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Sammanfattning 
I nästan varje större organisation som arbetar med mjukvaruutveckling är ett 
”Software Configuration Management” (SCM) system ett måste. Anledningen till 
detta är att under utvecklingsfasen förändras mjukvarukoden ofta. Detta leder till att 
det är svårt att exempelvis spåra ändringar som gjorts tidigare i koden. Om 
organisationen inte har ett SCM-system så blir situationen lätt kaotisk. 

Att välja ett SCM-verktyg är inte enkelt. Det finns en uppsjö av verktyg på 
marknaden och varje leverantör erbjuder sina lösningar på problemen. Orsaken till 
detta är att det inte finns en standard som ett SCM-system måste följa. Det är helt och 
hållet upp till leverantören vad som skall ingå i systemet och hur det skall fungera. 
Detta gör det svårt för de organisationer som planerar att köpa in eller har köpt in ett 
SCM-system att få den önskade funktionaliteten. Organisationen får helt enkelt 
anpassa sig efter verktyget 

Denna rapport kommer att fokusera på hur det är möjligt att få önskad funktionalitet 
eller kunna göra förbättringar mot ett befintligt SCM-system genom design av ett 
fristående verktyg som arbetar mot det i organisationen befintliga SCM-systemet. 

Arbetet är ett projektarbete där flera personer har varit inblandade i de olika faserna i 
projektet. Arbetet har inriktats på en specifik grupp av användare inom Ericsson AB i 
Mölndal. Intervjuer och studier har gjorts av användarna för att dokumentera fel och 
brister med det befintliga SCM-systemet. Denna information har sedan använts som 
input i utvecklingsfasen av verktyget. 
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1 Introduktion 
”Software Configuration Management” (SCM) historia är ganska ung. På 1960-talet 
började mjukvarukoderna bli större och mer komplexa. Tidigare hade en applikation 
oftast kodats av en och samma person men allt eftersom kodningen blev mer komplex 
och krävde mer tid så började man använda sig av s.k. parallell design. Detta innebar 
att fler personer arbetade med kodningen av applikationen. Allt eftersom man blev 
klar med sin del av kodningen slogs de olika delarna ihop för att till slut bilda den 
färdiga applikationen. Detta tillsammans med att man ville kunna återanvända tidigare 
skriven kod eller delar av den gav upphov till Software Configuration Management, 
(Leon, 2000). 

Enligt Leon (2000) definieras SCM som ”vetenskapen att kontrollera utvecklingen av 
en mjukvaruprodukt, vid diskreta punkter i tiden för att systematisk kunna kontrollera 
förändringar till den identifierade konfigurationen, i syfte av mjukvaruintegritet, 
spårbarhet och validitet”. 

Om man studerar litteratur om SCM så finner man ganska snart att de olika SCM-
systemen som finns på marknaden inte stödjer någon standard. Det finns helt enkelt 
ingen standard och det helt upp till konstruktören/konstruktörerna vad som ska ingå i 
verktyget, (Estublier, Favre, Morat, 1998).  

Det gör det svårt för de organisationer som införskaffat ett sådant verktyg om de 
exempelvis vill ha en specifik funktionalitet eller utökad funktionalitet i systemet, så 
finns inte denna att tillgå eftersom varje leverantör erbjuder sina egna 
tjänster/lösningar utan att följa en standard. Organisationen får helt enkelt anpassa sig 
efter verktyget och inte tvärtom.  

Ett sätt att komma ifrån detta problem är att organisationen ger uppdrag till en extern 
leverantör att utveckla ett verktyg, specifikt anpassat för organisationen för att få den 
efterfrågade funktionaliteten i SCM-verktyget. Man kan också tänka sig att man inom 
organisationen utvecklar sitt eget verktyg. Oberoende av vilket alternativ man väljer 
så är båda dessa alternativ kostsamma.  

Avdelningen DBP I&V på Ericsson AB i Mölndal, arbetar med radioverifiering för 
tredje generationens mobildatasystem även kallat ”3G”. De överväger möjligheterna 
att införa ett verktyg alternativt en databaslösning för att underlätta användarnas 
dagliga arbete inom integration och verifiering pga. av att det befintliga SCM-
systemet inte stödjer de krav som denna organisation kräver. Idag sker en hel del 
arbete manuellt eftersom det befintliga SCM-verktyget saknar den funktionalitet som 
organisationen kräver. 

Målet med detta examensarbete är att signa och utveckla ett verktyg alternativt en 
databaslösning för att lösa de problem som finns med det befintliga SCM-system i 
organisationen med avseende på avsaknad funktionalitet och flexibilitet. Rapporten 
kommer att fokusera på hur man kan utveckla en applikation ”in-house” som arbetar 
mot ett befintligt SCM-system, för att på så sätt få den efterfrågade funktionalitet som 
det befintliga verktyget saknar utan att det blir allt för kostsamt. 

Den tilltänkta lösningen är tänkt att fungera som en stödfunktion till det existerande 
SCM-systemet och anpassat för en viss grupps behov i organisationen. 
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2 Bakgrund 
Under en lång tid har olika ingenjörskonster så som civilt, mekaniskt och elektroniskt, 
strävat efter att finna ett sätt att kontrollera hur olika typer av fysiska produkter kunde 
konstrueras och byggas, exempelvis byggnader, flygplan, bilar etc. (Estublier m.fl, 
1998).  

Det stora antalet komponenter som behövdes för att konstruera dessa komplexa 
produkter ledde till produktstyrningsproblem. Man behövde finna ett sätt för att lättare 
kunna kontrollera komponenter som ingick i produkten samt utvecklingen av dessa 
komponenter. Detta gav upphov till begreppet ”Product Data Management” (PDM). 
PDM definieras som disciplinen att konstruera och kontrollera utvecklingen av en 
produkt design enligt Estublier m.fl (1998).  

Mekaniska industrier, var först med att upptäcka behovet av en PDM-mjukvara. Efter 
utveckling av denna typ av mjukvara har det funnits många användare utanför dess 
huvudgrupp/huvudanvändare. PDM-mjukvaran hanterar ingenjörernas design och 
information, förvandling från prototypdesign till en produkt i full produktion. 
PDM-mjukvara integreras med och delvis ersätter andra mjukvaror som exempelvis 
CAD, Engineering Document (EDM), Manufactoring Resource Planning (MRP) etc. 

Begreppet ”Configuration Management” (CM) tillkom senare. CM definieras som ”en 
disciplin som tillämpar tekniska och administrativa inriktningar samt bevakning för 
att identifiera och dokumentera den funktionella och fysiska karaktärerna av ett 
konfigurations moment” (IEEE STD 610.12, 1990).  

Denna teknik implementerades först av den militära industrin. Man behövde ett 
system för att kunna spåra förändringar i hårdvara så att reparationer och underhåll 
kunde göras med minimal kostnad och tid.  

Idag delar man upp CM i två huvudgrupper, ”Product Configuration Management” 
(PCM) och ”Software Configuration Management” (SCM), se figur1. 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Relationsmodell för SCM och PCM

                                                 
1 Den streckade linjen mellan CM och PDM indikerar att dessa är besläktade med varandra. 

CM PDM 

PCM SCM 
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Jag kommer i mitt arbeta att rikta in mig på SCM då jag i mitt arbete som 
funktionsverifierare inom ”Downlink Baseband Processing” (DBP) vid Ericsson AB i 
Mölndal dagligen arbetar mot ett SCM-system.  

I mitt dagliga arbete har jag själv identifierat brister och avsaknad av funktionalitet i 
det befintliga SCM-systemet i organisationen. Jag kommer genom intervjuer och 
studier av användarna i den delen av organisationen där jag kommer att utföra mitt 
arbete, DBP I&V1, försöka identifiera problem som jag kan ha förbisett samt att 
användarna får ge förslag på hur man kan lösa dessa problem, för att få ett bra 
underlag för det fortsatta arbetet att designa och utveckla ett verktyg som löser dessa 
problem. 

2.1 Configuration Management (CM) 
”Configuration Management” sträcker sig över en produkts hela livscykel för att ge 
insyn och kontroll över dess funktionella och fysiska karaktär.   

Vad är det man vill uppnå med Configuration Management System? 

Ett väl definierat system för CM skall enligt Estublier m.fl (1998) visa: 

− Vad som kommer att designas, dvs. man vill veta vad som skall göras (krav 
bilden) 

− Vad som designas, dvs. man vill veta hur mycket som har gjorts (nuvarande 
status) 

− Vad som har designats, dvs. man vill veta hur mycket som har slutförts 
(levererats) 

Som jag tidigare berättat så delar man upp CM i två huvudgrupper, Produkt 
Configuration Management (PCM) och Software Configuration Management (SCM). 

Jag har valt att koncentrera mig på SCM då jag i mitt dagliga arbete arbetar mot ett 
SCM-verktyg och målet med mitt examensarbete är att designa och utveckla ett 
stödverktyg för SCM. Jag har nedan valt att även beskriva PCM då den liksom SCM 
ingår i det man kallar för Configuration Management (CM). 

2.2 Software Configuration Management (SCM) 
För att upprätthålla mjukvaruintegritet, spårbarhet och ansvar i dagens mjukvaru-
utvecklingsmiljöer så är ett bra SCM-system ett måste. Mjukvaruutvecklingsmiljön är 
föränderlig. Idag kan en produkt utvecklas av flera företag. Inom samma företag kan 
de olika delsystemen för samma produkt/system utvecklas av grupper som är 
geografiskt spridda över hela världen. Så att hantera dessa projekt utan att ha ett 
vetenskapligt verktyg är en inbjudan till problem som kan resultera i kostnader eller 
fallerade projekt. ”Software Configuration Management” är den ideala lösningen för 
att hantera kaoset och förvirringen i dagens komplexa mjukvaruutvecklings projekt 
och dess primära roll är att bringa kontroll över utvecklingsprocessen enligt Leon 
(2000). 

I företag där man sysslar med utveckling av mjukvara är det viktigt att kunna hantera 
mjukvarurevisioner samt mjukvaruobjekt och att kunna kombinera dessa till en hel 
konfiguration.  

                                                 
1 Downlink Baseband Processing, Integration and Verification. För mer information se kapitel 5. 
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Eftersom arbetet med att utveckla mjukvara sker fortlöpande och att den ständigt 
förändras. Är det viktigt att kunna följa utvecklingen av en mjukvaruprodukt likaså är 
det viktigt att kunna gå bakåt i tiden för att kunna spåra ändringar som gjorts i koden 
från en release till en annan.  

Om man inte har ett system för att hantera detta så är det stor risk att alla förändringar 
som görs leder till kaos. 

Symptomen av kaoset: 

− Problem med att identifiera och härleda: 

− ”Detta program fungerade igår. Varför fungerar det inte nu?” 

− ” Jag fixade denna ’bug’ förra veckan. Varför har den dykt upp igen” 

− ” Vart är allt mitt arbete som jag gjorde förra veckan?” 

− ” Detta verkar ju vara en naturlig lösning på problemet. Varför har vi inte 
implementerat denna tidigare?” 

− ”Vem är ansvarig för denna förändring i mjukvaran?” 

Enligt Leon (2002) skall ett väl definierat system för SCM skall vara en stödfunktion 
för att kunna: 

− Spåra utvecklings historien för mjukvaran. 

− Förhindra eller harmonisera förändringar i mjukvaran som kan leda till 
konflikter. 

− Spåra konfigureringar och riktlinjer. 

− Spåra felrapporter och rättelser i koden. 

− Automatisera val av konfigurationer, så att mjukvaran är i en giltig status. 

2.3 Likheter mellan Software Configuration Management (SCM) 
och Produkt Configuration Management (PCM) 

Om man studerar SCM och PCM närmare så existerar det en hel del likheter mellan 
dessa. Detta trots att de utvecklats ganska oberoende av varandra enligt Westfechel 
och Conradi (1998). De pekar bl.a. på att de på att verktygen som används för SCM 
och PDM har mycket gemensamt. Trots att man använder olika terminologier och 
klassificering inom de båda områdena så är likheterna slående. Exempel på detta är: 

− Designfilosofi och metoder (ex.vis Objektorienterade) 

− Komplexa och versionshanterade datastrukturer 

− Lagring och utbyte av data 

− Verktyg knutna till arkitekturen 

− Flexibla användargränssnitt 



 4 Metoder och metodval 

 7 

Om man tittar närmare på verktygen som används i SCM respektive PCM kan man 
enligt Estublier m.fl (1998) se att man skiljer på fyra olika huvudklasser av tjänster 
som dessa verktyg erbjuder. Dessa är: 

− Produktmodellen (modell över komponenter och deras relationer) 

− Versionerad produktmodell (version, sammansättning, urval) 

− Släktskapet med de domän specifika verktygen (arbetsutrymme, samverkande 
utveckling) 

− Process modellen (förändringskontroll, aktivitetskontroll, 
organisationskontroll) 

Vidare hävdar Estublier m.fl att det kommer att bli svårt att integrera SCM och PCM 
med varandra eftersom man inom SCM inte har en utvecklad standard jämfört med 
PCM. I PCM kan man inte bara konstruera och implementera ett nytt verktyg eller 
funktion. Den måste stödja standarden.  

I SCM däremot är det helt och hållet upp till konstruktören/konstruktörerna vad 
han/de vill skall ingå eftersom det inte finns en standard.  

Om SCM och PCM skall komma att integreras med varandra så krävs det att man 
utvecklar en standard. Att detta inte har skett kan bero på att mjukvaruindustrin har 
utvecklats snabbt samt att den inte tillräckligt mogen för en standardisering, (Estublier 
m.fl.1998).                                                                              
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3 Problembeskrivning 
I flesta stora företag där man arbetar med mjukvaruutveckling använder man sig av 
SCM-system i praktiken. Då det idag inte finns någon generell standard för hur ett 
SCM system skall vara uppbyggt och fungera som finns det en uppsjö av SCM-
verktyg på marknaden som varje har egna koncept och mekanismer. ”Varje verktyg 
erbjuder själva sina egna lösningar och idéer. ”Det är användarna som måste anpassa 
sig efter det inköpta verktyget och inte tvärtom” enligt Estublier m.fl. (1998). 

Detta kan leda till att man inte fullt ut får den önskade funktionalitet av det inköpta 
SCM-verktyget. Man kan bli tvungen att själv skriva små applikationer för att lösa 
detta eller att man gör detta arbete manuellt utan inblandning av SCM-verktyget. 

När man inför SCM är det därför viktigt att identifiera vad det är man vill att det 
inköpta verktyget skall hjälpa till eller förbättra i den tänkta organisationen. 

Det viktigt att man sätter samman en grupp bestående av personer på olika 
nyckelpositioner i företaget för att på så sätt kunna förankra besluten uppåt i 
organisationen. 

Det är också viktigt att man inte glömmer av att det är användarna som är målgruppen 
och för se till att de får säga sitt måste också dessa vara inblandade i processen när 
man inför SCM och väljer verktyg för organisationen.  

3.1 Problem och avgränsningar 
Estublier m.fl (1998) har identifierat två huvudproblem med SCM-system i praktiken. 
De är: 

− SCM-system är ej flexibla, organisationen måste anpassa sig efter verktyget. 

− SCM-system saknar en standard, varje leverantör erbjuder sina egna lösningar 
och idéer. 

3.1.1 SCM-system ej flexibla 

Estublier m.fl (1998), menar att detta är en källa till problem, då en organisation står i 
inför ett beslut att investera i ett SCM-verktyg. De menar att det inte är så enkelt att 
bara köpa in ett SCM-verktyg utan organisationen måste först ha identifierat vad det 
är man vill att det inköpta verktyget skall hjälpa till eller förbättra i den tänkta 
organisationen. Anledningen till detta är att det finns en uppsjö av SCM-verktyg på 
marknaden som var för sig erbjuder sina egna idéer och lösningar. Det kan göra det 
svårt för en organisation som efterfrågar en viss funktionalitet att erhålla denna från 
ett SCM-system om denna inte ingår standardutbudet. 

3.1.2 SCM-system saknar en standard 

Om man studerar SCM-system i praktiken så finner man ganska snart att de inte följer 
någon standard som exempelvis verktyg för PDM. Det finns helt enkelt ingen 
standard och detta gör det svårt om man vill integrera ett SCM-verktyg med 
exempelvis ett verktyg för PDM exempelvis CAD, Estublier m.fl. (1998). 
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3.1.3 Inriktning 

Det problem jag har valt mig att fokusera på, är att SCM-verktyget inte är flexibelt 
utan att organisationen/användarna måste anpassa sig efter det befintliga systemet. 
Om man vill få funktionalitet som inte stöds av befintligt SCM-system blir man 
tvungen att utveckla en fristående applikation som arbetar mot det befintliga SCM-
systemet. Denna applikation kan utvecklas antingen inom organisationen eller hos en 
extern leverantör. Jag kommer i min rapport att koncentrera mig på en specifik grupp 
av användare inom radioverifiering hos Ericsson AB i Mölndal. 

En undersökning bland användarna kommer att göras för att identifiera problem och 
brister med det befintliga SCM-systemet. Denna information kommer sedan att 
sammanställas och användas som input i utvecklingsfasen av verktyget. Målet med 
mitt arbeta är att designa och utveckla ett verktyg ”in-house” som löser de 
identifierade problemen och bristerna med det befintliga SCM-systemet. Notera att 
detta inte är ett enskilt arbete utan ett projektarbete där flera personer ingår. 

3.1.4 Problemområde  

För de som sysslar med funktionsverifiering1 respektive integrering inom ”Downlink 
Baseband Processing” (DBP) dvs. den digitala trafiken som går mellan antenn till 
exempelvis en mobiltelefon, är hanteringen av olika hårdvarurevisioner respektive 
mjukvarurevisioner på de olika korten som man testar på ett problem. 

På plattformssidan pågår det ständigt vidareutveckling av plattformsprogramvaran 
samt rättelser. Ett av arbetena för funktionsverifierarna är just att testa de olika 
rättningar som gjorts för att förvissa sig om att de verkligen har löst de problem som 
tidigare funnits samt att också verifiera att det inte uppstått några nya problem.  

I den testmiljön som funktionsverifierarna arbetar i finns det ett flertal subrack, se 
kap. 5, som vart och ett är bestyckade med kort av olika hårdvarurevisioner2. När 
exempelvis en ny plattformsprogram skall verifieras, byts korten i subracket ut mot så 
att man har den rätta hårdvaran som man skall testa emot. För att sedan installera rätt 
mjukvara på korten. Detta är en källa till problem då kort byts ut med jämna 
mellanrum och man vet inte vilken status de olika korten har.  

Ett annat problem är att varje ny release av plattformsprogramvaran är standardiserad. 
I DBP:s fall så kan de inte använda oss av den standardiserade plattforms-
programvaran utan vi är tvungna att modifiera denna. Detta beroende på att vi inte 
kan ha de olika korten i de slot positioner som den standardiserade 
plattformsprogramvaran har. Verifierarna blir helt enkelt tvungna att modifiera denna 
installation vilket kräver att man loggar in i GPB3-kortets SQL-databas och fyller i 
vilket slot kort X respektive kort Y sitter. Vilken eller vilka laddmoduler detta kort 
skall laddas med. Detta är en källa till fel eftersom det kräver att man måste ha goda 
kunskaper i SQL för att göra detta. Figur 1 visar hur det ser ut idag i organisationen. 

                                                 
1 Innebär att man testar/undersöker produkten för att säkerhetsställa funktionalitet och kvalitet. 
2 Varje kort har ett hårdvarurevisionsnummer som talar om vilken typ av kort det är och vilken revision 
det har. Exempel ROJ XXX XXXX/R2C. Detta innebär att korten är av typ X och av revision/release 
R2C 
3 GPB-kortet är hjärnan i ett subrack. Det är den som hanterar och distribuerar ut laddmodulerna till de 
olika korten som ingår i subracket. För mera information se kapitel 5. 
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Figur 2. DBP Integration & Verification: Testmiljö (Nuläge) 

3.1.5 Problemavgränsning 

Jag har valt att inrikta mig på verifierarna1 i denna grupp då det är de som upplever att 
de har flest problem i sin labbmiljö. Jag kommer att undersöka vilka problem man har 
i denna del av organisationen genom intervjuer och studier av användarna för att för 
att dokumentera fel och brister med det befintliga SCM-systemet. Denna information 
kommer att sammanställas och användas som input i utvecklingsfasen av verktyget.  

Ett verktyg för att läsa av hårdvarurevisionen på ett aktuellt kort samt vilken mjukvara 
som är installerat på detta kort är önskvärt då jag genom egna erfarenheter vet att 
detta är en källa till problem. Man måste manuellt läsa av vilken hårdvarurevision 
kortet har och detta nummer måste överensstämma med den hårdvarurevision som är 
angiven i GPB2-kortets databas. Om dessa inte matchar går exempelvis inte GPB-
kortet on-line och då distribuerar inte heller de olika de laddmodulerna ut till de 
övriga korten i subracket. Likadant är det med de övriga korten i subracket, om 
hårdvarurevisonen för dessa kort inte stämmer med det som är angivit i databasen så 
går inte dessa kort on-line och felsökning måste göras. 

Vidare har jag identifierat behovet av en databas för att hantera de hundratalskort som 
vi har i organisationen. Vilken hårdvarurevison de har vilken status de har. 
Anledningen till detta är att kort byts ut i subracken med jämna mellanrum och man 
vet inte vilken status de olika korten har.  

Ett annat problem är att varje ny release av plattformsprogramvaran är standardiserad. 
I DBP:s fall så kan de inte använda oss av den standardiserade plattforms-
programvaran utan vi är tvungna att modifiera denna. Detta beroende på att vi inte 
kan ha de olika korten i de slot positioner som den standardiserade 
plattformsprogramvaran har. Verifierarna blir helt enkelt tvungna att modifiera denna 
installation vilket kräver att man loggar in i GPB-kortets SQL-databas och fyller i 
vilket slot kort X respektive kort Y sitter. Vilken eller vilka laddmoduler detta kort 
skall laddas med. Detta är en källa till fel eftersom det kräver att man måste ha goda 
kunskaper i SQL för att göra detta 

 

                                                 
1 Ett annat ord för detta är testare. Man undersöker (verifierar) att produkten uppfyller de krav som 
ställs på den., därav ordet verifierare. 
2 GPB-kortet är hjärnan i ett subrack. Det är den som hanterar och distribuerar ut laddmodulerna till de 
olika korten som ingår i subracket. För mera information se kapitel 5. 
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Verktyget som skall tas fram är tänkt att fungera ihop med det befintliga SCM-
systemet som finns organisationen idag, så att man i framtiden kan göra automatiska 
nedladdningar av programvaror till korten och ta ut information från ett subrack 
exempelvis vilka laddmoduler kort X är laddat med. Figur 2 visar hur det kan komma 
att se ut. 

 

Appl 

 

Figur 3. DBP Integration & Verification: Test miljö (Framtid) 
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4 Metoder och metodval 
För att vetenskapligt finna en lösning på ett problem bör man använda sig av en 
relevant metod. Valet av metod kan indelas i två huvudalternativ, kvantitativ- och 
kvalitativ metod. 

Kvantitativ metod finner med hjälp av matematiska verktyg etc. Tillvägagångssätt kan 
då vara enkäter och statistisk analys av data. Kvalitativ metod kan vara intervjuer, 
litteraturstudier där resultaten tolkas utifrån valt perspektiv. 

Vad är då ett perspektivval? Beroende på vem som betraktar en företeelse, t.ex. en 
båt, varierar slutsatserna. Ingenjörer ser kanske på båten utifrån perspektivet 
'hållfasthet' medan ekonomen har sitt perspektiv 'intäkter'. 

Här i detta arbete kan vi redan nu se två företeelser utkristalliserar sig. Först och 
främst perspektivvalet vilket är systemvetenskap. Dessutom finner jag det lämpligt att 
gå vidare med en kvalitativ ansats där en framtida arbetsmodell skall svara mot 
uppställda mål. 

4.1 Metodval 
Jag har valt två metoder som jag nedan kommer att beskriva kortfattat. Jag har valt att 
ställa dessa mot varandra för att beskriva skillnaderna, vilka fördelar respektive 
nackdelar de två metoderna har. Beroende av vad jag kommer fram till kommer jag 
att välja den som jag anser vara den mest lämpliga för att lösa det aktuella problemet. 

I Leons bok ”A Guide to Software Configuration management” tas det fram olika 
metoder hur man kan implementera SCM i en organisation. En metod som tas upp är 
en ren mjukvaruutvecklingsmodell. 

De olika moment som ingår denna modell är följande: 

− Projektstart 

− Kravanalys 

− Systemanalys 

− Systemdesign, high-level och low-level design 

− Utveckling/Kodning och modultestning 

− System/integrationstestning 

− Acceptanstestning 

− Projektavslut 

− Drift och underhåll 

Enligt Alexis Leon, så ingår inte alla faser i alla projekt. Samma gäller för de olika 
aktiviteterna i dessa faser. Leon menar att det är storleken, omgivningen samt hur 
komplext ett projekt är som bestämmer om vissa faser och aktiviteter skall utelämnas 
eller inte.  

Fördelen med Leons metod är att man kan anpassa modellen, utelämna vissa faser alt. 
slå samman vissa faser så att man för mindre projekt kan få en mindre och en mer 
lätthanterlig utvecklingsmodell. För mindre projekt kan man tänka sig att använda sig 
av följande modell. 
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Projektstart Kravanalys/ 

Systemanalys 

Design

Projekt-

avslut 

Acceptans-

testning 

Kodning

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Exempel på Mjukvaruutvecklingsmetod enligt Leon 

 

En annan modell man kan använda sig av är den så kallade V-modellen. 

V-modellen innehåller i stort sett samma ingredienser som Alexis Leon men mera 
detaljerat, se figur nedan. 

 

Idé
Rimlighetsanalys

Specifikation
Kravspec

Design
Designspec

Implementation
Kodning

Enhetstest

Integrationstest

Acceptanstest

Färdig produkt

 

Figur 5. V-modellen 

 

På vägen ner i V-modellen sker specifikation och design och på vägen upp sker 
testning och verifiering. Filosofin bakom V-modellen menar på att varje fas avslutas 
innan nästa påbörjas, dvs. att designspecifikationen påbörjas efter att krav-
specifikationen är klar och kodningen påbörjas inte förrän designspecifikationen är 
klar. Varje nivå ger också information till test- och verifieringsspecifikationerna, se 
högerriktade pilar, vilka ska ge kriterier för att passera till nästa nivå.  
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De vänsterriktade pilarna indikerar att om testningen misslyckas på någon nivå, så 
måste man gå tillbaka till motsvarande designnivå för att lösa problemet. Denna 
modell används med fördel på mellanstora projekt. Skulle hanteringen bli för stort 
mellan designfasen och implementationsfasen kan man lägga in fler nivåer mellan de 
som hanterar ”high-level” och ”low-level” design. Nackdelen med denna modell är att 
den brukar leda till ett frenetiskt specificerande för att undvika de stora looparna, 
vilket i sin tur kortar av implementationsfasen tidsmässigt. Detta gör att modellen kan, 
om den administreras felaktigt, övergå till en vattenfallsmodell istället.  

Med tanke på projektets storlek och för att undvika risken att hamna i en 
vattenfallsmodell anser jag att Leons modell är att föredra. 

4.2 Tekniker 
Jag har själv identifierat en del brister med det befintliga SCM-systemet eftersom jag 
dagligen arbetar med uppdatering av kort samt installerar nya plattformsprogramvaror 
för de behov som finns i organisationen. Jag vill försäkra mig om att de av mig 
identifierade problem och brister verkligen är problem och brister samt att jag vill 
vara säker på att jag inte missar några väsentligheter. Utifrån detta har jag valt två 
metoder för att säkerhetskälla detta. 

 
1. Litteraturstudier hur det befintliga SCM-systemet fungerar. Detta för att få en 

förståelse för hur det befintliga det fungerar samt att kunna identifiera 
problem, brister och restriktioner i det befintliga systemet som jag kan ha 
förbisett. 

 
2. Intervjuer med verifierarna, 10 till antalet, om vilka brister de ser med det 

befintliga SCM-system. Vilka önskemål och krav de har på det planerade 
verktyget.  
 

3. Användarstudier, hur verifierarna, 10 till antalet, arbetar mot det befintliga 
SCM-systemet. Hur de löser eller kringgår uppkomna problem i det dagliga 
arbetet mot SCM-systemet.  

 
 
Det är också viktigt att tänka på att det planerade verktyget designas utifrån 
användarnas krav och önskemål då det är de som skall använda verktyget så att man 
inte bortser från deras krav och önskemål. 
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5 SCM hos Ericsson AB, Integration & Verification 
(RTU/V), Mölndal 

En av anledningarna att jag valde ”Software Configuration Management” till mitt 
examensarbete är att jag i mitt arbete som funktionsverifierare, inom Radio Base 
Station (RBS), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) på Ericsson 
AB, dagligen använder mig av ett SCM-system.   

Radiobasstationen, RBS, har till uppgift att koppla ihop telefonsamtalen mellan de 
olika mobiltelefonerna, UE, i ett mobiltelefonnät. Varje RBS ansvarar för att 
begränsat geografiskt område, kallat cell. En cell kan i sin tur delas upp i flera 
sektorer. UE som ligger inom samma cell kopplas samman i RBS, se koppling 1 i 
figuren nedan, medan UE som inte ligger i samma cell måste använda sig av det 
mellanliggande Radio Network Controllern, RNC, se koppling 2 i figuren nedan. 
RNC har till uppgift att koppla samman de olika cellerna, RBS:erna, i ett mobilnät 
med varandra och med det fasta telefonnätet. 

RNC

Koppling 1:
UE-RBS-UE

Koppling 2: 
UE-RBS-RNC-RBS-UE

UE

UE

UE

UE

RBS

RBS

Sektorer

 

Figur 6. RBS i samverkan mellan UE och RNC 

 

WCDMA är ett luftgränssnitts ’interface’ som valts som teknik för tredje 
generationens mobilsystem (3G) för att höja prestandan på näten, så att man i 
framtiden kan erbjuda användaren tjänster som kräver hög bandbredd, exempel på 
sådana tjänster är multimedia (videoklipp etc.), internetuppkoppling för att 
exempelvis ladda ned filer till den egna mobilen. 

I funktionsverifieringen testar man funktionaliteten hos de olika typer av kort som 
ingår i en radiobasstation. Man delar upp funktionsverifiering i två huvudgrupper 
hårdvaruverifiering och mjukvaruverifiering. Dessa grupper delas i sin tur upp mindre 
enheter där man testar på de olika subracken som ingår i en RBS exempel på dessa är 
Power subrack, Basbands subrack och RF subrack. Se Figur 7. 

I funktionsverifiering görs det ofta mjukvaruppdateringar på de olika korten som 
ingår i radiobasstation samt även plattformsuppdateringar. Plattformen som man 
använder sig av heter Cello och det är en utvecklingsplattform som man använder sig 
av för att bygga nätverksnoder, knutpunkter, för små till stora radiobasstationer. Eller 
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en nod för nätverkskontroll där operatörer kan koppla upp sig mot för att exempelvis 
säkerhetsställa nätverksresurser, göra programvaruppdateringar eller för felsökning. 

Vid verifieringen av ny mjukvara för ett specifikt kort måste man fastställa att varje 
förändring som gjorts i mjukvaran verkligen löser det problem som det är tänkt att 
lösa samt att samt inga nya problem uppstår. Vid plattformsuppdateringar fungerar det 
på samma sätt men skillnaden är att man testar på en övergripande nivå innan man går 
vidare med att testa på delnivå. 

Det SCM-verktyg som används i organisationen är ClearCase där man hämtar hem 
mjukvaruuppdateringar för korten samt för plattformen. Det är också viktigt att man 
tar fram de så kallade ”release notes” som finns lagrade i en dokumentdatabas, för de 
olika versionerna av Cello. ”Release notes” talar bland annat om vilka ändringar som 
gjorts och vilka fel som har rättats samt vilken mjukvarurevision som de olika korten i 
subracket måste vara laddade med för att kunna fungera ihop med den nya releasen. 

Cello består av ett flertal moduler som via ett ”General Board Processor” kort, 
förkortat GPB, distribueras ut till de definierade korten i subracket. GPB-kortet är 
utrustad med en PCMCIA flashdisk där plattformsprogramvaran Cello, en SQL-
databas samt laddmoduler finns lagrade. När Subracket startas upp och GPB-kortet 
går Online distribueras de övriga laddmodulerna till respektive kort i subracket. 

 

 

Figur 7. Exempel på de olika subracken i en RBS 

Förklaringar: 

− Power Subrack: Kraftaggregatet för en RBS 

− Baseband Subrack: Inrymmer de delar som har med signal behandling att 
göra. 

− RF subrack: Inrymmer de delar som hanterar radio signalerna exempelvis 
omvandling av analoga signaler till digitala (mottagning). Omvända förloppet 
gäller för sändning. 

− MCPA: Effekt hantering av radiosignalerna 

− MCPA Fan: Kylningen för MCPA:erna

M
C

PA
 

M
C

PA
 

M
C

PA
 

M
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Power Subrack 

Baseband Subrack 

Radio Frequency Subrack 
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6 Tillvägagångssätt 
Det är viktigt att påpeka att detta inte är ett enskilt arbete utan ett projektarbete där 
flera personer ingått. Nedan visas en sammanfattning över vilken person eller vilka 
personer som ingick i de olika delmomenten. 

Kravanalys: Per Jensen 

Systemanalys: Projektgruppen 

Högnivådesign:  Projektgruppen 

Lågnivådesign: Per Jensen, Magnus Larsson 

Kodning och modultestning: Magnus Larsson, Per Jensen, Peter Halleröd 

Acceptanstestning: Användarna 

Projektavslut: Projektgruppen 

6.1 Projektstart 
Detta var starten för projektet SR-util hos som helt enkelt står för ”SubRack utility”. 

Följande personer ingick i projektet 

− Ramon Espineira, avd. RTU/V,  projektledare och design 

− Magnus Larsson, avd. FU/RR, programmerare och design 

− Per Jensen, avd. RTU/V, systemanalys och design 

− Peter Halleröd, avd. RTU/V, representant för användarna 

Till projektledare utsågs Ramon Espineira som har sin bakgrund inom method & tools 
utveckling. För att förankra de fattade besluten av projektgruppen uppåt i hierarkin så 
inbjöds Ulf Pettersson ställföreträdande chef för RTU/V att deltaga i arbetsgruppen i 
mån av tid. 

Under det första mötet för denna arbetsgrupp diskuterades om det överhuvudtaget 
behövdes ett verktyg för att stödja det befintliga SCM-systemet eller om bara behövde 
ändra arbetssättet mot det befintliga SCM-verktyget i organisationen. En av de första 
uppgifterna för projektet var att ta fram vad som fungerade bra respektive dåligt med 
det befintliga SCM-systemet. Detta för få fram ett underlag för det fortsatta arbetet.  

Jag intervjuade samtliga användare inom DBP I&V, 10st till antalet. De fick komma 
med sina åsikter om det befintliga systemet. Vad som fungerade bra, vad som 
fungerade mindre bra, vad som användarna tyckte behövde ändras på eller funktioner 
som saknades helt och hållet i det befintliga SCM-verktyget och som behövde införas.  

Efter att all denna information inhämtats så sammmanställde jag denna information i 
ett dokument som jag presenterade för projektgruppen. Utifrån detta dokument så gick 
arbetet vidare med att utveckla ett stödverktyg till det befintliga SCM-systemet.  
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Detta var vad som användarna tyckte var besvärligt: 

− Att göra en fullständig mjukvaruinstallation för RBS:en. Kräver goda 
kunskaper i SQL. 

− Krångligt att ladda de olika korten med nya revisioner av laddmoduler. 

− Svårt att få fram vilken programvara som ett specifikt kort i RBS:en är laddat 
med. 

− Svårt att installera testprogramvara för exempelvis TX-kortet i RBS:en, kräver 
god kunskap i SQL för att addera och definiera denna programvara i rätt tabell 
i databasen. 

− Svårt att addera ett entry i databasen om man exempelvis vill lägga till ett 
extra kort som inte är fördefinierat i grundinstallationen av programvaran för 
RBS:en. 

En projektplan, SCM plan, togs fram av projektgruppen. I denna ingick bland annat 
följande: 

− Tidplanen för projektet 

− Vilka dokumentnummer som tilldelats projektet. Detta för att kunna lagra 
projektdokumenten elektroniskt och göra dessa sökbara. 

− Riktlinjer för hur projektdokument skulle skrivas, lagras och revisionshanteras 
för att följa standarden i organisationen. 

− Förslag på vilka olika plattformar som applikation skulle kunna byggas på. 

− Förlag på hur kodning och kodåtervinning skall göras för att säkerhetsställa 
kvalité 

− Vilken typ av utrustning samt mjukvara som behövdes för projektet. 

− En enkel design på hur det önskade verktyget skulle fungera mot det befintliga 
SCM-verktyget.   

En annan viktig punkt viktig att få de personer som skulle ingå i projektet att bli 
entledigade från sina ordinarie arbetsuppgifter. Denna uppgift tilldelades 
projektledaren. När väl projektplanen granskats och godkänts lagrades denna 
elektroniskt. Sedan var det sedan dags att gå vidare med nästa fas nämligen 
kravanalys/systemanalys. 

6.1.1 Sammanfattning 

I denna del av systemutvecklingsfasen var jag ansvarig för att ta fram underlag för 
projektets framskridande. Genom intervjuer med användarna dokumenterade jag 
brister med det befintliga SCM-systemet i organisationen och även önskemål som 
användarna hade med det planerade verktyget. 
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6.2 Kravanalys/Systemanalys 

6.2.1 Kravanalys 

Jag gjorde en detaljerad studie över det befintliga SCM-systemet utfördes med hjälp 
de användarmanualer som fanns tillgängliga samt en studie över hur användarna 
använde detta system. Detta för att få en förståelse för hur det befintliga SCM-
systemet fungerar samt att kunna identifiera problem, brister och restriktioner i det 
befintliga systemet. Allt detta dokumenterades för senare användas under designfasen 
av det nya verktyget. Detta för att undvika fallgropar men även för att se om det fanns 
möjlighet åtgärda dessa problem, brister och restriktioner med det nya verktyget. 

Exempel på sådana identifierade problem, brister och restriktioner var: 

− Att om man skulle hämta hem en laddmodul för ett specifikt kort i subracket 
från det befintliga SCM-systemet. Blev man tvungen att leta reda på denna 
manuellt eller starta en sökning vilket tar väldigt lång tid då det är en hel del så 
kallade brancher i SCM-systemet som måste sökas igenom. 

− I Clearcase måste man ha rätt sk. ”Vy” och ”Configspec” satt för att kunna se 
den aktuella branchen i trädstrukturen. Om man inte har detta så ser man 
exempelvis inte de laddmoduler som man skall hämta hem. 

Efter det att studien över det befintliga verktyget var klar togs nästa steg i denna fas. 
Det var att ta fram en detaljerad lista med de olika önskemålen som användarna hade 
för det planerade verktyg samt att man rangordnade dessa önskemål från 1 till 10 
vilket 10 var det högsta. Jag gjorde detta med hjälp av intervjuer samt studier över hur 
användarna själva löste problem eller hur de kringgick dessa problem som uppstod i 
det vardagliga arbetet med SCM-verktyget. Dessa metoder och/eller arbetssätt 
dokumenterades tillsammans med de önskemål användarna hade för det nya 
verktyget. Önskemålen som användarna hade var följande: 

− Användarvänlighet, verktyget skulle vara lätt att använda. 

− Verktyget skulle inte innehålla överflödiga funktioner och/eller krångliga 
funktioner. 

− Utbyggnadsbart, dvs det skulle vara möjligt att i framtiden utöka verktyget 
med önskad funktionalitet. 

− Önskemål att ha en generell ”Vy” och ”Configspec” som sätts automatiskt då 
man väljer en funktion i verktyget som kräver att verktyget kopplar upp sig 
mot det befintliga SCM-systemet för att hämta hem moduler/filer för 
Subracket. 

När all denna information inhämtats var det dags för projektgruppen att samlas för att 
gå igenom den insamlade informationen. Diskussioner fördes över vilka av de 
funktioner som användarna önskade sig var möjliga att införa i det planerade 
verktyget. Utifrån dessa diskussioner sammanställdes denna information till ett sk. 
”requirements definition document” (RDD) eller som det heter på svenska 
”Kravdokument”. Detta dokument granskades, godkändes och lagrades. Utifrån detta 
dokument lades riktlinjerna för projektets framskridande.  
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6.2.1.1 Sammanfattning  

I kravanalysen använde jag mig av litteraturstudier för att dokumentera hur det 
befintliga SCM-systemet i organisationen fungerar. Detta för att eventuellt kunna 
identifiera ytterligare problem, brister och restriktioner med det befintliga systemet än 
de som jag eller användarna kommit fram till samt att få fram underlag hur vårt 
planerade verktyg skall kunna integreras mot SCM-systemet 

Jag utförde ytterligare en intervju med användarna där de fick rangordna de önskemål 
som de hade med det planerade stödverktyget. Detta för att veta vilka funktioner som 
var de viktigaste att införa i den första releasen av verktyget. 

6.2.2 Systemanalys 

Här definierades det föreslagna verktyget med utgångspunkt från RDD dokumentet. 
Projektgruppen tog fram förslag på hur det planerade verktyget skulle se ut och vilka 
funktioner det skulle innehålla med utgångspunkt från kravdokumentet samt vilken 
plattform den skulle köras på.  

Det hade bestämts tidigare av projektgruppen att plattformen skulle vara Unix. Då 
man i den befintliga testmiljön endast användes sig av Unix-maskiner och att det 
skulle bli alltför kostsamt och tämligen meningslöst att gå över att köra i PC miljö då 
allt arbete gjordes i denna miljö.  

Jag tog fram med hjälp av Ramon Espineira och Magnus Larsson, två alternativ för 
hur verktyget skulle designas. Det ena var en applikation byggd på Perl medan det 
andra var en ren databaslösning. Det beslöts av projektgruppen att alternativet som 
byggde på Perl var det bästa sett till pris, prestanda och användarvänlighet. 
Alternativet med en ren databaslösning lades åt sidan tillsvidare. Då det skulle bli för 
dyrt, då denna inte fanns i huset utan skulle köpas in. Vidare ansågs projektgruppen 
att det att det skulle kräva en hel del skriptprogrammering för att få fram ett bra 
användargränssnitt.  

Databaslösningen skrotades inte utan vissa idéer som man kommit fram där skulle 
man i framtiden kunna införa i det nu valda alternativet. Allt information/output i 
denna från systemanalysen sammanställdes till vad man i SCM kallar för ”system 
analysis document” (SAD). Detta dokument precis som RDD-dokumentet granskades 
och lagrades elektroniskt. 

Nästa steg för projektgruppen var att gå vidare med det valda alternativet och utifrån 
kravidentifikationen och systemanalysen gå vidare till designfasen. 

6.2.2.1 Sammanfattning  

I systemanalysen ansvarade jag tillsammans med Ramon Espiniera och Magnus 
Larsson för designen av verktyget dvs vilka funktioner som skulle finnas med och hur 
dessa skall integrera mot det befintliga SCM-verktyget. 
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6.3 System design (Högnivå och lågnivådesign) 

6.3.1 Högnivådesign 

Enligt Leon (2000), är detta en problemlösnings process vars mål är att finna ett sätt 
att implementera de funktionella kraven som identifierades i kravanalysen samtidigt 
som man ser till att de restriktioner som bestäms av de icke funktionella kraven hålls. 
Exempel på detta är tidplan och budget samtidigt som man håller fast vid de 
fastslagna riktlinjerna för att säkerhetsställa god kvalité.  

Det dokument som produceras i denna högnivådesign kallas för HLD. Detta 
dokument skall specificera: 

− Hur systemet skall byggas, lista över moduler som skall ingå i systemet 

− Design av användargränssnitt 

− Skärm och rapportdefinitioner 

− Hjälp avsnitt och meddelanden 

Denna fas anses vara klar när varje modul kan utvecklas enskilt av programmerarna 
och/eller av ett annat team. 

Det första steget för projektgruppen i denna fas var att studera RDD samt SAD-
dokumentet som producerats tidigare för att försäkra sig om att kraven respektive 
funktionalitet för verktyget är förstådda av samtliga personer i teamet. Detta för 
dokument som tas fram i denna fas blir korrekt skrivna, för att säkerhetsställa kvalité 
etc. 

Projektgruppen beslutade att man skulle använda sig av ”Simple Design” metoden. 
Denna metod går ut på att man gör en så enkel lösning som möjligt för kunden i det 
här fallet användarna. Fokuseringen ligger på att koden skall vara så enkel som 
möjligt för att uppfylla de ställda kraven. Denna metod är mycket användbar om man 
senare vill lägga till ytterligare funktioner i programmet samt att koden hålls ren. 

Efter detta började jag och Magnus Larsson att skissa på de vilka systemkomponenter 
såsom moduler, program, funktioner och procedurer som skulle ingå i verktyget. För 
varje modul; namnet på modulen, vilken uppgift den har och eventuella 
instansieringar. När detta var gjort sammanställdes denna information till ett 
funktionsschema. Nedan ses en förenklad version av detta schema. 

M ain

t- list_ba njo< ip-address>

t-reload  < ip-add ress>

t-set_ cv < nam e>  < ip-address>

t-insta ll_ lm c < C X P901X X X _1-R X X X >  < ip -address>

 

Figur 8. Funktionsschema SR_Util 
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6.3.1.1 Användargränssnitt 

Nu vidtog arbetet med att designa användargränssnittet. Projektgruppen beslöts att 
detta gränssnitt skulle vara enkelt, för att spara tid och för att få fram en körbar 
prototyp så snabbt som möjligt för att få något att testa på.  

Jag tog tillsammans med Magnus Larsson fram en enkel design på ett 
användargränssnitt. Designen blev helt enkelt följande: När verktyget startas upp får 
användaren en lista på de olika val presenterade för sig på skärmen. Efter namnet på 
funktionen står det fullständiga namnet på funktionen samt inom de indata man måste 
skicka med. Användaren skriver helt enkelt namnet på funktionen och inom <> den 
indata som skall skickas med. Detta gällde även de rapporter som systemet/verktyget 
skulle generera. Nedan visas ett förenklat exempel på detta. 

− Set GP-Revision,  t-set_gpb_rev <RX> <ip-address> 

− Set Running Config t-set_cv <name> <ip-address> 

− Set Tu-Revision t-set_tu_rev 

Exempel 1. Användargränssnitt, menyval 

6.3.1.2 Skärm och rapport definitioner 

I denna del av högnivådesignen skissades jag och Magnus Larsson på några enkla 
rapporter. Det enda kravet på rapport/output från systemet från användarna för var att 
det skulle vara möjligt att få reda på vilken version av de moduler som för tillfället var 
laddade på de olika korten i subracket. Detta för säkerställa att testerna kördes på rätt 
laddmoduler eller om man var tvungen att ladda ned dessa manuellt.  

Rapporten fungerade helt enkelt så att i huvudmenyn för programmet SR-util skrev 
man helt enkelt namnet på den funktion som genererade denna rapport och som indata 
till denna funktion ip-adressen för det Subracket man ville lista modulerna för. 

Se exempel nedan 

− List Banjo version, t-list_banjo < ip-address> 

Exempel 2. Rapport generering för funktionen ”List Banjo” 

6.3.1.3 Hjälpavsnitt och meddelanden 

Denna del av fasen skissades jag på olika typer av hjälpavsnitt och meddelande, 
såsom felmeddelanden som skulle genereras av systemet. Det beslöts av 
arbetsgruppen att det enda hjälpavsnitt som skulle ingå i denna första release av SR-
util var det som implementerades i fasen ”användargränsnittet”  

Felmeddelandehantering beslöt projektgruppen att dessa skulle genereras om man 
angav ett felaktigt val eller om man skickade med felaktiga indata till en vald 
funktion. Exempelvis en icke godkänd ip-adress dvs en ip adress som inte finns med i 
den adressrangen som definierats i verktyget skulle generera ett felmeddelande på 
skärmen. Vidare, om man skickade med för få indata till funktionen skulle detta också 
generera ett felmeddelande. 
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6.3.1.4 Sammanfattning  

I högnivådesignen ansvarade jag tillsammans med Magnus Larsson att ta fram 
underlag för HLD-dokumentet, vilka moduler som skall ingå, design av användar-
gränssnitt, rapport definitioner samt hjälpavsnitt samt framtagande av ett 
funktionsschema där man kan se vilka moduler, program, funktioner och procedurer 
som skall ingå i verktyget. Med utgångspunkt från dessa fattade projektgruppen sina 
beslut. 

6.3.2 Lågnivådesign 

I lågnivådesignen är det enligt Alexis Leon viktigaste uppgifterna här är att man 
analyserar HLD-dokumentet så att man förstår systemarkitekturen, modulerna och 
interaktionerna mellan modulerna. Standarder för denna fas tas fram exempel på 
sådana är: 

− Kodningsstandard 

− Namnkonversioner, klasser, moduler och variabler i koden 

− Återanvändning av kod, hur detta skall ske och namngivning av dessa 

− Testfall, hur dessa skall skrivas och köras 

Det är i denna fas som input, output, felmeddelanden och hjälpavsnitt färdigställs 

Sista steget i denna fas är färdigställandet av LLD-dokumentet bestående av samtliga 
moduler som ingår i programmet, skelett och mallar för dessa.  

I lågnivådesignen arbetade jag och programmeraren Magnus Larsson med samtliga 
dessa frågor. Vi presenterade ett förslag till projektgruppen som fattade beslut att de 
av oss framtagna förslagen skulle användas i utvecklingen av verktyget. 

6.3.2.1 Kodningsstandard (metod) 

Magnus Larsson föreslog att vi skulle använda oss Cperl-mode som är ett mode i 
Unix editorn ”emacs”. Fördelen med att använda CPerl-mode detta är att man får 
standardiserade indrag och dessutom innehåller denna en färgkodning. Detta innebär 
att beroende på om det är en funktion, procedur eller variabel får dessa en specifik 
färg i koden vilket gör det lättare att felsöka i koden.  

6.3.2.2 Namnkonversioner 

Magnus Larsson och jag presenterade ett förslag som gick ut på att varje modul skulle 
få namnet efter vad den utförde samt att procedurer skulle börja med ett p_ före 
procedurnamnet samt att funktioner skulle börja med f_ före funktionsnamnet. 
Variabler skulle få det namn kopplat till variabelinnehållet dvs vilken typ av värde de 
instansierades med. Om det tex rörde sig om en ip-adress för subracket så fick 
variabeln namnet ”sr_IP”.  

6.3.2.3 Återanvändning av kod 

Magnus Larsson och jag presenterade ett förslag för projektgruppen att om någon del 
av koden återanvändes så skulle det med kommentarer i koden anges att detta var 
återanvändkod och vilket ursprung den hade. Detta för att underlätta, när man 
exempelvis behövde spåra ändringar som gjorts utifrån den ursprungliga koden. 
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6.3.2.4 Testfall 

Projektgruppen fattade ett beslut att all testning skulle ske på modulnivå. Detta 
innebär att så fort en modul skrivits klart av programmeraren så skulle tester köras på 
denna för att säkerhetställa att den fungerar enligt specificerade krav.  

Först efter det att en modul var blivit testad och godkänd går man vidare med att 
implementera nästa modul. När sedan alla moduler satts samman så utför man 
samtliga tester igen för att säkerhetsställa att det inte smugit sig en något fel vid 
sammansättningen av modulerna och modulerna fungerar enligt design. Arbetet med 
att skriva testfall sker i kodningsfasen där man skriver testfallen parallellt med 
kodningen.  

I denna del av lågnivådesignen satte sig representanter för användaren som ingick i 
projektgruppen tillsammans med programmeraren och jag själv och skissade på 
testfall som skulle köras på modulnivå. När samtliga testfall designats sammanställdes 
dessa till vad man i SCM kallar för ”unit test specifikation” (UTS). Projektgruppen 
valde att kalla detta dokument för modultestspecifikation, då testerna skall köras på 
modulnivå. 

Detta dokument innehåller bland annat vilka testfall som skall köras på respektive 
modul, hur de skall köras och vad det förväntade resultatet skall bli. 

Detta dokument granskades av projektgruppen, godkändes och lagrades i det interna 
dokumenthanteringssystemet. Detta dokument är grunden för de testfall som skall 
kodas och köras under implementeringsfasen. 

6.3.2.5 Sammanfattning  

I denna del av designen, lågnivådesignen tog jag och Magnus Larsson fram förslag på 
kodningsstandard, namnkonversioner, på klasser, moduler och variabler i koden, hur 
återanvändning av kod skall ske samt hur testfall designas och utföras. 

6.4 Kodning och modultestning 
Här började arbetet med att koda de moduler som skulle ingå i verktyget. Som 
tidigare nämnt så fattades beslutet att kodningen skulle ske i Perl. Programmeraren 
och jag gick igenom de dokument som hittills framställts i de olika faserna, såsom 
kravdesignen, systemdesignen, högnivådesignen, lågnivådesignen samt 
modultestspecifikationena för att försäkra sig om att modulerna byggdes enligt krav 
och riktlinjer som projektgruppen satt upp. 

Parallellt med kodning av modulerna så kodades också testfallen av programmeraren. 
Testfallen skall kontrollera att varje modul fungerade enligt design och att inga fel 
smugits sig in vid kodningen av modulen. När en modul kodats samt testats gick vi 
vidare med att koda nästa modul som skulle ingå i verktyget.  

Vid testning av en modul så utgick vi från modultestspecifikationen som talade om 
vilka tester som skulle köras på denna modul samt det förväntade resultatet. Denna 
information sammanställs ett så kallat ”modultestrecord” där följande uppgifter ingår: 

− Vilket eller vilka testfall som körts på respektive modul 

− Datum då testfallet kördes 

− Vem som körde testfallet  

− Resultat av körningen, godkänt eller icke godkänt. 
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− Eventuella avvikelser från det förväntat resultat 

Vid eventuella avvikelser från det förväntade resultat rapporterades dessa till 
programmeraren och designern. Så att man kunde börja med felsökningen på 
modulen. 

När samtliga moduler testas och godkänts så kördes det övergripande tester där man 
testar på en högre nivå, ett exempel på detta är felmeddelande vid felaktigt val. 

Jag tillsammans med Peter Halleröd körde igenom samtliga testfall på och efter att de 
blivit godkända dem så lämnades verktyget vidare till användarna i organisationen för 
acceptans testning.  

6.5 Acceptanstestning 
I denna fas var det användarna själva, 10 till antalet, som fick testa och utvärdera 
verktyget. Innan verktyget togs i bruk fick användarna en utbildning på hur verktyget 
fungerade samt en kortfattad manual sk. lathund.  

Under denna fas användes verktyget i det dagliga arbetet för personerna i 
organisationen. De fick komma med förbättringsförslag eller komma med uppslag till 
ytterligare funktioner som skulle kunna implementeras i verktyget. Om vissa fel 
brister upptäcktes skulle dessa rapporteras till projektgruppen där man granskade och 
gick igenom felrapporten och vidtog åtgärder. 

Inga fel eller brister rapporterades in till projektgruppen men där emot kom det en hel 
del förslag på ytterligare funktioner i verktyget eller vissa brister i verktyget. Dessa 
har gåtts igenom och har sammanställts av projektgruppen. Exempel på 
inrapporterade förslag och eller brister är:  

− Ett grafiskt användargränssnitt med knappar och menyval. 

− Bättre hantering av felmeddelanden. 

− Möjlighet att kunna ladda hela subracket med en ny konfiguration. 

De två första alternativen är tänkt att implementeras i nästa release av SR-util. Det 
sista alternativet är något som arbetsgruppen kommer att titta närmare på i framtiden. 
Då detta troligtvis kommer att kräva en databaslösning. Där man har färdiga 
installationer för subracken lagrade i. Detta kommer att tas upp i kapitlet, ”Förslag på 
fortsatt arbete”. 
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6.6 Projektavslut 
I denna fas såg projektgruppen till att samtliga dokument var uppdaterade, 
färdiggranskade samt att dessa fanns lagrade elektroniskt med korrekt 
dokumentnummer. Detta för att underlätta sökningar på projektdokumenten. 
Källkoden för programmet lagrades också i det interna projektträdet.  

Eftersom projektet inte helt har avslutats pga. av att ytterligare funktioner skall 
implementeras i SR-util så kommer utvecklingsarbetet med det framtagna verktyget 
att fortskrida fram till sommaren 2004, så inget egentligt projektavslut har gjorts. 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultat 
Om man sammanfattar de identifierade problemen och bristerna med det befintliga 
SCM-systemet så kan man sammanfatta dessa i följande grupper 

7.1.1 Generella problem 

Generella problem som finns med SCM-system är avsaknad av funktionalitet som tex 
en viss organisation efterfrågar samt att verktyget inte är flexibelt, där man själv kan 
modifiera systemet till att passa de egna behoven.  

7.1.2 DBP specifika problem 

7.1.2.1 Korthantering 

Behovet av en databas för att hantera de hundratalskort som vi har i organisationen. 
Vilken hårdvarurevison de har vilken status de har. Anledningen till detta är att kort 
byts ut i subracken med jämna mellanrum och man vet inte vilken status de olika 
korten har. Detta kan leda till sämre kvalité och onödig tidsåtgång. 

7.1.2.2 Databashantering 

− Svårt göra en fullständig mjukvaruinstallation för RBS:en anledningen till 
detta är att plattformsprogramvaran är standardiserad och DBP I&V kan inte 
ha korten i de slot positioner som denna har.  

− Svårt att göra uppdateringar av hårdvarurevisoner av korten i databasen, 
installera nya laddmoduler eller installera testprogramvara för ett specifiktkort 
i subracket samt att lägga till ytterligare kort i den befintliga 
subrackskonfigurationen 

Båda dessa kräver goda kunskaper i SQL då det är en hel del tabeller i GPB-kortets 
databas som måste modifieras för att lösa detta. Om man inte har dessa kunskaper kan 
det innebära att subracket inte startar upp och man blir tvungen att börja felsöka 
konfigurationen. Vilket leder till sämre kvalité och onödig tidsåtgång. 

7.1.2.3 Rapporter 

Svårt att få fram vilken programvara som ett specifikt kort i RBS:en är laddat med. 
Detta kan leda till att man testar på fel laddmoduler vilket leder till sämre kvalité. 

7.1.2.4 Clearcase 

− Om man skulle hämta hem en laddmodul för ett specifikt kort i subracket från 
det befintliga SCM-systemet. Blir man tvungen att leta reda på denna manuellt 
eller starta en sökning vilket tar väldigt lång tid då det är en hel del så kallade 
brancher i SCM-systemet som måste sökas igenom. 

− I Clearcase måste man ha rätt sk. ”Vy” och ”Configspec” satt för att kunna se 
den aktuella branchen i trädstrukturen. Om man inte har detta så ser man 
exempelvis inte de laddmoduler som man skall hämta hem. Detta leder till 
onödig tidsåtgång 

Detta kan leda till sämre kvalité och onödig tidsåtgång. 
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7.1.3 Sammanfattning 

De ovan nämnda problemen är avhjälpta genom en egenutvecklade applikation som 
arbetar mot det befintliga SCM-systemet. 

Det framtagna verktyget som projektgruppen tagit fram visar på följande: 

• Man behöver inte anskaffa ytterligare SCM-verktyg alternativt fristående 
verktyg för att få efterfrågade/önskad funktionalitet. 

• Man behöver inte ha expert kunskap i SQL för att modifiera alternativt lägga 
till kort till den befintliga konfigurationen. 

• Man behöver inte utföra arbete manuellt på grund av avsaknad av 
funktionalitet med det befintliga SCM-systemet 

• Man kan ta ut rapporter på vilka laddmoduler som är laddade på ett specifikt 
kort. 

Verktyget som tagits fram är inte ett fristående verktyg utan ett verktyg som är 
integrerat med SCM-systemet. Detta verktyg kan helt enkelt inte fungera utan 
ClearCase, det befintliga SCM-verktyget i organisationen, förutom vissa 
rapportfunktioner. För att verktyget skall fungera förutsätter att man har ett SCM-
system i organisationen , i det här fallet ClearCase 

7.2 Kvalitet, tidsbesparing, flexibilitet och användarvänlighet. 
Vad har då arbetsgruppen uppnått i termer av, kvalitet, tidsbesparing, flexibilitet, samt 
användarvänlighet? Det man kan konstatera är att det framtagna verktyget underlättar 
för användarna när man skall modifiera en befintlig subracks konfiguration. Man kan 
själva exempelvis addera ett kort till subracket. Detta är inte så enkelt att det bara är 
att stoppa in korten i ett visst slot i subracket. Man måste också definiera detta kort i 
SQL-databasen som finns på GPB-kortet, vilken slot det nya kortet sitter i, vilken typ 
av kort det är, vilken revision kortet har samt vilka laddmoduler som kortet skall 
laddas med.  

Tidigare var man tvungen att logga in i databasen och lägga till dessa entries 
manuellt. Detta arbete gjordes av de personer som har goda kunskaper i SQL. Numera 
kan alla användare själva göra detta arbete med det framtagna verktyget. Detta har 
gjort att arbetsbelastningen på de personer som tidigare var tvungna att göra detta 
arbete, mig själv inkluderad, har minskat.  

Det har också givit tidsbesparingar, eftersom det är en hel del tabeller i databasen som 
måste uppdateras. Detta varit en källa till problem, då det är enkelt att missa ett entry i 
en tabell, vilket lett till att vissa kort inte har startat upp så har man blivit tvungen att 
börja felsöka. Det har också gett kvalité i den bemärkelse att man nu kan begära en 
rapport över plattformsmjukvara som GPB-kortet är laddat med, så att man vet att 
man testar på rätt release av denna. Detta gäller även för de kort som ingår i 
subracket. Med hjälp av verktyget begär man en rapport vilka laddmoduler som är 
laddade på kortet för att få en bekräftelse på att man utför testerna på rätt 
laddmoduler. 

I termer av flexibilitet kan man säga att verktyget är ett öppet verktyg. Det är tämligen 
enkelt att lägga till ytterligare funktioner i det, förbättra användargränssnitt etc.  
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7.3 Uppslag för vidare studier 
Under resans gång har jag upptäckt att det vore intressant att undersöka om det 
framtagna verktyget skulle passa in i andra delar av organisationen. Där man arbetar 
med verifiering på andra kort i basbandssubracket, då dessa arbetar på likadant sätt 
som den studerade gruppen. Man skulle också kunna tänka sig att studera de grupper i 
organisationen som arbetar med de övriga subracken exempelvis RF-subracket.  

Ett annan uppslag till fortsatt arbetet är att man från det framtagna verktyget kunna 
peka ut färdiga konfigurationer av plattformsprogramvaran Cello som finns sparade 
antingen i en databas eller i det aktuella SCM-systemet som finns i organisationen.  

Då det finns flera olika releaser av plattformsprogramvaran och när det görs rättningar 
på exempelvis en laddmodul för ett kort som ingår i subracket så måste verifierarna 
testa av denna rättning på en eller flera releaser av Cello. Det är ett tidskrävande 
arbete att installera och konfigurera denna programvara så att det passar för den 
aktuella gruppens behov, dvs i vilken slot sitter kort X respektive kort Y, vilken 
revision har kort X respektive kort Y etc. Då skulle denna lösning spara en hel del tid 
för användarna samt att man även försäkrar sig om att man testar på rätt version av 
plattformsmjukvara. 
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