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A big part of software development is testing and quality assurance. At the
department of service market, Scania R&D, the software Scania Diagnose and
Programmer 3 (SDP3) is developed and tested. The quality assurance is conducted
by internal and external testing. However, the external testing of SDP3 lacks
guidelines for measuring the quality of a field test. The purpose of this project was
to create and implement a framework for the field test process of SDP3. This
framework is later used to determine the quality of a field test. To create the
framework, literature study, interviews and workshops were conducted. The
workshops laid the foundation of the framework, and the interviews were used to
specify the parameters in the framework. For the implementation of the framework
studies were done to analyse the available data, later the framework was
implemented into the data base management system Splunk as a real time
Dashboard. The results of this study describes a framework that can be used to
determine the quality of a field test. Unfortunately the whole framework could not
be implemented into Splunk since all data needed could not be accessed through
Splunk, instead, recommendations were made.
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Poppulärvetenskaplig sammanfattning
Inom sektionen för servicemarknad (YS) på Scania utvecklas mjukvaran Scania
Diagnose and Programmer 3 (SDP3) som används på verkstäder för diagnostisering och
programmering av det elektriska systemet hos Scanias fordon. Gruppen Integration och
test (YSPV) ansvarar för testningen och kvalitetssäkringen av SDP3. För att validera
och säkerställa att SDP3 uppnår hög kvalitet testas mjukvaran både internt samt externt
på fältverkstäder, mot riktiga kundfordon. Vid den interna testningen finns det krav och
riktlinjer på hur mycket man ska testa och vad som ska testas. Den externa testningen
har däremot inte lika tydliga riktlinjer eller målsättningar på vad som önskas testas i
SDP3. I dagsläget följs fälttestningen upp genom utläsningar av fåtal mått, KPI:er.
Uppföljningen av fältteststatistiken sker manuellt och ger ingen täckande överblick på
hur SDP3 används och testas av fälttestare. Det finns behov av riktlinjer och struktur
över vad som önskas att uppfyllas av fälttest samt automatisk visualisering av
testningsstatistiken.
För att kunna kvalitetssäkra fälttestningen av SDP3 så har detta examensarbet till syfte
att framställa en testtäckningsstruktur som ger riktlinjer för vad som bör testas på
fälttest. Vidare implementeras testtäckningsstrukturen i databashanteringssystemet
Splunk för att visuellt visa parametrarna i testtäckningsstrukturen, som därmed ger en
större överblick av fälttestningen och dessutom minskar på det manuella arbetet. För att
ta fram testtäckningsstrukturen genomfördes först litteraturstudier och intervjuer av
öppen art för att erhålla generell kunskap kring SDP3 och fordonens elsystem.
Informationen bearbetades och en skiss på en testtäckningsstruktur framställdes. Vidare
intervjuades flertalet personer för att validera strukturen. Slutligen hölls det workshops
för att konkretisera strukturen till faktiska mätbara värden.
Resultatet av projektet beskriver en testtäckningsstruktur som kan användas som en
riktlinje för tillräcklig testtäckning av SDP3 på fälttest. Delar av strukturen
implementerades i Splunk i form av en resultattavla utifrån tillgänglig användardata.
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1. Inledning
Scania är ett världsledande företag inom tillverkning av lastbilar, bussar och industri- &
marinmotorer. Företaget eftersträvar att alltid hålla en hög kvalitet på sina fordon
(lastbilar, bussar och industri- & marinmotorer). Detta görs genom att kontinuerligt
underhålla fordonen med rätt reservdelar och mjukvaror för att klara av tänkta
förhållanden. En expanderande del av verksamheten är service- och tjänsteutbud, där
syftet är att erbjuda hög kvalitet på service av fordon efter att de har lämnat fabrik. En
stor del av forskning och utveckling på Scania jobbar därmed med att utveckla
produkter och tjänster som hjälper till att säkerställa kvaliteten för
servicemarknadstjänster för sina fordon.
Sektionen YS som tillhör forskning och utveckling på Scania jobbar med att utveckla
mjukvaror för service och underhåll av Scanias fordon. Mjukvaran Scania Diagnose and
Programmer 3 (SDP3) är ett diagnostiserings- och programmeringsverktyg av
elsystemet på Scanias fordon. SDP3 utvecklas kontinuerligt inom sektionen YS och nya
uppdateringar lanseras regelbundet. Det är av yttersta vikt att SDP3 har rätt
funktionalitet och håller hög kvalitet. Detta säkerställs genom att mjukvaran testas och
valideras av standardiserade processer. Gruppen YSPV på Scania, som också är
beställare av detta examensarbete, ansvarar för applikation- och systemtestningen samt
kvalitetssäkring av SDP3.
Kvalitetssäkringen och testningen av SDP3 på YSPV sker idag utifrån två processer,
intern testning samt extern testning. Den interna testningen genomförs av testingenjörer
på YSPV samt den externa testningen av utvalda Scaniaverkstäder, kallad för
fälttestning. Syftet med fälttest är bland annat att testa SDP3 i skarpt läge mot en större
flotta av kundfordon.
Fälttestprocessen sker idag utifrån en standardiserad process. En utgåva av SDP3
skickas med jämna mellanrum till utvalda Scaniaverkstäder för testning och validering.
Under tiden SDP3 testas av fälttestverkstäder förväntas det återkoppling på avvikelser
som påträffas i SDP3. Förutom återkoppling från fälttestverkstäderna görs det manuella
utläsningar av fåtal värden, KPI:er, från en dataportal. Dessa KPI:er ger en viss
indikation på hur mycket SDP3 används, men är inte tillräckliga för att ge en täckande
överblick på den faktiska användningen som sker på fälttestverkstäderna. Då det alltid
finns utrymme för förbättringar vill man på YSPV undersöka möjligheten att förbättra
fälttestprocessen av SDP3 med ytterligare stöd av användardata. För att kunna förbättra
fälttestprocessen behöver man redskap och riktlinjer för mätning av kvaliteten på ett
fälttest. Vidare behöver dessa riktlinjer följas upp kontinuerligt med hjälp av tillgängligt
användardata.
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1.1 Syfte
Syftet för examensarbetet är att skapa en testtäckningsstruktur för fälttestningen av
SDP3 som ska användas som riktlinje för tillräcklig testtäckning. Vidare skall
testtäckningsstrukturen implementeras i databashanteringssystemet Splunk i form av en
resultattavla som ska användas för indikation av fälttestanvändningen. Det är även
intressant att undersöka huruvida det går att uttala sig om kvaliteten av ett fälttest med
hjälp av testtäckningsstrukturen.

1.2 Avgränsningar
Vissa avgränsningar har varit nödvändiga att göra för att kunna uppfylla syftet med
examensarbetet. Först och främst så är detta arbete avgränsat till behandla
fälttestprocessen av SDP3. Observera vidare att testtäckningstrukturen är framställd för
att mäta kvaliteten och kvantiteten av fälttestningen och inte kvaliteten av SDP3.
Huruvida SDP3s kvalitet är beroende av testtäckningen undersöks inte. Vid
visualisering av användardata görs detta endast med hjälp av databashanteringssystemet
Splunk, inga kopplingar med andra databaser görs.

2. Bakgrund: Organisation
Följande avsnitt innehåller bakgrundsinformation om Scania samt avdelningen
examensarbetet görs på.

2.1 Scania CV AB
Scania CV AB är idag en av de mest framgångsrika lastbilstillverkarna i världen.
Scanias historia sträcker sig ända tillbaka till 1881, då det var ett företag som tillverkade
järnvägsvagnar, vid namnet Vabis, som stod för vagnfabriksbolaget i Södertälje.
Företagsnamnet Scania har sin innebörd i latin, vilket innebär Skåne, detta grundar sig i
att Scania grundades år 1900 i Skåne. Företaget började då med tillverkning av cyklar,
som sedan gick över till bilar och lastbilar. Den första lastbilen byggdes år 1902. År
1911 slogs Scania och Vabis ihop för att enbart fokusera på tillverkning av lastbilar och
personbilar. Personbilsproduktionen upphörde dock 20 år senare. Produktionen av
lastbilar ökade sedan dess och expanderade över världen. År 2000 tillverkades den
miljonte lastbilen där elva fabriker i fem olika länder var bidragande (Scania 2017).
Idag är Scania verksamt i 100 länder och har mer än 45 000 anställda. 3500 av dessa
jobbar inom forskning och utveckling, vilket är koncentrerat till Sverige, nära
produktionsenheterna (Scania 2017).
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2.1.1 Organisationen YS
Sektionen YS är en del av forskning och utveckling på Scania och ansvarar för
servicemarknaden. YS levererar verktyg, information och IT-stöd för att kunna utföra
reparationer, underhåll och felsökningar av Scanias fordon. Figur 1 nedan visar var YS
befinner sig i Scanias avdelningsstruktur.

Figur 1. Avdelning YSPV i Scanias avdelningsstruktur inom forskning & utveckling.
YSP är en avdelning under YS, och dess uppdrag är tvärfunktionell kravbalansering, ITkoordinering och systemutveckling av YS produkter, bland annat SDP3. Dessutom
ingår det att bevaka och tillgodose kundens framtida behov genom att aktivt
vidareutveckla YS produkter. YSPV, som är i slutet av avdelningsstrukturen har i
ansvar att kvalitetssäkra och testa de produkter YS utvecklar.
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3. Teknisk bakgrund
Under detta avsnitt presenteras teknisk bakgrund till Scanias fordon, främst elsystemet i
fordonen samt felsökningsprogrammet SDP3 och hur programmet testas och valideras.

3.1 Elektriska systemet på Scaniafordon
3.1.1 Electrical Control Unit - Styrenhet
Fordonen som Scania utvecklar har flera styrenheter som kontrollerar och styr elektriska
systemet på ett fordon. Styrenheten, som är ett annat namn för Electrical Control Unit
(ECU), är en fysisk enhet med sensorer, ställdon och brytare kopplade till sig.
Styrenheterna på ett fordon är sammankopplade via Controller Area Network (CAN),
som är ett gränssnitt för bland annat kommunikation mellan styrenheter, förklaras mera
under avsnitt 3.1.2. Ett fordon består av upp till 25-30 olika styrenheter som har
specifika funktioner och styr en del av fordonet. Exempelvis styr EMS-styrenheterna
motorn, utöver EMS-styrenheterna finns det också undergrupper av styrenheter
beroende på vad det är för motor, har motorn ett efterbehandlingssystem för avgaser så
finns det även en separat styrenhet för det. Styrenheterna kommunicerar med varandra
och läser in signaler från omgivande miljö och med den informationen styrs lastbilens
beteende. En styrenhet kan även konfigureras för specifika ändamål. En och samma
styrenhet kan bete sig olika beroende på hur den har konfigurerats. Vanligast är att
styrenheterna anpassas till den miljön som fordonet ska användas i. Är det exempelvis
ett terrängfordon programmeras styrenheterna till att anpassa fordonet till användning i
terräng. I tabell 1 nedan ser vi en lista av nödvändiga styrenheter för fordonets
funktionalitet. Varje Scaniafordon har dessa styrenheter, samt övriga styrenheter
beroende på fordonets ändamål.
Tabell 1. Exempel på styrenheter och deras funktion.
Styrenhet

Funktion

EMS

Styrning av motor

GMS

Styrning av växellåda

BMS

Styrenhet för bromssystem

Nedan visar figur 2 styrenheters placering i ett fordon samt deras benämning, i detta fall
är det en lastbil. För en fullständig lista på vad de olika styrenheterna har för funktion se
appendix D.
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Figur 2. Exempel på styrenheter och deras placering på en lastbil.
En styrenhet består av en hårdvara och en mjukvara. Styrenheters mjukvara och
hårdvara utvecklas kontinuerligt och nya uppdateringar lanseras regelbundet. Alla unika
kombinationer av hårdvara och mjukvara för ett givet system tilldelas ett
komplettnummer som används för att identifiera dessa kombinationer av hård- och
mjukvarunummer. En styrenhet kan vara kompatibel med olika mjukvaror. SDP3 tar
hänsyn till vilken mjukvara som är installerad på styrenheten och anpassar
funktionaliteten efter den mjukvaran. Alla styrenheter har inte lika komplexa uppgifter i
att styra fordonet. Exempelvis så innehåller styrenheter för motor och växellåda många
fler styrparametrar jämfört med exempelvis styrenheten för klimatanläggningen.
3.1.2 Elektriska systemet på Scanias fordon
Elektriska systemet på Scanias fordon är uppbyggt av ett Controller Area Network.
CAN är ett standardiserat gränssnitt för elsystem inom fordonsindustrin som används
för kommunikationen mellan styrenheter. En CAN-buss, är en databuss som möjliggör
att flera noder eller styrenheter i fordonet kan sända meddelanden till varandra. Det är
via CAN som SDP3 kommunicerar med styrenheterna. Elsystemet på Scanias fordon är
uppdelade på tre olika CAN-bussar: Röd-CAN, Gul-CAN och Grön-CAN där olika
styrenheter är kopplade till olika CAN-bussar. Uppdelningen av CAN-bussarna är gjord
för att undvika att alla styrenheter är placerade på samma CAN-buss där fallering av en
styrenhet kan fallera kommunikationen mellan alla andra styrenheter. Röda CANbussen innehåller de mest kritiska styrenheter för lastbilens funktion, härifrån drivs
växellåda, drivlina, motor och bromssystem. I den gula CAN-bussen kommunicerar
styrenheter som är säkerhetskritiska så som instrumentpanel, lysen och tacograf. På den
gröna CAN-bussen finns styrenheter för komfort i fordonet, som stolsvärme och
klimatanläggning. Alla dessa färgkodade CAN-bussar är kopplade till koordinatorn
(COO), som styr kommunikationen mellan de olika CAN-bussarna.
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Figur 3 visar hur en konfiguration av styrenheter kan se ut samt hur de är kopplade med
varandra via COO samt mot SDP3.

Figur 3. Schematisk bild på styrenheter kopplade i fordonets elsystem och hur de
kommunicerar med varandra via CAN-nätverk samt med SDP3. De olika färgkoderna
representera olika CAN-bussar.
3.1.3 Variation hos Scanias fordon
Ett av Scanias koncept som gör företaget så framgångsrikt inom tungfordonstillverkning
är den höga variationen och konfigurationen på fordonen som tillverkas. Trots att
lastbilar ser likadana ut från utsidan så har de ganska olika konfigurationer på insidan.
Som nämnts ovan så består elsystemet av tre olika CAN-bussar. Det är endast de
styrenheter som är kopplade till röd-CAN som är obligatoriska för en lastbils funktion.
Övriga styrenheter kan väljas till för att anpassa lastbilen till just den miljön den ska
användas i. Förutom att uppsättningen av styrenheter varierar så kan även varje
styrenhet ha olika parametersättningar som gör att just den styrenheten beter sig på
önskat sätt. Dessa styrenheter kan innehålla olika mjukvaror, trots samma hårdvara. Det
är just denna variation, samt funktionaliteten av varje styrenhet som gör varje
Scaniafordon så unikt trots att de ser likadana ut från utsidan. Detta ställer höga krav på
SDP3, som ska kunna kommunicera med alla Scanias fordon oavsett konfiguration.
3.1.4 Scania On-board Product Specification & FPC-koder
Scania On-board Product Specification (SOPS) är en konfigurationsfil som finns i varje
Scaniafordon och beskriver den unika hårdvaruspecifikationen av produkten, detta kan
jämföras med fordonets DNA, inget fordon är det andra likt. Det är med hjälp av SOPSfilen som SDP3 identifierar specifikationen hos ett fordon och på så sätt möjliggör
felsökningen och anpassar funktionerna i SDP3 specifikt mot det fordonet. SOPS-filen
som innehåller hela fordonets identitet är en krypterad fil som inte kan öppnas, utan den
läses endast in i bakgrunden av SDP3. SDP3 anpassar funktionaliteten i programmet
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mot den specifika SOPS-filen. Det som definierar ett fordon är dess "Functional Product
Characteristics" (FPC-koder) som SOPS-filen är uppbyggd av. Olika fordon har olika
FPC-kodsuppsättningar. Exempelvis så har en lastbil med motorstyrenheten S8 som är
6-cylindrig utan farthållare följande FPC-koder i sin SOPS(observera endast fiktiva
värden): 1X, 31xx C, 1xx H samt 34xx Z, där 1X är FPC-koden för lastbil, 3xxx C FPCkoden för motorstyrenheten S8, 1xx H FPC-koden för 6-cylindrig motor samt 34xx Z
FPC-koden för ingen farthållare. En SOPS-fil kan bestå av tusentals olika FPC-koder
beroende på fordonets komplexitet, och det är just dessa FPC-koder som beskriver
fordonet. Exempelvis så har ett fordon med mycket utrustning och funktionalitet många
FPC-koder, medan ett vanligt fordon, med relativt liten utrustning ett färre antal FPCkoder. Nedan ger tabell 2 olika FCP-koder och vilka utföranden de kan anta, endast
fiktiva siffror presenteras.
Tabell 2. Exempel på FPC-koder och värden de kan anta. Observera att dessa endast är
fiktiva värden.
Beskrivning

Familj

Utförande

Produkt typ

1

X - Lastbil
Y - Buss

Motortyp

31xx

A - System S6
B - System S7
C - System S8
D - System EMD1
E - System EMO2

Cylindervolym

1xx

F - 5 Cylindrar
G - 6 Cylindrar
H - 8 Cylindrar

Miljöklass

2xx

I - Euro 3
J - Euro 4
K - Euro 5
L - Euro 6

Farthållare knappar

3xxx

M - På ratten
N - På instrumentpanel
P - Utan
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3.2 Scania Diagnos and Programmer 3 - SDP3
SDP3 är mjukvaran som används vid uppkoppling mot elektriska systemet på ett
Scaniafordon. Programmet används specifikt till felsökningar, justeringar av
fordonsparametrar, ombyggnationer som påverkar elsystemet, kalibrering samt
uppdatering av mjukvara i styrenheter. SDP3 lanserades år 2003 och används främst på
verkstäder av servicetekniker för diverse felsökning och diagnostik av elsystemet på ett
fordon. SDP3 finns på 18 olika språk och används på ca 1600 verkstäder.
3.2.1 Användning av SDP3
För att kunna använda SDP3 krävs följande utrustning:
§
§
§

Dator med specifika systemkrav där SDP3 installeras.
USB-nyckel med SDP3 licens.
Vehicle Communication Interface (VCI), ett kommunikationsgränssnitt mellan
SDP3 och fordonets elsystem.

En USB-nyckel är ett krav då den är bärande för produktlicensen. Olika nivåer på USBnycklar ger olika behörigheter, i form av vilka delar av programmet användaren får
tillgång till. Kommunikationsgränssnitt finns i två versioner, VCI2 (kablad) samt VCI3
(kablad & trådlöst). Figur 4 visar hur SDP3 kopplas upp mot en lastbil med ingående
kringutrustning, där kopplingen mellan SDP3 och lastbilens elsystem sker via VCI2.

Figur 4. Uppkoppling av SDP3 mot ett fordon via VCI2.
När SDP3 har startats visas startfönstret som syns i figur 5. Här kan man välja vilka
jobbtyper man vill utföra. Kontroll och justering, Ombyggnation, Underhåll,
Produktuppdatering eller Påbyggnad.
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Figur 5. Startbild på en PC då SDP3 är startat och uppkopplat mot ett fordon.
De olika jobbtyperna beskrivs kort nedan:
§

§
§
§
§

Kontroll och justering: Tillgång till felsökning av fordonet. Felsökningen kan
göras på olika sätt. Antingen görs den genom att specifikt studera uppkopplade
styrenheter med dess underliggande komponenter eller med hjälp av
användarfunktioner, där felsökningarna görs utefter funktioner som sträcker sig
över flera styrenheter.
Ombyggnation: Under denna jobbtyp gör man ombyggnationer då en lastbil ska
byggas om för nya ändamål.
Underhåll: Utföra arbetsmoment som ingår i tillsyn av produkten.
Produktuppdatering: Hantering av styrenheters mjukvara.
Påbyggnad: Ger tillgång till de delar av programmet som behövs vid påbyggnad
av ny utrustning på fordonet.

I dessa ovannämnda jobbtyper så innehåller SDP3 många olika funktioner som hjälper
till vid diagnostisering av Scanias fordon. De flesta funktioner i SDP3 utförs med hjälp
av guider. En guide är en funktion i SDP3 som syftar till att handleda användaren
igenom en viss process. En guide innehåller flera olika funktioner. SDP3 anpassar
dessutom vilka guider och funktioner som ska visas beroende på det uppkopplade
fordonets konfiguration. I dagsläget innehåller SDP3 ca 1700 guider. Exempel på guider
listas nedan med en kort förklaring om dess funktionalitet:
§
§

Sänkning av bränsletryck: Sänker bränsletrycket i bränsletanken för att man ska
kunna utföra arbeten på bränsletanken utan att den ska ha ett för högt tryck.
Reservdelsprogrammering: Programmering av en ny styrenhet i Scania
produkten, så att den blir kompatibel med övriga styrenheter.
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3.2.2 SDP3-användare
Totalt sett finns det fyra olika huvudtyper av användare: interna användare på Scania,
fälttestverkstäder, Scaniaverkstäder samt icke Scaniaverkstäder. Interna användare av
SDP3 klassas som utvecklare och testare av SDP3. Den största delen av SDP3användare är servicetekniker/mekaniker som jobbar på Scaniaverkstäder. Dessa
användare har oftast ett unikt användarnamn för att kunna logga in på arbetsdatorn där
SDP3 är installerad. Antingen har dessa användare egna unika USB-nycklar, eller delar
flera användare på samma nyckel.

3.3 Testning av SDP3
För att kunna säkerställa kvaliteten och funktionaliteten av SDP3, måste mjukvaran
testas innan lansering. Denna testning och kvalitetssäkring sker på olika nivåer och
består av olika förfaranden. Figur 6 visar de olika testnivåerna som SDP3 genomgår.
Figuren läses nerifrån, där första nivån av testningen består av kodtestning. Denna
testning syftar till att nytillkommen eller existerande programkod fungerar korrekt.
Nivån över kodtestning är funktionstestning, där är syftet att testa funktionaliteten hos
programmet. Slutligen görs det komplett applikation- och systemstestning, där syftet är
att testa SDP3:s funktionalitet och helheten av mjukvaran.

Figur 6. Testnivåer som SDP3 testas i.
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Avdelningen YSPV är ansvarig för applikation- och systemtestningen av SDP3, vilken
sker utifrån en standardiserad modell, som beskrivs nedan.

3.4 Applikation- och systemtestning
Applikation- och systemtestningen av SDP3 sker av utbildade testingenjörer på YSPV.
Testningen av SDP3 går att utföra på olika sätt. Testledaren bygger upp en testplan inför
varje sprinttest där det beskrivs vilka tester som bör köras och på vilket sätt. Testerna
går att utföra på tre olika sätt, punktade nedan:
§
§
§

Testning mot fordon
Testning mot rigg (Uppsättning av styrenheter kopplade till varandra)
Testning med demofil (demofil är en sparad fil som simulerar uppkoppling mot
fordon)

Att testa SDP3 mot ett fordon innebär helt enkelt att man kopplar upp SDP3 mot en
lastbil eller buss och kör utvalda tester mot det fordonet. Avdelningen YS har en
fordonsflotta av lastbilar och bussar som man använder sig av i forskningssyfte, som
exempelvis testning av SDP3. Testning mot rigg gör man i andra hand, om inte fordon
finns tillgängliga. En rigg är en uppsättning av styrenheter hos ett fordon, som är
kopplade till varandra för att efterlikna ett fordons elsystem. Riggen går att flytta runt på
kontoret och testningen mot den blir således enklare. Slutligen gör man testning med
hjälp av demofil. En demofil simulerar uppkoppling mot ett fordon. Denna typ av
testning kräver ingen fysisk uppkoppling mot varken rigg eller fordon. I överlag vid
testning av SDP3 försöker man att täcka en så stor population som möjligt av fordon
och dess konfigurationer då SDP3 beter sig olika beroende på vilket typ av fordon som
är uppkopplat. Man försöker även att eftersträva olika testmiljöer där SDP3 installeras
på, detta gör man genom att testa SDP3 på Windows 7, Windows 8 och Windows 10,
samt olika språk på dessa plattformar.
Applikation- och systemtestning består av två huvudprocesser: intern testning samt
fälttest. Den interna testningen benämns för sprintfasen, samt fälttest för releasefasen.
Figur 7 nedan visar förfarandet av testprocessen.
SPP3 byggs

SDP3 sprinFestas

•SDP3 byggs ihop
av utvecklingsavdelning

SDP3 fälFestas

•3-4 sprintar
•Återkoppling
eHer varje sprint

•3-4 fälFest
•Återkoppling
eHer varje
fälFest

Figur 7. Testprocessen av SDP3 med sprint- och releasefas.
De olika faserna i testprocessen beskrivs i avsnitten nedan.
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SDP3 lanseras

•SDP3 är nu
Lllgänglig för
alla verkstäder

3.4.1 Intern testning - sprintfas
Varje utgåva av SDP3 utvecklas under tre eller fyra sprintar. Efter varje
utvecklingssprint sker det en sprinttestning av SDP3, där buggar återförs till utvecklare
för att korrigeras inför nästa sprint. Sprinttestningen sker utifrån en standardiserad
testningsprocess, inför varje sprint går testledaren igenom vilka tester som är relevanta
för just den specifika del utgåvan av SDP3. Det som testas i en sprint anges nedan:
§
§
§
§
§

Regressionstest
Positiva/negativa- testfall
Säkerhetskritiska tester
Riktade tester
Utforskande testning

Regressionstest syftar till att säkerställa att all gammal funktionalitet fortfarande
fungerar som vanligt. Efter att dessa tester är genomförda så görs det så kallade negativa
och positiva testfall. De positiva testfallen testar så att funktionen fungerar som den ska
då alla förutsättningar är uppfyllda, medan de negativa testfallen säkerställer att
funktionen inte går att köra då förutsättningarna inte är uppfyllda. De säkerhetskritiska
testfallen är utvalda funktioner i SDP3 som skulle kunna innebära personskada om de
inte fungerade korrekt, därför testas dessa funktioner i varje sprint. Slutligen gör man
riktade tester, dessa tester görs mot nya funktioner i SDP3 för att säkerställa att dem nya
funktionerna fungerar som önskat.
3.4.2 Fälttest - Releasefasen
Efter att SDP3 har genomgått flera sprinttester så är mjukvaran redo för fälttest. Fälttest
är testning av SDP3 på utvalda verkstäder mot riktiga kundfordon. Syftet med fälttest är
att få en större testtäckning, det vill säga testa mot en större flotta av fordon för att
kunna hitta ytterligare buggar i SDP3 innan lansering. Idag är det ca 16 olika verkstäder
runt i världen som deltar i fälttestningen av SDP3. Fälttestprocessen består av fyra till
sex fälttest, där varje fälttest pågår i ca 10 dagar. Innan varje utskick av SDP3 för
fälttest så sker det även en intern testning, där specifika krav på testning ska uppfyllas,
dessa är följande:
§
§
§

Godkända säkerhetskritiska tester
Godkända riktade tester
Godkända affärskritiska tester

Affärskritiska tester syftar till att testa funktioner i SDP3 som anses vara vanligt
förekommande på verkstad och bör alltid fungera. Efter att dessa tester är godkända
distribueras SDP3 till fälttestare. I första hand är SDP3 på svenska och engelska och
skickas endast till de verkstäder som behärskar de språken. Flera språk integreras i
SDP3 på senare fälttest och distribueras då till övriga fältverkstäder som behärskar de
språken.
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Vid varje utskick informeras mekanikerna om vad som är nytt med den nya utgåvan och
vad som önskas att fås feedback på. Vid utskick av ett fälttest så inkluderas en del
information som fälttestarna bör ta del av. Här informeras fälttestarna om bland annat
de avvikelser som har blivit korrigerade i SDP3, förändringar som har lagts in i
mjukvaran, kända avvikelser som ännu ej är korrigerade samt instruktioner på hur de
bör gå tillväga vid inrapportering av avvikelser som upptäcks. Här kan även
fälttestkoordinatorn önska att fälttestarna ska testa mjukvaran mot specifika fordon om
möjligheten finns.
Under tiden ett fälttest pågår så får man återkoppling från fälttestverkstäderna om någon
avvikelse upptäcks i SDP3. Utöver återkopplingen som fås av fälttestverkstäderna så
använder man i dagsläget Operational Data Portal (OD-portal), en dataportal för
utläsning av SDP3 driftdata, för att läsa ut användningen av SDP3 som gjorts hos
fälttestare. Detta görs för att ha en överblick på hur användningen på ett fälttest ser ut.
Följande KPI:er läses ut veckovis:
§
§
§

Antalet unika användare som använder SDP3
Antal fordonsuppkopplingar
Vilken version av SDP3 som används

Det är i dagsläget utifrån denna data som man avgör om SDP3 har fått tillräcklig
användning av fälttestarna. Detta arbete görs manuellt av fältteskoordinatorn. Efter varje
avslutat fälttest så återkopplas avvikelser i mjukvaran till utvecklingsavdelningarna av
SDP3 för att kunna ta in förbättringar inför nästa bygge av SDP3.
3.4.3 Acceptanskriterier för Applikation- och systemtestning
I dagsläget har man inga dokumenterade acceptanskriterier för testning av SDP3 i de
olika faserna, sprintfasen och releasefasen. Istället har man riktlinjer för vilka tester som
måste godkännas innan lansering av SDP3. Dessa kriterier sammanfattas nedan i en
punktlista
§
§
§
§

Godkända säkerhetskritiska tester
Godkända affärskritiska tester
Godkända riktade tester
Godkända tidigare fallerade testfall

Efter att dessa kriterier har uppfyllts kan SDP3 lanseras.
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4. Loggning och hantering av data
Under detta avsnitt presenteras loggningsfunktionen av användardata i SDP3. Vidare
presenteras Splunk samt CHIN-databasen.

4.1 Loggning av användardata i SDP3
Vid användning av SDP3 skapas loggfiler som lagrar data om hur SDP3 har använts.
Varje gång SDP3 startas och sedan avslutas skapas det en loggfil som lagrar all
användning som gjorts av användaren. Det skapas två olika typer av loggfiler, Toollog
samt Usagelog, som båda loggar användningen som görs i SDP3. Dessa loggfiler sparas
automatiskt lokalt på den datorn SDP3 är installerad på samt skickas till en
Scaniaserver. Dessa loggfiler är framställda för att användas internt på Scania till att
felsöka, anpassa, mäta och förbättra funktioner i SDP3.
Loggfilerna är uppdelad i tre kolumner, där den vänstra kolumnen loggar tid för varje
händelse. Mittkolumnen talar om vilken klassning ett event har, och det kan vara
”INFO”, ”DEBUG” eller ”WARNING”. Slutligen representerar högerkolumnen de
jobbtyper eller knapptryckningar som utförs, här finns även information om användaren
och det uppkopplade fordonet. Varje rad i en loggfil benämns för event. Figur 8 visar ett
utdrag ur en loggfil öppnat med ett internt Scaniaverktyg som används för att läsa
loggfiler. Antalet rader på loggfilen bestäms av hur mycket jobb eller knapptryckningar
det har gjorts i SDP3 innan avslut.

Figur 8. Del av loggfil, i detta fall Toollog. Konfidentiell information raderad.
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Idag finns det tusentals loggfiler lagrade på Scaniaservern som sträcker sig flera år
tillbaka. Informationen i loggfilerna är svår att analysera manuellt och därför krävs det
databashanteringssystem för dessa. Splunk är ett av dessa system, som presenteras i
avsnittet nedan.
4.1.1 Splunk – Databashanteringssystem
Splunk är ett webbaserat gränssnitt som hanterar sökning av stora mängder data. På YS
är Splunk kopplad till servern som lagrar alla loggfiler från SDP3 och används till att
söka i dessa filer. Loggfilerna som kommer in till Splunk tolkas och indexeras.
Tolkningsprocessen identifierar tidsstämpeln för en viss händelse och delar in dem i
events. Vid indexering av data sker en indelning av alla events i segments som sedan
kan sökas av användare. Splunk används genom ett webbaserat grafiskt gränssnitt som
analyserar och visualiserar insamlad data genom att göra olika sökningar mot databasen.
Förutom sökning på enstaka ord eller meningar i en loggfil så kan Splunk indexera och
korrelera olika typer av data, det går även att skapa diverse grafer av data med hjälp av
statistiska verktyg. För att göra sökningar i Splunks grafiska webbgränssnitt använder
man sig av sökfältet genom att antingen ange en fritext, värden eller kombination av
båda. I sökfältet använder man sig av reguljära uttryck, vilket är en notation inom
datavetenskap som används för att beskriva mängder av strängar. All data som finns i
SDP3:s loggfiler går därmed att hantera i Splunk.
4.1.2 CHIN - Masterdatabasen
CHassi INdividuals (CHIN) är en databas som innehåller all chassi- och motordata om
Scaniafordon, det är i denna databas som SOPS filerna från alla Scaniafordon lagras,
som är fordonets DNA. CHIN-databasen används via web applikationen Scania Product
Individual Information (SPII), där man via ett sökfält kan med hjälp av chassinummer
till ett fordon få fram all information om ett fordon. I CHIN kan man alltså identifiera
vilka FPC koder ett specifikt fordon har och på så sätt veta vilken typ av konfiguration
av styrenheter, motor, växellåda och all övrig fordonsinformation. Webbapplikationen
SPII stödjer endast enstaka sökningar av chassinummer och inga bulksökningar.
4.1.3 Cognos – Beslutsstödsverktyg
Cognos är ett IBM beslutsstödsystem som används för visualisering och analys av data
som genereras av SDP3 när den används på verkstäder. Huvudsyftet med Cognos på
Scania är för dataanalysen av utförda ombyggnationsjobb samt hårdvaruuppdateringar
som görs av SDP3.
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5. Teori
Under detta avsnitt presenteras teori som är relevant inom mjukvaruutveckling, testning
av mjukvara samt tillförlitlighet av testning.

5.1 Mjukvarukvalitet
5.1.1 McCalls kvalitetsmodell
Att mäta kvalitet på en mjukvara kan göras på många olika sätt, och utifrån flera olika
perspektiv. Den mest välkända modellen för kvalitetsmätning är presenterad av Jim
McCall år 1977. Denna modell syftar till att minska gapet mellan utvecklare och
användare genom att ta hänsyn till kvalitet både utifrån användarens och utvecklarens
perspektiv. McCall delar in modellen i tre huvudperspektiv som karakteriserar
kvalitetsattribut hos en mjukvara. Dessa är:
§
§
§

Produktbearbetning - förmågan att förändras
Produktövergång - förmågan att anpassas till nya miljöer
Produktprocedur - grundläggande driftegenskaper

Dessa olika perspektiv delas in i olika faktorer. Det första perspektivet,
produktbearbetning, inkluderar bibehållbarhet (förmågan att kunna identifiera och hitta
ett fel i programmet), flexibilitet (förmågan att kunna göra förändringar i programmet)
samt testbarhet (förmågan att kunna säkerställa och testa programmet).
Produktövergång inkluderar däremot portabilitet (förmågan att kunna förflytta
programmet mellan olika miljöer), återanvändbarhet (förmågan att kunna återanvända
programmet inom annan kontext) samt interanvändbarhet (förmågan att kunna koppla
programmet med andra program). Slutligen utgörs Produktprocedur av korrekthet,
pålitlighet, effektivitet, integritet samt användbarhet. Vidare delar McCall in de
ovannämnda faktorerna som hierarki av kriterier och mått. Figur 9 visar McCalls
kvalitetsmodell, kallad för kvalitetstriangeln (McCall et.al. 1977).

Figur 9. Kvalitetstriangeln (Abrahamsson et al. 2004).
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Utifrån
McCalls
modell
om
mjukvarukvalitet
har
internationella
standardiseringsorganisationen framtagit standarden ISO 9126 som definierar
mjukvarukvalitet som följande "Helheten av funktioner och karaktäristik hos en
mjukvara som ska ha förmåga att tillfredsställa bestämda eller underförstådda krav"
(ISSCO 2017).

5.2 Testkvalitet
Test av ett program kan vara av olika bra kvalitet. Ett sätt att mäta om ett test är bra eller
inte är genom att studera dess validitet och reliabilitet. Termen validiteten refererar till
om ett test mäter det som är tänkt att mätas, medan reliabilitet syftar till i vilken
precision testet mäter det som mäts. Reliabiliteten kan påverkas av olika faktorer,
exempelvis dagsformen hos utövaren, miljön testningen sker i, upplägg av testet, testets
innehåll och med mera. Reliabilitet delas dessutom in i två delar: Intrabedömarrealibilitet talar om i vilken grad någon mätning kan upprepas och erhålla liknande
resultat. Här bedöms även i vilken grad flera bedömares resultat överensstämmer.
Test-reliabilitet anger i sin tur vilken grad mätresultatet är stabilt över tiden. Testreliabiliteten kan mätas via intern konsistens, ett mått som mäter till vilken grad
frågorna mäter samma egenskap. Fler frågor kan mäta samma sak, och ett sätt att mäta
detta är med Cronbachs alfa (Leung 2015).
Cronbachs alfa beräknar korrelationsmåttet mellan samtliga test eller frågor i en
undersökning. Den interna konsistensen, som nämnd ovan, beräknas med följande
formel:

där k mäter antal poster i skalan, si2 är variansen av alla poster och sT2 är variansen i den
totala undersökningen. Det som mäts är sann varians över total varians. Cronbachs alfa
kan ha ett värde mellan 0 och 1. Erhålls ett negativt värde så har frågorna eller testen
formulerats fel. För att frågorna eller testet ska ha bra intern konsistens så bör alfa vara
> 0,7. Validiteten däremot är svårare att beräkna, då det inte finns några statistiska
metoder för mätningen (Bland och Altman 1997).
5.2.1 Urval av population
Oftast är det inte möjligt att betrakta en hel population utifrån kostnad- och
tidsperspektiv och därför väljer man att göra ett urval istället, detta urval kan medföra
risker, som nämns nedan:
§

Att urval väljs utifrån det som är lättast tillgängligt samt från de som väljer att
svara.
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§

§
§

Urval från de som verkar ge ett bra resultat. Det vill säga att data samlas in från
de individer som verkar ge representativa svar, som stödjer hypotesen som ska
testas.
Felbedömning av populationen, för stor, för liten, eller helt enkelt fel individer.
Individer i populationen som inte bidrar med svar.

Trots riskerna ovan så har urval sina fördelar, som nämnt ovan att det är mycket mer
tids- och kostnadseffektivt att använda sig av urval. I vissa fall kan även en
urvalsundersökning ge bättre resultat än en hel population, då vid mätning av större
population blir data mycket mera svårhanterligt och det är lätt att göra misstag (Lohr
1999). Se även denna källa för olika urvalsmetoder.

5.3 Testning av mjukvara
5.3.1 Oändligt många testfall
Oavsett komplexiteten av ett system eller funktion så finns det oändligt många testfall.
Ett system går oftast att använda på flertalet sätt, detta med kombination av faktorer
som påverkar, såsom kringliggande system, indata och andra händelser i andra system
som är integrerade. Problematiken kring testning av system är att man inte vet när man
har testat tillräckligt mycket på grund av de många kombinationerna som kan uppstå i
systemet. Ett bra test definieras som ett testfall som kan hitta oupptäckta fel. De många
kombinationerna gör det omöjligt att täcka in alla möjliga händelser som kan ske i ett
system, och därav är det viktigt att studera den delmängden som ger störst sannolikhet
för fel i ett system (Myres, Badgett och Sandler 2011).
5.3.2 Riskbaserad testning
Riskbaserad testning används genom att klassificera risk som sannolikheten att ett fel
inträffar multiplicerat med den påverkan det har. Målet är att identifiera de risker som
finns hos en produkt, och utifrån konsekvensen bygga testfall. Målet med dessa testfall
är då att hitta problem som kan inträffa samt att konstatera vilka risker som inte inträffat
för att öka förtroendet hos produkten. I regel testas utfall med störst risk i början och allt
eftersom testningen pågår så minskas risken att påträffa ett fel. För att avgöra risk hos
en funktion klassificeras sannolikheten samt konsekvensen som hög (H) eller låg (L),
detta leder till en risk som kan vara hög (H), medium (M) eller låg (L). Figur 10 nedan
visar en graf på risknivåer (Ryder 2006).
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Figur 10. Risknivåer för riskbaserad testning. Om både sannolikhet och konsekvens är
höga så är risken hög.

6. Metod
Under detta avsnitt presenteras examensarbetets metod. Under examensarbetet
genomfördes litteraturstudier, intervjuer, workshops, avstämningar, datainsamlingar,
datamatchningar samt dataanalys.

6.1 Arbetsprocess
Figur 11 beskriver de olika stegen som examensarbetet följde samt resultat av varje
steg. Syftet till detta examensarbete studerades utifrån ett brett perspektiv i tidigare fas
som sedan smalnades av och specificerades.

Figur 11. Visualisering av metod och dess utfall
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6.2 Litteraturstudier
Vid start av examensarbetet gjordes en omfattande litteraturstudie för att kunna förstå
och kartlägga komplexiteten av mjukvaruutveckling och testning av mjukvara. Detta
gjordes dels genom att läsa interna dokument på Scania, dels genom att läsa
forskningsrapporter inom utveckling och testning av mjukvara. De interna dokumenten
gav författaren en god inblick i vilka processer man följde inom utveckling, testning och
kravställning på Scania, medan externa dokument gav en inblick i teknisk teori kring
ämnet. Som en andra del av litteraturstudien studerades Scanias fordon och dess
elsystem, samt hur SDP3 kommunicerar med elsystemet på Scanias fordon, även här
med hjälp av interna dokument.
Slutligen studerades grundläggande teknisk teori kring databashantering, specifikt de
databaserna som Scania använder sig av. Fokus då var att studera vad för information
som fanns tillgänglig i databaserna och sökningsmetodiken som behövdes för att
utvinna data. Bland annat studerades reguljära uttryck, som användes i sökning i
databasen Splunk.
6.2.1 Utformning av syfte
Efter genomförda litteraturstudier kring ämnet testning av mjukvara och en del
intervjuer så preciserades syftet utifrån den information som fanns tillgänglig och vad
som var möjligt att genomföra.

6.3 Utformning av testtäckningsstruktur
6.3.1 Intervjuer
Under examensarbetes gång genomfördes flertalet intervjuer med anställda både på
YSPV och med anställda på övriga avdelningar. Intervjuer av strukturerad,
semistrukturerad och ostrukturerad art genomfördes med olika nivåer av formalitet samt
längd. Se appendix C för en lista över genomförda intervjuer. En del av intervjuerna
spelades in för att underlätta för transkribering av materialet och säkerställa att
information uppfattades rätt.
I början användes intervjuerna för att öka förståelse kring olika processer på företaget.
En viktig del var att förstå hur mjukvaruutvecklingen gick till samt hur man testade
mjukvaran innan lansering. Dessa intervjuer hade en öppen struktur där allmänna frågor
ställdes i början, och vartefter i samtalet ställdes det mera detaljerade frågor kring
specifika delar. Vidare i arbetets gång när författarens kunskaper inom ämnet ökade och
det eftersträvades svar på specifika frågor så blev intervjuerna av en mera strukturerad
art. Diskussioner i dessa intervjuer uppmuntrades där hypoteser presenterades och
undersöktes. Intervjuförfaranden sammanfattas i punktlistan nedan:
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§

§
§

Strukturerade och semistrukturerade intervjuer för att få ökat förståelse kring
utveckling och testning/kvalitetssäkring av SDP3 samt fälttestprocessesen och
dess syfte och mål.
Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer kring testtäckning av SDP3.
Strukturerade och semistrukturerade intervjuer kring hantering av användardata.

6.3.2 Workshops
Utöver intervjuer genomfördes ett antal workshops med utvalda seniora personer kring
ämnet testtäckning av SDP3. Workshopen användes dels till brainstorming och utveckla
nya antaganden för definitionen av testtäckning, dels som validering där författaren
presenterade olika delresultat.
6.3.3 Formulär
Efter de utförda workshops så utformades formulär för att samla in och konkretisera de
punkter som har tagits upp under workshopen. Här samlades bland annat in de olika
fordonskonfigurationerna för testtäckningen av SDP3.
6.3.4 Implementering av testtäckningsstruktur
I samråd med databasexperter vid YSP utvecklades metoder och färdigheter för sökning
i databasen Splunk, sökningarna validerades även alltid för att säkerställa att sökningen
mäter det som önskas att mätas. Se appendix A för programmerad sökningskod.
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7. Resultat
Under detta avsnitt presenteras testtäckningsstrukturen för fälttest samt resultattavlan i
Splunk.

7.1 Testtäckningsstruktur för fälttest
Testtäckningsstrukturen är framställd med syftet att kunna ge riktlinjer över vad som
önskas att testas på fälttest. Testtäckningsstrukturen är indelad i tre huvuddelar:
funktionstäckning, konfigurationstäckning samt användartäckning, se figur 12 nedan.
Dessa delar presenteras i avsnitten nedan.

Testtäckning SDP3

Funktionstäckning

Konfigurationstäckning

Användartäckning

Figur 12. Testtäckningsstruktur för SDP3
7.1.1 Funktionstäckning
Funktionstäckning är den delen som syftar till att ge riktlinjer till vilka funktioner i
SDP3 som bör testas av fälttestare. Vid skapandet av funktionstäckning har det varit
nödvändigt att definiera vad en funktion är i SDP3. Testtäckningsstrukturen bygger på
de mest kritiska och nödvändiga funktionerna i SDP3. Figur 13 visar en schematisk bild
på funktionstäckningen. Totalt är det fem nödvändiga funktioner som bör testas på
fälttest, dessa är: Reservdelsprogrammering, ECU-uppdatering, start av BICT, start av
SMCT samt start av guide. Vidare bör dessa funktioner testas i olika utsträckning.
Figuren 13 visar att reservdelsprogrammering och ECU-uppdatering bör testas på
samtliga styrenheter hos ett fordon. För funktionerna SMCT samt BICT är det
tillräckligt att säkerställa att funktionerna har startats, oberoende av uppkopplade
styrenheter. Slutligen ingår start av guider i funktionstäckningen, som är indelad i EMS, GMS- samt hytt- & chassiguider.
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Samtliga EMS-styrenheter

Reservdelsprogrammering
Samtliga GMS-styrenheter

Samtliga hyF- & chassistyrenheter

Samtliga EMS-styrenheter

ECU-uppdatering

Samtliga GMS styrenheter

FunkLonstäckning SDP3

Start av BICT

Start av SMCT

Start av guide

Samtliga hyF- & chassi
styrenheter

EMS-guider
Se tabell 3 för guider
GMS-guider
Se tabell 3 för guider
HyF- & chsssiguider
Se tabell 3 för guider

Figur 13. Funktionstäckning SDP3
Totalt har 20 stycken guider valts ut, dessa presenteras i tabell 3.
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Tabell 3. Lista på utvalda guider för hytt- & chassi samt EMS och GMS.
Guider hytt & Chassi

Guider EMS & GMS

BMS-EBS5-EBS5-EBS-Liningwear2wh-2wh

EMS-S6-S6-EMS-Cylinderbal-TEST_v1

BMS-EBS5-EBS5-EBS-Liningwear2wh-4wh

GMS-OPC5-ECA-Clutch

ICL-ICL2-ICL-ChangeUserSettingConversionValidation

EEC-FaultSearching

SMS-ELC4-ELC-2F-ELC-NormalLevel-Calibrate

EMS-Main-InternalLeakTest

ImmoResetCoo

EMS-RailDeviation-TEST-TestHolder

BWE-BCI1-BWE-EditBICProgramCalibrate

EMS-SCRTestEEC3Test-61.42

APS-APS1-APS1-APSCirkPressureStatus

EMS-Main-FallDownTest

APS-APS1-APS1-APS-CirkPressure

EMS-RailDump

AHS-WTA1-WTA1-WTA-Tempsensor- GMS-OPC5-ECATEST
CheckClutchActuatorMovment1302-Test
COO-COO7-COO7-COOVehicleDistanceCalibration

EMS-XPIFuelLeakTest

7.1.2 Konfigurationstäckning
Konfigurationstäckningen syftar till att täcka olika konfigurationer av fordonen som kan
påverka funktionaliteten i SDP3. Konfigurationstäckningen delas in i tre delar: EMSkonfiguration, GMS-konfiguration samt hytt- & chassikonfiguration. Detta illustreras
med figur 14 nedan. De olika delarna presenteras mer i detalj nedan.
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Konfigurationstäckning

EMSkonfiguration

GMSkonfiguration

Hytt- & chassikonfiguration

Figur 14. Konfigurationstäcknign för SDP3
EMS-konfiguration
Konfigurationstäckningen för EMS syftar till att täcka de mest
motorkonfigurationerna.
Strukturen
är
uppdelad
efter
utvalda
styrenhetsgenerationer.
Under
varje
styrenhetsgeneration
finns
motorkonfigurationer för just den styrenheten. Figur 15 visar detta.

kritiska
viktiga
kritiska

EMS

S6

S7

S8

EMD1

EMO2

I&M

6 cyl., Euro 5 och
PDE

5 cyl. med XPI

6 cyl., Euro 6
med XPI & EGR

6 cyl. med PDE

5 cyl.

5 cyl.

8 cyl., Euro 5 och
PDE

6 cyl. med XPI

8 cyl. Euro 6
med XPI & EGR

6 cyl. med XPI

6 cyl.

6 cyl.

6 cyl., Euro 4 och
HPI

5 cyl. med gas

6 cyl. Euro 6
med XPI

5 cyl. med PDE

5 cyl. med gas

8 cyl. med EGR

6 cyl med DR07

Figur 15. Testtäckningsstrukturen för EMS med hjälp av olika motorkombinationer som
är uppbyggda på FPC-koder.
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GMS-konfiguration
Testtäckningsstrukturen för GMS är uppbyggd på samma sätt som för EMS. Strukturen
är indelad efter de olika styrenhetsgenerationerna som grenar sig i olika kritiska
växellådskonfigurationer.

GMS
OPC4

OPC5

OpLcruse
med
Retarder

OpLcruse
med ECA
och
Retarder

ComfortshiH
med Retarder

ComfortshiH
med Retarder

TMS1
OpLcruse
med ECA
och
Retarder

TMS2

Alison 4

Alison 5

ZF2

ZF3

Manuell
låda

OpLcruise
med ECA
och
Retarder

Figur 16. Testtäckningsstruktur för GMS, baserat på styrenhetsgenerationer och
växellådskombinationer.
För styrenheterna OPC4, OPC5, TMS1 och TMS2 finner vi växellådakombinationer
representerade i de olika blocken i kedjan, som syns i figur 16. De övriga styrenheterna
i testtäckningen har det inte formulerats något växellådskombination till då de inte är av
Scania utvecklade växellådor.
Hytt- & chassikonfiguration
För hytt & chassi har det valts ut styrenheter som har ansetts vara viktiga att testa SDP3
mot. Dessa styrenheter och deras olika generationer presenteras nedan i figur 17.
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Voith

HyF- & chassi

COO

APS

BMS

BWE

EEC

ICL

SMS

VIS

RTC

DIS

COO4_I
M

APS1

ABS2

BCI1

EEC3

ICL2

ELC3

CUV1

C200

DIS1

COO6

APS2

ABS_E

BCI2

SCR

ICL3

ELC4

VUC2

C300

DIS2

COO6_C

EBS5

BCI_B1

ICL3

COO7

EBS7

BCI_E1

ICL_B1

COO8

VUC3

ICL_D1

Figur 17. Konfigurationstäckning för hytt- & chassi
7.1.3 Användartäckning
Användartäckningen syftar till att täcka in SDP3 användare samt SDP3 användning.
Denna del av testtäckningen kan ses som ett kvantitativt mått på hur användningen av
SDP3 hos fälttestare ser ut. Användartäckningen presenteras med hjälp av figur 18
nedan.

Användartäckning

Antal unika
användare

Antal unika
fordon

Antal SDP3
starter

Antal
startade
guider

Jobbtypsfördelning

Uppkopplingstypsfördelning

SDP3 versionsfördelning

Figur 18. Sammanställning av användartäckning. Tredje delen i testtäckningsstrukturen
Användartäckningen sammanfattas och förklaras med hjälp av punktlistan nedan:
§

Antalet unika användare - Antalet fälttestanvändare för en specifik SDP3 utgåva,
baserat på MAC-adress.
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OSfördelning

§
§
§
§
§
§
§
§

Antalet unika fordon - Antalet unika fordon som kopplas upp mot SDP3 baserat
på VIN.
Antal SDP3 starter - Antalet gånger SDP3 startas av fälttestare.
Antal startade guider - Antalet guider som startas.
Jobbtypsfördelning - Vilka jobbtyper som har använts.
Uppkopplingstypsfördelning - Vilken typ av uppkoppling, VCI2 eller
VCI3(trådat eller trådlöst).
SDP3 versionsfördelning - Vilken SDP3-version som används av fälttestare och
hur övergångarna mellan versionerna ser ut.
OS fördelning - Vilket operativsystem använder fälttestarna, Windows 7/8/10.
Språk - Vilka språk använder sig fälttestarna av vid testning av SDP3 och hur ser
fördelningen ut av antalet användare per språk.

7.2 Visualisering av testtäckningsstruktur
Testtäckningsstrukturen presenteras med hjälp Splunk. Eftersom Splunk använder sig
av data som finns i loggfilerna så har endast de delar av testtäckningsstrukturen som
berör data i loggfilerna visualiserats i resultattavlan. Figur 19 nedan visar en skärmbild
av testtäckningsstrukturen i Splunk. Programmeringskoden till denna resultattavla finns
i Appendix A. Resultattavlan i Splunk uppdateras automatiskt varje natt genom
schemalagda sökningar mot databasen som innehåller loggfilerna. Siffror som är
presenterade i figur 19 är aktuella för just den dagen bilden togs.
I figur 19 syns högst upp till vänster rubriken för resultattavlan, "SDP3
FälttestTäckning". Under rubriken finns det en sökningsruta i själva resultattavlan, där
man kan söka efter specifika SDP3-versioner och anpassa resultattavlan till just den
sökningen. De olika blocken med siffror och cirkeldiagram/grafer representerar resultat
av sökningar mot databasen baserat på SDP3-versionsnummer som knappas in i
sökrutan.

28

Figur 19. Visualisering av testtäckningsstruktur via Splunk.
Det som presenteras i resultattavlan sammanfattas med hjälp av punktlistan nedan:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Antal unika fordon
Antal startade guider
Antal inskickade loggfiler
Antal unika användare
Antal uppkopplade fordon
Uppkopplingstyp
OS fördelning
Lastbilsfördelning
Jobbtypsfördelning
Funktionsvyfördelning
Versionsfördelning över tid
Topp 10 uppkopplade styrenheter
Topp 10 startade guider
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8. Diskussion
Detta avsnitt innehåller en diskussion av resultatet. Först förs allmänna diskussioner
kring testtäckningsstrukturen, som sedan diskuteras i detalj. Vidare diskuteras
resultattavlan i Splunk.

8.1 Testtäckningsstruktur - mått för kvalitet på fälttest
Examensarbetets huvudsyfte är att ta fram en testtäckningsstruktur som ska användas
som riktlinje vid övervakning av fälttestning. Som tidigare nämnts så ansågs att de
gamla KPI:erna för mätning av fälttest inte gav någon vidare indikation av vad som
testats i SDP3 och till vilken grad. Resultatet av examensarbetet innefattar en
testtäckningsstruktur som kan användas som riktlinje för tillräcklig testtäckning av
SDP3 på fälttest. Problematiken kring mjukvarutestning, som Myers, Badgett och
Sandler (2011) menar är att man inte kan uttala sig om när en produkt har testats
tillräckligt, liknande gäller för SDP3. Många faktorer är avgörande vid testning,
exempelvis att man testar fel funktioner, eller att testningen sker mot fel population. Det
senare nämnda är värt att studera. Det finns en risk med att urvalet av en population inte
är representativt, som Lohr (1999) menar i sin bok, där en missbedömning kan göras i
form av en för stor, för liten eller helt enkelt fel val av populationen, vilket kan ha gjorts
i urvalet av fälttestpopulation.
Vid framtagning av testtäckningsstrukturen har hänsyn tagits till faktorer som kan
påverka SDP3s funktionalitet, så som konfigurationer av huvudkomponenterna i ett
fordon. Eftersom man inte kan täcka alla möjliga kombinationer har en delmängd valts
ut som ansetts ha störst risk och viktigast att testa, som Ryder (2006) menar med
riskbaserad testning. Viktigt att ha i åtanke är att testtäckningsstrukturen inte kan
säkerställa att inga avvikelser hittas efter att SDP3 testats enligt strukturen.
Testtäckningsstrukturen syftar till att användas som riktlinje för vad som
rekommenderas att testas, samt som mått på kvalitet av fälttestningen. Det är inte förrän
testtäckningsstrukturen har använts vid flera fälttestomgångar som man kan avgöra om
riktlinjerna ger ett tillräckligt bra mått på testtäckning. Riktlinjerna i
testtäckningsstrukturen kan justeras i efterhand genom att studera de avvikelser som
rapporteras in efter att SDP3 lanseras och som inte har upptäckts av fälttestning.
Som tidigare nämnts så sker fälttestningen i dagsläget utifrån fasta tidsperioder, dessa
tidsperioder är satta utefter praktiska faktorer och inte utifrån testtäckningsaspekter.
Riktlinjerna i testtäckningsstrukturen kan däremot användas för att justera och
eventuellt korta ner tiderna SDP3 testas internt och på fälttest och därmed möjliggöra
tätare lansering av utgåvor med likvärdig eller bättre testtäckning.
Testtäckningsstrukturen kan alltså även användas som riktlinjer för den interna
testningen, även om dessa idag är tydliga.
Det som testtäckningsstrukturen inte tar hänsyn till är den personliga återkopplingen
från fälttestverkstäder, det vill säga de mjuka värden av hur användarna upplever SDP3.
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För att kunna ge ytterligare en dimension på mått av kvaliteten av ett fälttest bör det
därför tas hänsyn till personlig återkoppling från användarna och inte endast analys av
användardata. Undersökningen av hur fälttestarna upplever SDP3 och fälttestrutinerna
är intressant och gynnande, men utanför ramarna för denna studie.
8.1.1 Konfigurationstäckning - nödvändiga konfigurationer
Konfigurationstäckningen är den delen av testtäckningsstukturen som ger riktlinjer för
vilka fordonskonfigurationer som bör testas på fälttest. Den är uppdelad efter
huvudkomponenterna EMS, GMS samt hytt- & chassi. Eftersom SDP3 kommunicerar
med styrenheterna på fordonet så har det varit mest relevant att utforma konfigurationer
av komponenterna som regleras av styrenheterna. Vid utformning av konfigurationer
undersöktes huvudkomponenterna isolerat från varandra, det för att undvika de många
kombinationerna som kan uppstå vid skapande av konfigurationer. Dessutom har det
visat sig att avvikelser i SDP3 oftast är kopplade till en enstaka komponent, exempelvis
att en specifik guide inte går att utföra mot någon EMS-konfiguration.
Att välja strategi för hur konfigurationer av huvudkomponenterna ska byggas upp var
något som studerades i flera omgångar. Det rådde delade åsikter om hur en
konfigurationstäckning skulle framställas. Som presenterats i resultatet har
konfigurationerna byggts upp av FPC-koder som återfinns i SOPS-filen. SDP3 anpassar
funktionaliteten mot den specifika SOPS-filen och därför har det varit relevant att bygga
upp konfigurationer bestående av FPC-koder, för att kunna identifiera och skilja på
fordon. Ett alternativ av konfigurationstäckning som övervägdes var att bygga
konfigurationer utifrån komplettnummer, som är en kombination av mjukvaru- och
hårdvarunummer för en styrenhet. Detta skulle dock innebära att man endast tar hänsyn
till att testa specifika versioner av styrenheter, och inte hänsyn till konfigurationen hos
själva fordonet som styrenheten är kopplad till. Eftersom SDP3s funktionalitet är
beroende av konfigurationerna hos ett fordon så var detta alternativ inte tillräckligt. Ett
exempel är att SPD3 anpassar sin funktionalitet beroende på vilken typ av
bränslesystem ett fordon har, som syns i resultat, HPI eller XPI, sådana typer av
skillnader i ett fordon kan enklast identifieras med hjälp av FPC-koder.
Som presenterats i resultat så kan vi se att utformning av konfigurationer för EMS och
GMS skiljer sig från konfigurationerna för hytt- & chassi. Anledningen till detta är att
både motor och växellåda, som styrs av EMS och GMS styrenheterna, är komponenter
som kan ha en stor uppsättning av konfigurationer. Exempelvis kan en motor ha olika
många cylindrar, olika bränslesystem och så vidare. Liknande gäller för växellåda. Alla
dessa konfigurationer påverkar kommunikationen med styrenheten, och därmed
funktionaliteten i SDP3. Konfigurationerna för motor och växellåda har tagits fram för
att täcka de mest kritiska samt mest förekommande konfigurationerna, som man önskar
att testa på fälttest. Konfigurationerna som är framtagna har till syfte att återspegla
större delar av kundflottan. Då nya fordon lanseras kommer det behöva byggas nya
intressanta konfigurationer för just de fordonen. Vidare kan man göra ytterligare
analyser och ta med konfigurationer som exempelvis har varit mera fel benägna än
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andra. Här kan man alltså maximera nyttan av fälttestningen genom att sätta riktlinjer
och krav på vad man önskar de ska testa extra noga på fälttest. Det är även just denna
del av testningen som är bristande idag, man testar SDP3 mot för få konfigurationer
internt, och man har för liten kännedom om vilka som är de vanligaste och mest kritiska
konfigurationerna hos kund. Det som konfigurationstäckningen inte tar hänsyn till är
udda, ovanliga konfigurationer. Uppsättningen av konfigurationer som är framtagna nu
bör ses som riktlinjer och nya konfigurationer kan läggas till utefter behov, samtidigt
kan konfigurationer som i framtiden inte längre är intressanta tas bort.
8.1.2 Funktionstäckning
Vid framställning av funktionstäckning för SDP3 var det viktigt att definiera vad en
funktion i SDP3 är, då detta inte var definierat tidigare. Det är utifrån den definitionen
som funktionstäckningen framställts. En analys av vilka funktioner som testas på fälttest
kan ge en direkt återkoppling till interna testningen av SDP3. En central funktion i
SDP3 är körning av guider, och det är därmed viktigt att säkerställa att guider testas på
fälttest. Antalet guider i SDP3 är väldigt många och att säkerställa att alla dessa testas
på fälttest skulle vara orimligt. Ett utdrag av topp 100 mest använda guider
sammanställdes, där 20 guider valdes ut, som just dessa ansågs ha central funktionalitet
i SDP3. Valet av antalet guider kan anpassas i framtiden då nya guider tillkommer eller
då önskemål för testning av specifika guider dyker upp. Vidare bygger
funktionstäckningen på funktionerna reservdelsprogrammering samt ECU-uppdatering,
förutom att även dessa är centrala funktioner i SDP3 så ger mätning av dessa bra
indikation på hur frekvent använda dessa funktioner är av fälttestare, eller av övriga
Scaniaverkstäder.
8.1.3 Användartäckning
Parametrarna som är valda i användartäckningen syftar till att ge kvantitativa mätvärden
på fälttestningen. Användartäckningen är den delen som kan liknas med de tidigare
KPI:er som används för mätning av ett fälttest. Användartäckningen har dock många
flera KPI:er och är mera täckande. Här tas det hänsyn till mera än bara hur mycket
SDP3 har använts, utan även på vilket sätt, i form av funktioner, kringutrustning och
operativsystem. Detta resultat kan direkt återkopplas till den interna testning av SDP3,
där man kan anpassa den interna testningen utifrån fälttestningen. En nyttig analys är att
undersöka vilka operativsystem som fälttestare använder vid testning av SDP3, som
sedan kan återkopplas till den interna testningen, för att säkerställa att man har testat
SDP3 mot alla operativsystem. Liknande gäller för uppkopplingstyp, det vill säga vilken
typ av VCI, som i sin tur också påverkar funktionaliteten i SDP3.

32

8.2 Visualisering av testtäckningsstruktur
Visualisering av testtäckningsstrukturen är en viktig del av resultatet. Visualiseringen
gjordes i Splunk i form av en resultattavla som uppdateras automatiskt varje natt.
Resultattavlan är baserat på data som Splunk har tillgång till. Med hjälp av
resultattavlan går det nu att i realtid övervaka ett pågående fälttest. Sökrutan i
resultattavlan underlättar även för användaren att analysera testtäckning eller
användning av önskad SDP3 version, genom att filtrera efter SDP3 version. Det går
även att jämföra olika fälttestomgångar, och på så sätt jämföra testtäckningen mellan
olika omgångar. Den tidigare analysen av fälttestningen gjordes genom utläsning av
nämnda KPI:er från OD-portalen, som innebar mycket manuellt arbete, för information
som ansågs ge relativt lite kännedom om fälttestningen. Resultattavlan i Splunk ger
däremot mycket större kännedom om fälttestningen, i form av hur mycket SDP3
används samt på vilket sätt. Resultattavlan kräver inte heller så mycket manuellt arbete
och statistiken kan fås omedelbart. Denna information kan även användas för att ge
direkt återkoppling till den interna testningen, i form av vad som har testats på fälttest
och vad man borde fokusera på att testa internt så att både den interna och externa
testningen kompletterar varandra. Vidare kan man med hjälp av resultattavlan även
jämföra fälttestpopulationen med den riktiga kundpopulationen genom att filtrera efter
specifika SDP3 versioner. En sådan jämförelse kan ge mycket information om rätt urval
av fälttestpopulation har gjorts eller inte.
8.2.1 Implementering i Splunk
Eftersom Splunk endast läser in loggfilerna från SDP3 så har det inte varit möjligt att
implementera och visualisera hela testtäckningsstrukturen. Speciellt har det inte gått att
visualisera konfigurationstäckningen, som är baserad på FPC-koder, som endast finns i
SOPS-filen. En koppling mellan informationen i SOPS-filen samt loggfilerna hade varit
möjligt, men eftersom CHIN-databasen som innehåller SOPS-filerna inte stödjer någon
bulksökning så har det inte varit möjligt att exportera den stora mängden data, för att
senare kopplas med data i loggfilerna.
Loggfilerna som har använts för att framställa statistiken i resultattavlan har försvårat
analysarbetet. Som nämnt tidigare så utgör varje rad i loggfilen ett event, där varje event
har ett index och alla events har en source. Denna struktur av loggfilen försvårar
analysarbetet. Sökningar där flertalet events skall plockas och paras ihop med respektive
source blir komplexa och har oftast lång bearbetningstid. Exempel på ett event i
loggfilen är SDP3-versionsnumret, som har använts för att identifiera ifall en SDP3
version är fälttestutgåva eller inte. Att alltid plocka ut versionsnumret och koppla med
övriga events blir tidsödande. Vid implementation av resultattavlan har därför alla
versionsnummer i första hand plockats ut, och sorterats, där man senare som användare
får söka efter önskad SDP3 version i sökrutan och därmed slipper kopplingen av de
många inblandade events. Exempel på events som har kopplats med versionsnumret är
användare, uppkopplingstyp, operativsystem och många flera.
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9. Slutsats
Syftet med examensarbetet var att skapa en testtäckningsstruktur för SDP3 under dess
releasefas. En testtäckningsstruktur framställdes som kan användas för att ge en
övergripande indikation på vad som bör testas på fälttest. Eftersom det är svårt att uttala
sig om hur mycket testning som är tillräcklig testning så har testtäckningsstrukturen
utformats genom att ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka funktionaliteten i
SDP3. Testtäckningsstrukturen kan även användas för att ge återkoppling om kvaliteten
av ett fälttest, genom att mäta hur väl de olika riktlinjerna uppnås via ett fälttest. Vidare
implementerades delar av testtäckningsstrukturen i databashanteringssystemet Splunk i
form av en resultattavla för att visuellt visa fälttestanvändningen. Med hjälp av
resultattavlan kan man erhålla realtidsstatistik om fälttestningen. Dessutom kan man
med hjälp av sökrutan i resultattavlan filtrera sökningen efter olika SDP3 versioner och
därmed jämföra kvaliteten av olika fälttestutgåvor. Huruvida ett fälttest har varit
tillräckligt täckande eller inte har inte gått att analysera eftersom det önskade data inte
är tillgängligt via Splunk, rekommendationer till lösning av detta problem ges i avsnitt
9.1.2.

9.1 Vidare rekommendationer
9.1.1 Acceptanskriterium för testtäckningsstruktur
För att få ännu tydligare riktlinjer på vad som bör testas på fälttest, och i vilken mängd
för tillräcklig testtäckning, bör man undersöka möjligheten att använda sig av
acceptanskriterium. Ett acceptanskriterium är oftast svårt att bestämma i förväg, utan
detta görs oftast genom att man testar sig fram, och justerar kriterierna i efterhand, i
detta fall efter flera utförda fälttest.
9.1.2 Koppling av databaser
För att användaranalysen av fälttestningen ska vara så gynnsam som möjligt så bör man
undersöka möjligheten att koppla informationen från flera databaser. Speciellt
nödvändigt bör det undersökas huruvida informationen i CHIN-databasen kan göras
tillgängligt för Splunk. En integration av informationen i loggfilerna samt informationen
i SOPS-filen skulle bidra med ytterligare en dimension av användaranalysen. Analyser
som kan göras då är sådana där man kopplar specifik utförd funktion i SDP3 mot
konfigurationer av fordon.
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9.1.3 Undersökning av populationsurval
En del av syftet med fälttestningen är att testa SDP3 mot ett urval av population som
skall efterlikna den verkliga kundpopulationen av SDP3 användare. Den
implementerade resultattavlan i Splunk har kunnat ge en viss indikation om huruvida
fälttestpopulationen återspeglar den verkliga kundpopulationen i form av SDP3användning. Det som är mera intressant är att undersöka populationen i form av
fordonskonfigurationer. I samband med att detta examensarbete avslutades så
påbörjades det ett nytt där syftet är att undersöka populationsurvalet av fälttestare.
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Appendix A - Splunksökningar
Sökningsnamn

Söksträng i Splunk

VersionFordelningRa
w

index=info sourcetype=SDP3ToolLog "SDP3 version
number: " OR "Prim sops vin: "
| stats values(vinNo) as vin, values(Sdp3Version) as ver by
source, _time
| filldown ver
| filldown vinNo

VciTypRaw

index = info sourcetype=SDP3ToolLog "
Name:
" OR "Sdp3 version number: "
| rex "(?i)Name:
(?P<Name>(?:[^\#]+))"
| stats values(Sdp3Version) as version, values(Name) as name
by source
| mvexpand name

UnikaVinUppkoppling
arRaw

index=info "Prim sops VIN:" OR "SDP3 version number: "
| stats values(Sdp3Version) as version, values(vinNo) as vin
by source

UnikaAnvandareRaw

index=info sourcetype=SDP3ToolLog "MAC address: " OR
"SDP3 version number: " OR "Prim sops vin"
| rex "MAC address: (?P<Anvandare>(.*))"
| stats values(vinNo) as vin, values(Sdp3Version) as
ver,values(Anvandare) as UserId by source
| mvexpand UserId

ProcentTabAnvRaw

index = usagelog
"Selector.Selected;RepairProduct.TabControl.MainTabContro
l.TabItem" OR
"ButtonBase.Click;ShowAllJobTypes.Button.RepairSCANIA
;;mainwindow" OR "SDP3Version:"
| rex "TabItem.(?<tabitem>[a-zA-Z]+);"
| rex "SDP3Version: (?<Sdp3Version>\S+)"
| rex
"ButtonBase\.Click;ShowAllJobTypes\.Button\.(?<jobType>[
a-zA-Z]+)"
| stats values(Sdp3Version) as Sdp3Version, values(tabitem)
as tabitem, values(jobType) as jobType by source

OsVersionRaw

index=info OR index=debug "SDP3 version number:" OR
"Windows Version:"
| rex "(?i).*Windows Version: (?P<Os>.+)"
| stats values(Sdp3Version) as ver, values(Os) as os by source

JobTypRaw

index=info sourcetype=SDP3ToolLog "Started job type: "
OR "SDP3 version number: "
| rex "(?i)Started job type: (?P<jobType>.*)$"
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| stats values(Sdp3Version) as ver, values(jobType) as
JobType by source
| mvexpand JobType
HyttTypRaw

index=info sourcetype=SDP3ToolLog "Prim sops VIN" OR
"SDP3 version number: "
| eval type=substr(vinNo, 4,1)
| eval CabType=case(type="R","R truck",type="P","P
truck",type="G","G truck",type="T","T truck",type="K","K
bus",type="N","N bus",1==1,type)
| stats values(Sdp3Version) as SDP3, values(CabType) as Cab
by source

GuiderKördaPerVersio
nRaw

index = info "Starting Guide: Name:" OR "Sdp3 Version
number"
| stats values(guide) as guide, values(Sdp3Version) as ver by
source

AntalLoggfilerRaw

index=info sourcetype=SDP3ToolLog "SDP3 version
number: "
| stats values(Sdp3Version) as SDP3 by _time
| stats count(SDP3)

AntalEcuRaw

index=info sourcetype=SDP3ToolLog "ScommECUName: "
OR "SDP3 version number: "
| stats values(Sdp3Version) as SDP3, values(EcuName) as ecu
by source
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Appendix B - Genomförda intervjuer
Person

Datum

Ämne

Niklas Andersson

2016-10-05

Testning SDP3 i utvecklingsfas

Philip Moberg
Axelsson
Olle Bjurstam

2016-10-10

Fälttest uppföljning.

2016-10-06

Testning vid byggnation av SDP3

Jenny Ahlenius

2016-10-19

Kvalitetsärende statistik.

Jörgen Holm

2016-10-19

Testning i utvecklingsfas

Hassan Jamil

2016-10-21

Cognos genomgång, mjukvaruuppdatering i SDP3

Hassan Jamil

2016-10-26

Cognos genomgång.

Jenny Ahlenius

2016-11-03

Kvalitetsärenden. Vilken del i SDP3 är mest felbenägen

Hassan Jamil

2016-11-03

Cognos genomgång

Erik Påledal

2016-11-08

Splunk genomgång; vad är möjligt

Erik Påledal

2016-11-22

Splunk genomgång; vilka mätvärden ger gynnande statistik

Björn Bertmar

2016-11-24

Testtäckningsstruktur definition

Torkel

2016-12-01

Testtäckning GMS

Fredrik Johansson

2016-12-02

Testtäckning hytt & chassi

Carl-Johan Jeansson

2016-12-02

Testtäckning EMS

Niklas andersson

2016-12-05

Testtäckning hytt & chassi

Niklas Andersson

2016-12-06

Niklas Andersson,
Erik Påledal, Roger
Carl-Johan Jeansson
& Magnus Wadstrand
Göran Öberg

2016-12-07

Workshop testtäckning hytt & chassi: Konkretisering till
faktiska värden
Brainstorming. Vad är möjligt att göra med Splunk

2016-12-08

Workshop
testtäckning
EMS.
Vilken
testtäckning
eftersträvas?
Förfrågan om ett script för utläsning av slutsteg

Erik Påledal

2016-12-09

Utveckling av script för utskrivning till .csv fil

Fredrik Johansson,
Björn Bertmar
Achraf H, Björn
Bertmar
Jan Westerholm,
Håkan Neman

2016-12-14

Presentera befintlig testtäckningsmodell. Satsa på djup
eller bredd? Vad är möjligt idag och vad vill få ut i framtiden
Presentation av testtäckning version 2.

2016-12-07

2016-12-16
2016-12-21

CHIN-databasen, hur kan den integreras mot övriga
databaser
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Appendix C - Styrenhetsbeteckning
Styrenhet

Funktion

COO

Koordinator, koordinerar signaler mellan andra styrenheter

ICL

Kombinationsinstrument

EMS

Motorsystem

VIS

Siktsystem

CMS

Chassi management system

LAS

Lås- och larmsystem

GMS

Gear management system

RET

Retarder

TCO

Färdskrivare

BWS

Påbyggnadssystem

SMS

Fjädringsystem

ACC, MCC

Klimatsystem

BMS

Bromssystem

SMA

Fjädring ledbuss

ACS

Ledkontroll

BCS

Busschassisystem

APS

Luftbehandlingssystem

CSS

Krocksäkerhetssystem

DIS

Adaptivfarthållarsystem

EEC

Avgasefterbehandlingssystem

EST

Electrohydraulic Steering System

LDW

Körfältsvaktsystem

TPM

Däcktrycksövervakningsystem

RTC

Scania kommunicator

AUS

Informationssystem

CTS

Klocka. och tidssystem

DAS

Förarstödssystem

RTI

Scania interactor

FLC

Framåttittande kamera

BWE

Påbyggnadssystem
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Appendix D - Förkortningar
CHIN – CHassi INdividuals, databas med chassinummer till alla Scanias fordon
ECU – Electrical Control Unit
EMS – Engine Management System
FPC – Functional Product Characteristic
GMS – Gearbox Management System
I&M – Industri- och Marinmotorer
SDP3 - Scania Diagnose and Programmer 3
SOPS – Scania On board Product Specification
VCI - Vehicle Communication Interface

41

