där 

vi erhåller data ifrån. Data som finns i Neo4J-databasen kommer ifrån ”Architectural 

Recovery”(kod som plockats isär och strukturerats i databasen), samt från filer som 

skapas via applikationen.  

 

Figur 6-2 är en bild på hur en Neo4J grafdatabas kan vara strukturerad [34]. 
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I Figur 6-2 framgår det att det finns både noder och relationer mellan dessa i Neo4J. 

Detta är hur de data som vi jobbar med är strukturerad. Hur grafdatabaser fungerar 

kan läsas mer om i sektion 5.3 och 5.5.   

6.5 Datainsamlingsmetoder 

Metoder vi använde oss av för att samla information och fakta för att skapa 

applikationen var Scrum-möten, vanliga möten med kunniga inblandade till 

ESPRESSO-projektet från Scania.  

6.5.1 Scrum-möten 

Under hela projektet utnyttjas dagliga Scrum-möten med alla inom projektgruppen 

för att erhålla och dela med sig av värdefull information i form av att diskussioner om 

utvecklingen hos alla innefattade examensarbetesstudenter i ESPRESSO-projektet.  

 

Figur 6-3 En bild på hur Scrum fungerar[36]. Plan, daglig uppföljning och återblick. 

Som bilden visar startar man med ett planeringsmöte, efterföljt av dagliga scrum-

möten och slutligen ett återblicksmöte. Under Scrummötena hade vi några olika 

personer som agerade scrummästare och som höll struktur på mötena. Vi gick varje 

dag igenom en backlogg om allt som skulle göras den kommande dagen samt kollade 

om alla låg i fas och höll varandra uppdaterade.  
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6.6 Versionshanteringssystemet Perforce 

Perforce[36] är ett versionshanteringsverktyg. 

 

Figur 6-4 En bild på Perforce[37]. 

I Perforce kan man lagra olika typer av filer, Perforce sköter själv versionshantering 

och det går att kolla gamla och nya versioner av filerna som lagras där. 

6.7 Relaterat arbete 

Arbete relaterat till det här projektet är ett arbete fokuserat på visualisering av krav 

[8]. Ett annat examensarbete handlar om olika format som kan användas för att lagra 

krav [19].  

Sedan är det projekt [14] som lagt grunden för en del av funktionaliteten som vi valt 

att implementera i vårt projekt. Många diskussioner har utförts med denne studenten 

och jag har fått mycket hjälp att skriva och komma upp med funktionalitet 

tillsammans med denne och de andra inblandade. 
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7. Resultat 
I det här kapitlet förklaras resultaten vi fått. Vilken funktionalitet som 

implementerats under projektet och anledningen till varför just den valts. 

7.1 Utvärdering av befintliga verktyg 

Verktygen som vi utvärderat har både styrkor och svagheter. Mer om undersökningen 

finns i kapitel 3.  

Resultatet av undersökningarna resulterade i att vi fick vissa idéer på hur verktyget 

ska se ut för att vara intuitivt och användbart. Hur man arbetar med text och hur 

menyerna ser ut följer Microsofts gamla standard för Word.  

Spårning mellan olika krav finns bland vissa verktyg men spårning mellan krav och 

arkitektur finns ej. Automation finns i viss utsträckning bland verktygen vi jobbat 

med, men ingen jobbar direkt med konceptet om en central datakälla som innehar 

information om mappning mellan kraven och arkitekturen. 

Automation innebär bland annat att ett dokument ska hållas konsekvent med hjälp av 

att hålla viss information konsistent. Exempelvis ska ett dokument inte kunna referera 

till ett annat dokument som inte längre existerar utan att det framhålls på något sätt.

7.2 Format till lagring av dokument 

Lagring av hela dokumentet gör vi i Xaml. Med hjälp av det kan vi spara ner samt 

ladda dokumentfilerna som innehåller huvuddokumentets information.  

 

Figur 7-2 är en bild av formatet som huvuddokumentet lagras i. 

Figur 7-2 är en bild av formatet XAML som huvuddokumentet lagras i.  

 

7.3 Format till lagring av krav 
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Till att börja med så utgick vi ifrån ett modifierat YAML-format som grundades på 

arbetet utfört av Harsha[19]. Till att börja skapade vi egna klasser för att kunna lagra 

kraven i specialformatet som Harsha skapat. 

 

Figur 7-2 är en bild på ett kodstycke ur vårt projekt. Bilden föreställer en version av den SavetoYaml-metoden.  

Figur 7-2 är en bild på hur metoden som sparar ner data i YAML-format.  

Efter ungefär halva projektet så kom vi fram till att det var alldeles för mycket 

problem och arbete med att konstant skapa, modifiera och utveckla det egna 

serialiseringsverktyget och bestämde oss för att slutligen använda oss av JSON. 

JSON-formatet vi använder oss av nu är i originalform och har inbyggda 

serialiseringsverktyg i Visual Studio.  

 

Figur 7-3 är en bild på ett kodstycke ur vårt projekt. Bilden föreställer en version av den SavetoYaml-metoden.  

Figur 7-3 är en bild på JSON-formatet som användes. Här lagras samlings-ID, vilken 

komponent som samlingen är allokerad till, vilka samlingar som den realisera. Sedan 

alla kraven som lagras i samlingen. I detta fall bara ett krav med ID, beskrivning, 

ASIL-nivå och dolt vilka krav som den antar och plockas isär till.  

7.4 Lagring av dokument och krav 
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När ett kravdokument sparas ner sparas det i Perforce. Där öppnas de också sen ifrån. 

Kraven lagras i XAML-formatet som är en utbyggd version av XML skapad av 

Microsoft. XAML har stöd för att kunna importera bilder varsomhelst i dokumentet 

och spara och ladda dessa. De går också att spara länkar till krav, vilket gör att man 

kan ladda data från databasen utifrån länkar som är lagrade i XAML-koden. 

Kraven lagras i JSON-format och plockas sedan isär för att sparas ner i databasen 

Neo4J. Där vi sedan erhåller information om kraven nästa gång vi jobbar med dem. 

7.5 Editorns funktionalitet och implementering 

Efter många diskussioner har resultatet blivit att vi valt att strukturera det på ett 

sådant sätt att programvaran är uppdelad i flera olika arbetsfönster. I huvudfönstret 

kan du till att börja med skapa ett nytt dokument eller öppna ett befintligt dokument. 

7.5.1 Skapa nytt dokument 

När man startar programmet bemöts man av detta fönster. Här kan man välja att 

öppna existerande dokument, eller skapa ett nytt. 

7.5.1.1 Huvudfönster 

Huvudfönstret är det första du bemöts av då du startar applikationen. 

 
Figur 7-4 är en bild på startsidan av editorn. Man kan skapa nya dokument, eller öppna dokument som existerar. 

Här kan man välja att antingen öppna ett existerande dokument eller skapa ett nytt.  

 

7.5.1.2 Mallfönster 
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Om användaren väljer att skapa ett nytt dokument bemöts denne av ett nytt fönster. 

Detta fönster är mallfönster där man kan välja vilken typ av dokument man vill 

skriva. Här markerar man den förvalda mallen man vill, fyller in namnet på filen och 

platsen man ska spara den på. I detta fall sparas det ner på ett speciellt ställe i 

versionshanteringsverktyget Perforce[25]. 

 

Figur 7-5 är en bild på mallsidan i editorn. Här väljer man filtyp, filnamn och filens lagringsplats, samt komopnent.  

En viss dokumenttyp väljs och en layoutmall skapas. Alla menyer inkluderat; menyer 

högst uppe, högerklick med mera förändras beroende på vilken typ av dokument man 

väljer att skapa. Baserat på namnet på filen, filens plats samt vilken komponent filen 

handlar om lagras information som används för att uppehålla automation.  

Närsomhelst har man möjligheten att klicka på ”Cancel” för att avbryta skapandet av 

ett nytt dokument. Eller klicka ”OK” i mallfönstret, om alla fällt är ifyllda. 

7.5.2 Huvudfönstret efter att man öppnat ett dokument 

Då ”OK” klickats på i mallfönstret kommer man tillbaka till huvudfönstret och 

beroende på vilken komponent man valt att skriva kravet för fylls input- och 

outputtabeller i med den relaterad information.   
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Figur 7-6 är en bild på inputtabellen för realtidsdatabassignalerna. RTDB är namnet på RTDB-variabeln i 

databasen. Kolumn 2 och 3 är konfidentiella. Type, Factor, Offset, Unit, Diagnostic ID, Sensor, Can och ApplComp 

är således hemligt. 

Kolumnerna 1, 2 och 3 i Figur 7-3 fylls automatiskt i från databasen den första gången 

man skapar ett kravspecifikationsdokument. Till att börja med är tabell 4, 5 och 6 

tomma. Man kan sedan modifiera eller lägga till information i raden man önskar 

genom att högerklicka på raden och få upp ett annat fönster som heter I/O-fönstret.  

7.5.3 Input-output fönster 

I I/O-fönstret publiceras informationen från tabellerna i form av olika menyer. I detta 

fönster finns möjligheten att fylla i information om det specifika kravet som raden 

handlar om. 
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Figur 7-7 är en bild på Input-Output fönstret. Fälten som är utraderade är likt figur 7-3 konfidentiella. 

I första delen finns fält som i nuläget inte går att modifiera. Är att dessa 

huvudsakligen ska vara fast data som hämtas från databasen och inte uppdateras. I 

”description” kan man skriva en icke-formell beskrivning av kravet. Man bestämmer 

namnet på kravet, ASIL-nivån och produktens typ. Requirement/Assumption ska tids 

nog utvecklas till 2 boxar som har information om spårningen från detta krav till 

andra krav. Det går även att använda sig av portar i denna box, dessa skapas genom 

att man använder sig av $-tecknet följt av en textsträng. Textsträngen som följer ska 

finnas i en relevant del av databasen, eljest kan man ej använda sig av denna port i 

texten. Vilka portar som är relevanta tas fram med hjälp av queries mot databasen 

baserat på vilken ECU och komponent man skriver om med.  

När man trycker på Spara och har fyllt i den nya informationen fylls detta i tabellerna 

i huvudfönstret. Det lagrar också ner informationen på platsen man valt att spara 

kravspecifikationsdokumentet. Kravet sparas i JSON-formatet och sparningen 

inducerar en kedja av uppgifter. Till att börja med sparas filen ner i 

versionshanteringsverktyget Perforce. När det lagrats där tolkas sedan filerna av ett 
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verktyg som plockar isär all data och lagrar den i grafdatabasen som innehåller 

information som vi jobbar emot.  

7.5.4 Kravfönster och portar 

Det går också att skapa fria krav som inte hänger ihop i tabeller. Detta gör man genom 

att högerklicka i huvudfönstret och sedan klicka på ”Skapa krav”. Det går även att 

öppna existerande krav genom att dubbelklicka på dem eller högerklicka och klicka 

på ”Öppna krav”. 

Figur 7-8 är en bild på fönstret där man skapar krav.  

I figur 7-8 kan man se funktionaliteten som finns för kraven i slutändan. Man skapar 

eller modifierar här ett existerande krav. Först skriver man namn. Sedan väljer man 

ASIL-nivå. Collection fylls automatiskt i beroende på var man sparat filen.) Det finns 3 

sätt som man kan uppnå koppling mot systemarkitekturen. Sätt ett är att klicka på 

”Create Port” för att skapa en ny port. När man klickat där får man fylla i all relevant 

information som man måste veta om den nya porten. (Denna box kommer alltså i 

framtida arbete förändras, modifieras osv beroende på vilken information som är 

relevant för just den typ av port som man vill skapa.) 
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Figur 7-9 är en bild på rutan där man skapar en ny port. Man skriver in Portens namn och typ. 

Det andra är sättet man kan skapa kopplingen mellan kravdokumentet och 

systemarkitekturen är genom att klicka på ”Insert Port”. Då bemöts man av en lista 

med portar relaterade till den komponenten som man jobbar med. Dessa är laddade 

ur grafdatabasen Neo4J.  

Det tredje alternativet är att man skriver $-tecken följt av portnamnet. De portar man 

kan skapa fylls då i en ”dropdown”-lista som man kan klicka på eller skriva färdigt 

portnamnet. Om portnamnet ej finns i databasen kan man inte lägga till porten.  

När man lägger till en port så ligger den i ”description” och är grönfärgad. $Porten är 

en referens till något som finns i databasen. Och denna mappning gör att man måste 

ta hänsyn till att den finns i databasen för att få göra refereringen till den. 

I rutorna ”Traceability to” och ”Traceability from” finns koppling till andra krav som 

detta antingen lägger grund för eller krav som behöver ha vara uppfyllda för att det 

här kravet ska uppfyllas. Information om dessa krav finns också i databasen. 

När man trycker på ”Spara” sparas all information ner i JSON-filer som sparas ner i 

Perforce på samma sätt som när man sparar i det andra fönstret skickas även data 

härifrån vidare till Neo4J databasen och sedan utnyttjas den för att hålla programmet 

konsistent. 
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7.6 Metamodell 

Metamodellen för databasen. De relevanta delarna som används i verktyget är visade i 

figuren under (med vissa undantag.) 

 

Figur 7-11 är en bild på metamodellen för databasen som används i ESPRESSO-projektet. 

Det finns en rot-nod som alla queries utgår ifrån. Därifrån kan man skriva queries för 

att ta reda på externa portar. Eller portar som baseras på signaler eller funktioner. 

RTDB-variabler(Real Time Database) tas fram genom att man kollar vilken signal som 

variabeln kommer ifrån. En rtdb-variabel innehåller olika typer av information så som 

typ och namn. Baserat på queries tar man fram data så som vilken funktion den 

tillhör, vilken komponent osv. 

Alla rtdb-variabler är relaterade till en viss komponent, eller en viss UF eller AE. 

Assertions är krav och en assertion kan bestå av flera underkrav. Krav har också 

antaganden som hålls samman med hjälp av kontrakttupler som lagras i kollektioner. 

7.7 Kontribution till ESPRESSO-projektet 

ESPRESSO-projektet är ett stort projekt där det finns många beståndsdelar. 

Utvecklingen av applikationen, att spara filer i JSON-format, exportera filer i PDF är 

en del av målet med applikationen. 
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Figur 7-11 är en bild på arbetskedjan i ESPRESSO-projektet. 

I figur 7-11 syns hela Espressoprojektet. Det som tillkommit under detta delprojekt är 

Specifyer. Förmågan att exportera som PDF och spara som JSON till Perforce. Kraven 

lagras tillsammans med JSON-filerna i Perforce. PDF-exportering kan ske till vilken 

plats som helst. 
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8. Diskussion 
Slutsatser om arbetet i form av diskussion, konsekvensanalys samt framtida arbete 

som bör utföras. 

8.1 Diskussion 

Fråga 1 kring hur kraven skapas i editorn blev i slutändan väldigt öppet och fritt. 

Användaren kan fritt manövrera sig runt i ett kravdokument och lägga till krav och 

portar i dokumentet närsomhelst. Kraven blir direkt kopplade till en databas vilket 

innebär att de förblir konsekventa under hela processen. Detta innebär att när man 

jobbar med ett krav och gör en uppdatering så uppdateras även informationen av 

detta krav i databasen. För att skapa krav och portar finns det två metoder; antingen 

fyller man i relevant data så som exempelvis portnamn och porttyp och skapar en 

port. Alternativt väljer man från menyer, listor och komboboxar som populerats med 

relevant data för den enhet man vill skriva krav till. För att se hur kraven skapas finns 

det bilder att tillgå i kapitel 7. 

Fråga 2 om hur mappningen mellan kraven och systemarkitekturen ska struktureras 

på ett sätt som gör att de förblir konsekventa när man jobbar med dem samt fråga 3 

om hur mappningen mellan olika krav ska struktureras för att de ska förbli 

konsekventa under hela processen då man jobbar med dem lyckades vi finna 

lösningar till.   

För att mappning mellan krav och systemarkitektur skulle förbli konsekvent så 

används versionshanteringssystemet Perforce för att ha koll på vilken version av filen 

man jobbar i. När man jobbar med projektet så laddas data från en databas som 

innehåller uppdaterad information om all data om krav och portar. Det data som 

erhålls ur databasen gör det möjligt att konkret visa hur krav relaterar till andra krav 

igenom att visa krav som finns ett steg upp i hierarkin i boxen ”Traceable from” 

medan man kan se krav som finns ett steg ner i hierarkin i boxen ”Traceable to”. För 

att se mappningen mellan ett krav och andra krav måste man klicka sig in på det 

specifika kravet man är intresserad av och sedan titta i de två boxarna.   

För att erhålla mappning mellan krav och arkitektur går man in på ett specifikt krav 

och lägger in portar för det specifika kravet. De relevanta portarna kan läggas till i 

kravets specifikation på två sätt. Det ena är genom att man skriver ett dollartecken 

följt av namnet på en port som man vet finns i databasen och som är kopplad till det 

specifika kravet; $Kravnamn. Om det finns ett eller flera krav som matchar namnet 

man börjar mata in kommer det en dropdownlista med val över portar som matchar 

namnet som man kan klicka på. Det går också att klicka på ”Insert Port”, då kommer 

en stor lista med alla portar man kan importera fram, sedan är det bara klicka på den 

porten som man vill ha. Det går även att skapa nya portar genom att klicka på ”Create 
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Port”, om man gör detta så blir porten grön och lagras ner i databasen. Detta utgör 

kopplingen mellan krav och arkitekturen och gör att den förblir konsekvent under 

hela utvecklingsprocessen.  

Som underliggande datastruktur används JSON för att bryta ner data för att sedan 

lagras i databasen. Under tidigare steg hade en specialversion av YAML utvärderats 

och det skulle i princip fungera lika bra men det krävde konstant underhåll och 

förändringar för att få serialiseringen att funka. JSON hade ett större utbud av 

fungerande serialiseringsverktyg. Verktygets implementation och utnyttjande av 

datastrukturen är en bekräftelse att formatet JSON går väl att använda för att bryta ner 

data som lagras då man skriver kravspecifikationer i verktyget. 

Arbetsmetodiken där vi använt oss av Scrummöten var effektiv och gjorde att man 

konstant var medveten om hur man låg till i arbetet så att vi kunde använda tiden 

effektivt och veta om man ligger i fas. Under mötena fick man mycket hjälp och bytte 

kunskaper och tankar om lösningar och implementationers.  

Med premissen att det projektet skulle baseras på kontraktteori, och att vi skulle 

använda oss av portar påvisar resultatet av rapporten att allt lyckats uppfyllas och 

besvarar frågorna som ställts i början av arbetet. Målen som planerats från början 

uppnåddes och resultatet blev som förväntat.  

8.2 Konsekvensanalys 

Lösningen ur ett ekonomiskt perspektiv kan vara kostsam för mindre företagsgrupper 

och det kan vara värt att investera tid i att utnyttja annan befintlig programvara för att 

göra ett sådant projekt, medan för ett större företag som Scania har projektet varit en 

liten kostnad i jämförelse om man skulle anställa konsulter eller Scaniaanstälda att 

jobba på projektet på heltid då hela kostnaden för flera månaders arbete var relativt 

liten. I och med att Scania även hade flera grupper som jobbade projekt som skulle 

sammanfogas eller användas som komplement till varandra var det en än mer värd 

investering. Tids nog kan prototypen och teknologin som tagits fram användas för att 

skapa mer kompletta program att utföra uppgifterna som man vill uppnå. Samt 

integrera alla komponenter i hela ESPRESSO-projektet. 

Utöver att kravspecifikationen på de enskilda komponenterna har ISO-26262-

standarden också miljökrav som måste uppfyllas. Ur ett miljöperspektiv kan man 

skapa nya komponenter som ska kunna hjälpa till att se till att förminska utsläppen. 

Även olyckor kan undvikas då ISO-26262 har så pass många regler som måste 

uppfyllas vad gäller säkerhet. En förbättrad säkerhet med mindre krascher samt andra 

typer av olyckor är klart positivt för miljön.  
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I framtiden så kommer utnyttjandet av sådana här verktyg verka olika för olika 

företag. En vidareutveckling av detta verktyg skulle påtvinga en högre standard samt 

kvalité än de befintliga systemen som Scania använder sig av just nu. Att använda 

DOORS som är mer dedikerat att arbeta med användarkrav än krav och 

systemarkitektur och använda Word för att skriva ner kraven har problemen att det 

inte påtvingar att en viss struktur efterföljs, detta är en klar nackdel med 

programvaran man idag använder på Scania.  

Ur ett etiskt perspektiv skulle den teknologin som man ska använda programvaran för 

att utveckla skapa problem. Exempelvis kan man i framtiden anse att det är ett 

problem att förlita sig på att maskiner ska assistera så pass mycket när det är så 

allvarliga saker som att köra långtradare på högt trafikerade vägar. Det kan också leda 

till att människor tappar jobb då autopilot kan underlätta så pass mycket att man inte 

behöver lika många förare ute på vägarna, och med tiden kanske det leder till att 

lastbilar kan manövreras helt utan förare ute på vägarna vilket kan leda till att många 

tappar sina jobb. 

Dessa etiska problem kan man förhoppningsvis överkomma med tiden om statistik 

skulle påvisa att det är säkrare med mer avancerade assistanssystem på fordon.   

8.3 Framtida arbete 

Integrering av verktyget med andra verktyg så som visualiseringsverktyget[8] skulle 

ge många synergier vid utveckling. Framförallt en bättre översikt av krav och deras 

struktur. Med hjälp av detta skulle man kunna jobba ännu effektivare med krav i 

Requirement Specification Editorn.  
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