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Abstrakt (Swedish) 
Dagens elektroniskt komplexa och avancerade fordon har bidragit med att service och 

underhåll blir allt viktigare. Utifrån detta har diagnostikmjukvaror utvecklats till vad 

de är idag, stora och komplexa mjukvaror. De är dyra och tillverkarspecifika samt att 

målgruppen är märkesverkstäder. Att kunderna och målgrupper blir fler är något som 

på senare år drivit fram önskemål om mjukvaror med mindre funktionalitet för e.g. en 

biluthyrare. Då ställs frågan, kan inte målgruppen för dessa mjukvaror erbjuda mer 

flexibel funktionalitet för att skapa kundlösningar för alla typer av önskemål? 

Flera välanvända och flexibla tjänster och plattformar kan redan utnyttjas online, då 

kanske deras systemarkitektur kan utnyttjas för att hjälpa till att modernisera dagens 

diagnostikmjukvaror. Denna arkitektur är ofta något som kallas för Molnet (Cloud) och 

bidrar med flexibilitet. Denna rapport mynnar ut i en systemarkitektur baserad på 

Cloud Computing och demonstrerar på den stora storleken på mjukvarorna kan minskas 

och samtidigt erbjuda valfri diagnostik funktionalitet på valfri enhet. 

Denna arkitektur har fått namnet DSIC - Diagnostics in Cloud och har tagits fram som 

ett bevis på ett koncept. Den har utvecklats och testats mot ett fordon som nyttjar 

General Motors Local Area Network (GMLAN) som kommunicerar över Controller Area 

Network (CAN). För att kommunicera med fordon har implementeringen av en standard 

som är framtagen av Society Of Automotive Engineers (SAE) gjorts, J2534. 

 Det har även resulterat i ett nytt sätt för att uppnå Remote Diagnostics som är 

diagnostik över internet där e.g mekanikern inte behöver vara fysiskt närvarande för att 

diagnostisera och undersöka fordonets felkoder. 

Att Cloud system bidrar till nya risker och problem är välkänt. DSIC är endast ett 

koncept som visar på att Cloud Computing bidrar med att kundlösningar med valbar 

funktionalitet på valfri enhet är möjligt. Mer forskning och vidareutvecklings behövs, 

rapporten ger några exempel där säkerheten är slagordet. 

  



 
 

 
  



 
 

Abstract (English) 
Vehicles manufactured today are very complex and advanced in their electronics and it's 

because of this development diagnostics and service grows more important. It's because 

of this the diagnostics software have developed into what they are today, big and 

complex applications. They are more often than not developed for specific brands and for 

bigger dealerships. But wishes about widening the client base have become reality with 

wishes about smaller and only offer functionality that are necessary for the customer, 

e.g. a Car rental service. So the question is, can these applications become more flexible 

in regards to functionality and offer customer specific solutions in regards to cover their 

wishes? 

Several well-known and flexible applications can be accessed over the web and maybe 

their system architecture can be used to help prepare the diagnostics applications reach 

a more modern standard. The architecture in question are often something called a 

Cloud and it helps with the flexibility. This thesis results in an architecture based on 

Cloud Computing and demonstrates smaller applications, with optional functionality on 

an optional device. 

This architecture was named DSIC - Diagnostics in Cloud and have been developed as a 

proof of concept. The development and testing have been performed with a vehicle that 

uses General Motors Local Area Network (GMLAN) which communicates over a 

Controller Area Network(CAN). Vehicle communication is made with a developed proxy 

of a standard. The standard in question was Society of Automotive Engineers (SAE) 

J2534. 

 One result of this thesis have been a new way to perform Remote Diagnostics. This is to 

perform diagnostics online, e.g. The mechanic doesn't have to be present to perform 

diagnostic operations.  

All new solutions comes with pros and cons and Cloud is no different. DSIC is only a 

concept and gives an answer to the question at hand. More research and development is 

necessary and the thesis gives some examples where security is the keyword. 
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1 Introduktion  
1968 introducerades första inbyggda systemet i ett fordon som då hanterade bränsle 

insprutning hos Volkswagen Type 3 [1]. Detta var en revolution inom fordonsindustrin 

och startskottet för den utveckling som resulterat i det komplexa inbyggda system som 

en bil idag innehåller. 

10 år senare implementerades detta i fordon på marknaden. Detta innebar att 

diagnostik behövdes och enkla OBD lösningar lanserades [1]. 

I 20 år har diagnostiken utvecklats i takt med att mjukvaror hos fordonen blivit fler och 

utförandet har under denna tid gjorts på liknande sätt. Med en kommunikationsenhet 

som kopplas mellan fordon och PC. Mjukvaror i fordon exekveras av en mikroprocessor 

som specifikt utvecklats för internkommunikation hos fordon en så kallad ECU, 

elektronisk kontroll enhet.  

Diagnostik i bilbranschen idag har standardiserats i Europa under ett API som heter 

J2534 av Society of Automotive Engineers [2].  Detta API utnyttjas i PC applikationer 

kopplade mot en kommunikationsenhet, en OBD läsare som är noden mellan mjukvara 

och bil. OBD läsare delas in i 2 klasser där en klass är baserad på stängda standarder. 

Den andra klassen baseras på öppna standarder [3]. 

Det finns många olika diagnostikmjukvaror som använder J2534 eller andra protokoll. 

Dock är dessa mjukvaror ofta utvecklade för professionella verkstäder. En av dessa är 

DiagStudio som är skapat av Diadrom. Denna diagnostikmjukvaran precis som många 

andra är skapad som en stor klient utan någon speciell möjlighet till val av önskad 

funktionalitet.  

1.1 Problemet 
På senare tid har kunder drivit fram önskemål om att endast få tillgång till delar av den 

funktionalitet som DiagStudio idag tillhandahåller och även på flertalet olika enheter, 

e.g. telefoner och surfplattor.  

Exempel på en kundlösning kan vara en biluthyrningsfirma som endast är intresserad 

av servicedata för sina bilar, e.g. hur hårt bilen har körts eller hur långt och fort den 

körts. För att detta ska vara möjligt uppstår krav om flexibilitet hos leverantörer som 

inte är möjlig idag. 

Då felkoder och dess betydelse ofta slås upp i, e.g. databaser och sedan hanteras lokalt 

behövs separation av funktionaliteten. Separation i användarens enhet och enheten som 

hanterar felkoder, beräkningar samt diagnostiken. Det är denna separation som 

utnyttjas i en systemarkitektur som är mer känd som ett Cloud system. Detta bidrar 

med att systemarkitekturen behöver göras om eller expanderas för att lösa detta 

problem. 
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1.1.2 Problemställningar 

Hur kan Cloud vara en lämplig arkitektur för diagnostik? 

Hur realiseras ”Remote Diagnostics” med Cloud? 

Hur undviks kravet på ny hårdvara för att utföra diagnostiken i Cloud? 

1.2 Syfte 
Att med hjälp av ett framtaget koncept bevisa att det är möjligt att utforma 

kundlösningar snabbare som ett alternativ till dem stora mjukvarorna som idag är 

tillgängliga för kunder. Att hantera detta med existerande hårdvara för att begränsa 

miljöpåverkan är önskvärt för att leva upp till dagens samhällskrav. Att dessa 

kundlösningar även ska kunna utnyttjas på valfri enhet e.g. telefon, surfplatta är ett 

mål. 

Då det är ett koncept som tas fram kommer resultatet inte att vara utvecklat för 

marknaden. Det kommer endast vara för att bevisa att frågeställningarna som ställts 

ovan kan uppfyllas med hjälp av planerad arkitektur och metodik. Detta koncept är 

endast ett förslag till hur systemarkitekturen kan se ut i framtidens diagnostiksystem 

och hur det kan implementeras.  

1.3 Företaget 
Detta projekt utförs i samarbete med Diadrom Systems AB. 

1.4 Avgränsningar 
Systemet som kommer att utvecklas är bara ett koncept och inte ett färdigt system. Att 

utvecklingen kommer ske från grunden och kommer designas endast för att lösa 

problemet beskrivet ovan. Därför kommer viss funktionalitet inte att implementeras, 

GUI och säkerhet. Diagnostiken som kommer att implementeras kommer att nämnas 

och beskrivas ytligt då hur det utförs är hemligt.  

1.5 Kravspecifikation 
Se bilaga A - Kravspecifikation 
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1.6 Definitioner 

SQL Structured Query Language 

SAE Society of Automotive Engineers 

API Application Programming Interface 

ECU Electronic Control Unit 

JNI Java Native Interface 

JNA Java Native Access 

CAN Controller Area Network 

TT-CAN Time Triggered CAN 

OSI Open Systems Interconnection 

DLL Dynamic Link Library 

http Hyper Text Transfer Protocol 

PaaS Platform as a Service 

SaaS Software as a Service 

GSD Global Software Development 

ASD Adaptive Software Development 

ACD Adaptive Cloud Development 

PID Parameter Id 

OBD On-Board Diagnostics 

WLAN Wireless Local Area Network 

LAN Local Area Network 

DSIC Diagnostics in Cloud 

Socket Kommunikationslänk mellan 2 mjukvaror 

XML Extensible Markup Language 

Tabell 1, Definitioner och dess förkortningar 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel listas och förklaras metoder, projekt och hårdvara som har legat till 

grund för DSIC. 

2.1 Vad är Cloud? 
Ett Cloud kan ses som ett kluster av löst kopplade noder, det är nästa generations 

datacenter med olika teknologier, e.g. virtuella maskiner och servrar som är dynamiskt 

tillgängliga vid behov som en personlig resurs, Det finns både publika och privata Cloud, 

de som definieras som publika är tillgängliga för alla och de privata är ofta datacenter 

för företag  [4]. Namnet kommer från symbolen istället för den ofta komplexa strukturen 

som sådana system består av [5]. När en tilldelad personlig resurs uppstår för 

datahantering kallas denna hantering för Cloud Computing. 

2.2 Cloud Computing 
Cloud Computing refereras till både som applikationer som tillhandahålls som tjänster 

över internet samt deras hård- och mjukvara som existerar i datacenter. Det som formar 

Cloud är inte tjänsterna utan de datacentren med deras hård- och mjukvara. [4]. 

Säkerheten är något som blir en viktig del inom Cloud Computing då användarna 

förlitar sig på okända system med sina data [5]. Inom Cloud Computing öppnas nya 

möjligheter. En möjlighet är att bidra med ökad kapacitet då enheter idag ofta är 

begränsade i beräkningskraft och lagring. Med Cloud Computing kan kapaciteten 

användas av alla servrar kopplade till systemet som varierar i storlek. Allt från ett fåtal 

till tusentals servrar eller andra enheter som bygger upp systemet [6]. 

2.3 Utveckling av Cloud baserade system 
Att utveckla system inom Cloud kan göras på flera olika vis beroende på vad ändamålet 

med systemet är, här listas några metoder. Att utveckla mot Cloud behöver inte alltid 

göras från grunden det går e.g. att utnyttja flertalet företagsmodeller för att sedan 

utnyttja deras resurser. Detta kan i vissa fall resultera i att säkerheten inte längre blir 

utvecklarens problem, dessa tjänster kallas för Platform as a Service (PaaS) [6].  

Det finns även utvecklingsmiljöer som levereras som en tjänst där utvecklingen sker 

direkt mot en redan existerande Cloud plattform. Dessa tjänster kallas för Software as a 

Service (SaaS) [7]. Andra utvecklingsmodeller som är baserade på mer klassiska 

utvecklings metoder, e.g Agil mjukvaruutveckling finns också och en av dessa är e.g 

Adaptive Cloud Development. 

2.3.1 Adaptive Cloud Development 

Denna utvecklingsmetod är baserad på en agil utvecklingsmetod vid namn Adaptive 

Software Development (ASD). Adaptive Cloud Development (ACD) grundas på samma 

idé, med att utnyttja återanvändbara delsystem som lagras i systemet. Delsystem som 

behövs för en viss metod bestäms genom flertalet algoritmer och metoder automatiskt 

[8]. 

2.3.2 Global Software Development with Cloud platforms 

GSD är en utvecklingsprocess för mjukvara för utveckling på skilda globala platser. Att 

det lämpar sig för företag på ett sådant sätt att slippa kostnader som kommer från den 
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globala separation som ofta uppstår hos företag, e.g. hårdvara, säkerhet, flexibilitet och 

prestanda kommer just ifrån att det är baserat i Cloud Computing [7].  

2.4 Webb-/Applikationsserver 
Som beskrivet tidigare består system som baseras på Cloud Computing på separat 

hårdvara och mjukvara, e.g. dynamisk webb-/applikationsserver. En webbserver är en 

informationsteknologi som behandlar data via http. Detta refererar till både mjuk- och 

hårdvara eller båda samt kan referera till servrar som är statiska eller dynamiska [9]. 

 Statisk - Består av hårdvara med server mjukvara. Den kallas statisk då filerna 

skickas "as-is", det vill säga obehandlade från server till webbläsare. 

 Dynamisk - Består av en statisk och extra mjukvara. Vanligtvis en 

applikationsserver och en databas. Anledningen att den kallas dynamisk är att 

filerna behandlas och uppdateras av servern innan de skickas. 

Om målet är att skicka applikationsspecifik data, logik eller metoder krävs då en 

applikationsserver. Dessa kan utvecklas på flera olika vis och i flera olika 

utvecklingsspråk, ofta hanteras även databaser genom servrar och detta kan göras i, e.g. 

MySQL. 

2.5 MySql 
MySql är ett databashanterings program, specifikt för relations databaser [10]. 

Databaser är något som är en del av många applikationer och något som det dagligen 

sker interaktion med. Applikationsområden för databaser har en bred spridning e.g. 

 Användardatabaser 

 Fillagring 

 Bildhantering 

Det är ett bra sätt att hantera och lagra data specifikt för applikationen, i MySql 

designas databaser i grunden som Tabeller där kolumner definieras av användaren för 

vad som ska lagras (se Figur 1). 
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Figur 1, Tabell och databashantering i MySQL workbench 

Sql är programmeringsspråket som används för att hantera databasen samt flödet. Det 

som lagras och hanteras är ofta rå data. För att hantera databaser på en högre nivå e.g. 

Java, som är ett objektorienterat språk, förenklas hanteringen av databasen då data 

kartläggs efter objekt[11]. 

2.6 Relaterat arbete 
Det finns lösningar på marknaden för att utföra Remote Diagnostics dock är dessa ofta 

baserade på nya standarder. Mjukvarorna baseras på samma sätt som, e.g. DiagStudio, 

men det löser inte problemet med flexibiliteten. Inom applikationer som utnyttjar Cloud 

samt stängda standarder är det ofta uppgiftsspecifika lösningar som endast fokuserar på 

en viss funktionalitet. 

2.6.1 Diagnostics over IP 

Diagnostics over IP mer känt som DoIP härstammar från standarden ISO 13400. Denna 

standard består av 4 delsystem. Det första systemet behandlar primärt 

kommunikationen mellan fordon och diagnostik applikation över ethernet, LAN eller 

WLAN. Den andra delen behandlar aspekterna av kommunikationen i form av IP 

adressering, upptäckande av fordon, uppkoppling samt dirigering av data. Återstående 

systemen behandlar OSI-modellens krav för kommunikation i datalink- och fysiska 

lagret [12]. Negativa krav som uppkommer på grund av DoIP är att en ny enhet måste 

inkluderas i varje enskild bil vilket resulterar i högre kostnader och även miljöpåverkan. 

2.6.2 ISO 22900 

Denna standard specificerar ett gammalt diagnostik protokoll som ett nytt generiskt och 

protokollspecifikt interface, MVCI. Detta skapar en gemensam struktur för diagnostik 

applikationer och för att bidra till ett ad-hoc liknande koncept för hantering av dessa 
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interfacen även från olika tillverkare. I denna standard täcks även hur arbetet utförs 

med hjälp av olika sorters wrappers eller proxys översätter den redan existerande J2534 

till ISO 22900 [13]. 

2.6.3 Cloud-based Driver monitoring and vehicle Diagnostics with OBD 

Detta system liknar det som är tanken med DSIC fast detta system är uppgiftsspecifikt. 

Det är baserat som ett Cloudsystem där användaren hanterar en mobilapplikation som 

agerar mellanhand för back-end servrar och fordonet. 

Systemets applikation tillsammans med back-end servrarna har i uppgift att i realtid 

lagra och behandla data som kommer ifrån fordonets OBD.  När relevant data anländer 

hos servrarna kan dessa bestämma vad som ska visas på applikationen, e.g förar 

säkerhet eller fel på motorn. Detta sker genom att data som kommer till servern 

behandlas och jämförs med kända felkoder som i DiagStudio. 

Det är dessa kända felkoder som kan ändras eller läggas till för att skapa mer 

funktionalitet samt skapa viss flexibilitet [14]. 
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3 Diagnostik och Relevant teknik 
Kommunikation i bilar hanteras via subnät, dessa baseras på olika teknologier som 

klassiska CAN, LIN, MOST och även på senare år FlexRay, Ethernet och WLAN [15]. 

Kommunikationen med bilar hanteras även den på olika sätt, det klassiska för detta har 

varit OBD och OBD II men har på senare år även gått över till WLAN. 

3.1 PassThru Enhet 
Att kommunicera med en bil enligt J2534 krävs en PassThru enhet [2], som en OBD 

läsare. Denna enhet produceras av olika tillverkare och kan skräddarsys med olika 

tillbehör, e.g. stöd för WiFi, Ethernet och USB. OBD läsare kräver drivrutiner på den 

enhet som ska styra kommunikationen. Det är en specifik DLL fil bland dessa som 

hanterar J2534. Det är denna specifika fil som implementeras i en proxy för att sedan 

utnyttjas i den tänkta applikationen.  

Det finns inget krav för tillverkare att stödja J2534 då kommunikationen med bilen 

fortfarande sker genom andra protokoll e.g. CAN. Det är OBD läsaren som översätter 

den data som skickas från applikationen till bilen.  

3.2 J2534 
J2534 är ett koncept som standardiserades av SAE, det är ett API som gör det möjligt 

att programmera samt hantera olika ECU i fordon [16].  Syftet med att använda ett 

standardiserat API är att hantera all kommunikation med olika fordon och dess ECU. 

Detta med den fysiska enhet som kallas PassThru enheten, verktyget är inkopplad i en 

enhet för användaren där en DLL fil är implementerad i mjukvaran. DLL filen som 

tillhandahåller funktioner som finns för att kommunicera med olika ECU, funktionerna 

är: 

PassThruOpen Öppnar kommunikationen med enheten 

PassThruClose Stänger kommunikationen med enheten 

PassThruConnect Öppnar kommunikationen med kanalen för protokollet 

PassThruDisconnect Stänger kommiíkationen med angiven kanal 

PassThruReadMsgs Läs meddelanden på en kanal 

PassThruWriteMsgs Skicka meddelanden på en kanal 

PassThruStartPeriodicMsg Skicka meddelanden på en skanal med ett angivet intervall 

PassThruStopPeriodicMsg Stoppa ett periodiskt meddelande 

PassThruStartMsgFilter Påbörja filtrering av meddelande en kanal 

PassThruStopMsgFilter Stoppa filtrering av meddelande på en kanal 

PassThruSetProgrammingVoltage Bestäm spänningen på en pin 

PassThruReadVersion Avläsa versionen på DLL samt API 

PassThruGetLastError Avläsa den textade definitionen av det senaste felet 

PasstThruIoctl Generell I/O kontroll 

Tabell 2, Metodanrop i J2534-DLL 

Alla meddelanden som skickas från datorn följer en viss struktur som beror på 

protokollet som bestämts i PassThruConnect (se Tabell 2). Denna struktur kan vara 

e.g CAN. 
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3.3 Can 
Controller Area Networks (CAN) är det protokoll som är vanligast som 

kommunikationsmedium i fordon. Bosch var det företag som 1980 designade protokollet 

som möjliggör parallell kommunikation, e.g. multiplexing, mellan olika ECU. En ECU 

ses som en nod på databussen och indexeras för att förenkla kommunikation. CAN är en 

gammal teknik och har levt vidare på grund av vidareutveckling och tillägg, e.g. FTT-

CAN som förbättrar stödet för sporadiska meddelanden som inte var lätt att hantera 

förr. Flertalet kommunikations standarder har baserats på CAN och två av dessa är 

ISO 15765 och GMLAN [17]. 

3.3.1 ISO 15765 

En kommunikationsstandard utnyttjas i diagnostikapplikationer och möjliggör att 

skicka stora meddelanden över CAN är ISO 15765. Istället för klassiska 8 byte CAN 

meddelanden går det att skicka upp till 4095 bytes i ett enda meddelande. Detta innebär 

att den kommunikationsbuss som destinationen är kopplad till kommer att ha stora 

mängder data som flödar, i.e. filtrering är ett måste för att rätt meddelande ska anlända 

till rätt destination [18]. 

3.3.2 GMLAN 

För att vidare standardisera kommunikation mellan bil och diagnostik applikation har 

General Motors utvecklat ett eget protokoll, GMLAN. Detta baseras på CAN och 

används av flertalet fordonstillverkare e.g. SAAB. Detta protokoll stödjer tre olika 

busshastigheter, High-, Flex- och Low Speed. I diagnostikens protokoll har det 

definierats "services" och dessa består av en identifikation byte för en ECU. Det är med 

hjälp av denna byte som tillsammans med en PID en diagnostik läsning sker mot en 

specifik ECU (se Tabell 3). I GMLAN definieras flera nya "services" som tillhör olika 

delar av fordonet och styr diverse funktioner (se Tabell 4). Ofta riktas "services" mot en 

viss enhet i bilen, e.g. instrument panelen och sedan kan flertalet utläsningar göras 

ifrån denne [19]. 

 

CAN ID  #0 #1 #2 #3 #4 #5 

$CANID $09 $02 - - - - 

Tabell 3, Service anrop för utläsning av vin i ISO-15765-4 

3.4 Diagnostik idag 
Bortsätt från de standarder som kommit på senare år som, e.g. DoIP och ISO 22900 som 

tidigare nämnts sker inte diagnostik ofta på distans utan det krävs en fysisk koppling 

till en mjukvara. I dessa mjukvaror eller program finns funktionalitet för flertalet fordon 

och täcker ofta stora delar eller all funktionalitet i ett system, e.g stöd för alla "services" 

i GMLAN för alla modeller som SAAB tillverkar.  

DiagStudio är baserat på en samling ramverk som Diadrom utnyttjar för att designa 

kundlösningar. Dessa kundlösningar är en mjukvara som exekveras på en PC eller 

liknande enhet. Denna lösning kräver dock extra arbete av företaget samt dess anställda 

och varje produkt som levereras till kund är en ny lösning. Alla lösningar baseras på 
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standarder för att säkerställa kvalité. Dock bidrar detta till stora klienter med små 

möjligheter till flexibilitet. 

Kommersiella lösningar som kan köpas i elektronikbutiker är även dessa specifika för 

ett visst eller vissa fordon och kan oftast endast utföra ett antal definierade utläsningar 

baserade på öppna standarder. Ofta kommer dessa med en OBD enhet och en 

tillhörande mjukvara eller hårdvara och är ganska begränsade. Det finns kommersiella 

produkter som stödjer standarder och vissa kommunicerar endast via hårdkodade CAN 

protokoll [20]. 

 

' 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4, Illustration om skillnaden på mängden services mellan OBD och 

resterande protokoll. 

Diagnostikmjukvaror som e.g. DiagStudio är ofta uppbyggda med en systemarkitektur 

enligt Figur 5. Detta är något som vill undvikas då den är begränsad på ett sätt att det 

endast går att diagnostisera ett fordon på en enhet åt gången (se Figur 2). Mjukvaran 

erbjuder även funktionalitet som inte är nödvändig för alla kunder och detta bidrar till 

att kunderna ofta är större märkesverkstäder. 

 

Figur 2, Relationsgraf av diagnostik mjukvaror idag som visar på strikta ett till 

ett scenarion 
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4 Metod 

I utvecklingsmetoder för Cloud system är ofta att baserade på agila metoder. Agil 

utveckling är ett samlingsnamn för ett flertal metoder.  Agila metoder ses ibland som 

iterativa metoder som ofta är flexibla [21].  

 

Vid val av metod finns det fyra viktiga faktorer för detta projekt: 

 Tid, utförandet av de teoretiska ska gå fort då ett komplett system ska designas. 

 Simpla metoder som är enkla att tillämpa för att minimera extra arbete. 

 Självdokumenterande. 

 Metoden ska vara agil. 

4.1 MoSCow Metoden 
Projektmetod framtagen av Dai Clegg och till en början användes för systemutveckling.  

Det är en agil metod, detta innebär att utveckling siktar på att vara snabb och adaptiv. 

Utvecklingen sker under korta deadlines, som kallas för timebox och kan ses som 

iterationer.  Det finns både ett manifest och flertalet principer som ska följas under 

utvecklingen [22]: 

 Nöjda kunder genom snabb och kontinuerlig utveckling. 

 Kraven kan ändras under hela livscykeln på produkten. 

 Mjukvara levereras kontinuerligt. 

 Nära samarbete mellan kunder, utvecklare och företag. 

 Framgång mäts genom fungerande mjukvara. 

 Alltid sikta på hög design och kvalité. 

 Enkelhet. 

 Hållbarutveckling 

Att arbeta enligt MoSCoW innebär att flera krav ska tas fram av olika källor. Kraven 

ska delas in i dessa fyra kategorier [22]: 

 Must have 

 Should have 

 Could have 

 Won't have 

Där must have är de krav som är grundläggande och kritiska samt genererar störst 

fördelar för marknaden. Det innebär att om ett enda krav inte är uppfyllt ses projektet 

som ett misslyckande, men kraven kan nedgraderas om alla parter anser att det är rätt. 

Should have är de krav som bör finnas med men är inte kritiska för tidsramen. Dessa 

krav som placeras här är ofta integrerade under kontinuerlig utveckling eller under en 

senare timebox. Could have innehåller önskade krav och är ofta integrerade om tiden 

samt resurserna tillåter. Won't have innehåller kraven som är gemensamt framtagna 

mellan företag, kund och utvecklare som inte ska integreras i systemet [22]. 
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4.2 TDD - Test-driven development 
Testdriven utveckling är framtagen på konceptet om extremprogrammering [23], som 

även är en agil metod. Det är en metodik som grundar sig på repetition av en kort 

utvecklingscykel (se Figur 3). 

 

Figur 3, TDD utvecklingscykel. Där det första som görs är att ett test skrivs som 

misslyckas för att sedan skriva minsta möjliga kod för att klara testet. Efter 

detta tas överflödig kod bort. Sedan repeteras denna process. 

Här skrivs endast kod som behövs för att klara testen, detta innebär att koden ofta är 

mindre, snyggare och enklare än kod framtagen genom andra metoder. Om utvecklingen 

riktar sig mot ett visst designmönster skrivs test som skapar den önskade designen. 

Testen ska skrivas innan utveckling av koden påbörjas. Detta skapar följande fördelar: 

 Mätbart och testbart. 

 Alla metoder och funktioner blir testade. 

 Djupare förståelse för produkten och dess krav. 

 Effektivitet och kvalitet. 

Alla tester ska misslyckas till en början för att bevisa att de kan fånga upp fel i koden, 

när detta är gjort ska kod skrivas för att klara testet. Att få ett lyckat och förväntat 

testresultat i varje steg av utvecklingen stärker och förbättrar självförtroendet hos 

utvecklare. En testsvit för TDD är ofta liten och begränsad till en klass eller flertalet 

klasser inkluderade i en modul av detta fås två viktiga fördelar: 

 Väldokumenterade och lättföljda test. 

 Minskad tid för felsökning. 

4.3 Analys och val av metoder 
Under bakgrundsundersökning (se Figur 4), gjordes undersökningar av dokument med 

företaget. Under dessa undersökningar och diskussioner hur diagnostik av fordon 
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utfördes idag och hur dessa planeras se ut i framtiden. Den önskade framtida 

funktionaliteten av diagnostik mjukvaror är att det ska kunna utföras mobilt och att 

skräddarsydda kundlösningar ska vara möjligt på ett enkelt och snabbt vis. 

 

 

Figur 4, Planerad metod av utförande baserad på bakgrundsundersökningen 

och dem metoder som valts 

I Figur 4 kan flera iterationer ses och detta är resultatet av den bakgrundsundersökning 

om hur utvecklingen genomförs idag det vill säga agilt. Att hantera krav och planering 

med MoSCoW metoden bidrar även med att skapa en itererande kravspecifikation som 

framkommer ur de fyra klasser av krav som existerar (se Kapitel 4.1). Då metoden även 

är enkel och har ett kort genomförande är detta avgörande. Att tillämpa testdriven 

utveckling bidrar med att utveckling och realisering av kraven kan ske i tre iterationer. 

Utvecklingstiden kan enligt [23] minska och det är en avgörande faktor vid val av 

metodik (se Kapitel 4). Då även metoden bidrar till självdokumenterande kod i form av 

test som är utformade efter kraven är alla faktorer som detta projekt kräver uppfyllda. 
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4.4 Design 
Objektorienterad programmering innehåller flertalet designmönster som kan följas för 

olika objekt. Dessa kategoriseras i tre grupper enligt [24]. 

 Creational - Creates objects on demand 

 Structural - Composition of objects and/or classes 

 Behavioral - Communication between objects and classes 

Det som användes var abstract factory pattern då ett samlingsobjekt har använts för 

att samla data för utläsningar. Proxy användes då det är ett måste för att hantera DLL 

filen för J-2534. Den grupp av mönster som användes mest är Behavioral och de var: 

Namn Beskrivning 

Command Ett objekt som innehåller en nyckel eller listor av kommandon 

State En klass som innehåller olika stadier under exekvering 

Strategy För klasser som bara skiljer i uppförande, isolering av algoritmer för 

att ett val ska kunna göras under exekvering 

Tabell 5, Planerade Behavioral mönster 

Dessa mönster användes då de ofta används vid utveckling av state machines, det är en 

sådan DiagStudio är baserad på idag (se bilaga A). 

4.5 Delsystemen 
Delar av det system som ska utvecklas för att ligga som grund till konceptet och dess 

bevis listas nedan (se även Figur 7). Då utvecklingen riktar sig mot en Cloud lösning ska 

detta återspeglas i systemet. Därför planerades ett serverupplägg med tre servrar som 

ska hantera all databehandling för en utläsning. 

4.5.1 Applikations Servrar 

Idag existerar flertalet opensource lösningar där servermetodiken är färdig och all 

expansion får utvecklas för hand [25]. Här uppstår dock problem då dessa ofta 

finansieras med hjälp av licensiering och vissOa är även plattformslösningar som 

administreras av företaget som distribuerar mjukvaran. Några som är mest omtalade 

och populära för java är enligt [25]: 

Lösning Framework JUnit support Server typ Licens 

Resin Nej Ja Applikation Ja 

Geronimo Ja Nej App/Webb Ja 

Jboss Ja Nej Applikation Ja 

QuickServer Ja Ja App/Webb Ja/Nej 

Tabell 6, Jämförelse av Opensource lösningar för server 

Det är bara en av ovanstående som inte kräver en speciell licens samt att den är 

väldokumenterad är QuickServer [26]. Då detta endast är ett ramverk är det enkelt att 

bygga egen funktionalitet samt att god förkunskap i metodiken finns. 

4.5.2 Samlings objekt 

Att utnyttja ett samlingsobjekt för all data som krävs förbättrar flexibiliteten samt 

strukturen på mjukvaran [24].  Detta samlingsobjekt ska implementera ett Java 
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interface som heter Serializable. Detta för att göra det möjligt att objektet skickas via 

socket. Då detta objekt ska innehålla metadata som hämtas från databasen. Objektet 

ska skapas på kommando från kundens applikation och sedan smidigt använda 

designmönstret Command (se Tabell 5) för att exekvera en diagnostik operation. 

4.5.3 Klientapplikation 

Den klientapplikationen som ska utvecklas är en Android applikation. Detta då Android 

är mobilt, flexibelt och det finns begränsningar i lagring samt beräkningskraft. 

Applikationen ska utvecklas på ett sätt att minimal mängd beräkningar utförs lokalt. 

Det ska även vara möjligt att skicka kommandon för diagnostik samt ta emot felkoder, 

detta för att stödja syftet och konceptet (se Bilaga A och Kapitel 4). Det är detta 

delsystem som ska vara en kundlösning. 

4.5.4 Databas 

Databasen är skapad för att lagra diagnostik metadata för diverse fordon. Idag existerar 

redan databaser hos vissa fordonstillverkare där sådana data lagras. Men då detta 

koncept avgränsas från säkerhet kommer det inte finnas tillgång till databaserna och en 

skräddarsydd databas kommer implementeras. Utvecklingen skedde i SQL och den 

kommer endast innehålla metadata för fåtalet diagnostikoperationer för testfordonet. 
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5 Resultat - Konceptets delsystem 
Utifrån allt som framkommit under projektet planerades en systemmodell som 

återspeglar val som gjorts och krav som mjukvaran har för att uppnå det önskade 

resultatet (se Figur 5). 

 

Figur 5, Systemmodellen visar på dem lösa relationer som finns mellan de olika 

delsystemen som DSIC består av och dess dataflöde 

Systemets upplägg med servrar kommer från frågeställningen om Cloud och för att även 

kunna möjliggöra "Remote Diagnostics" kommer fordonet utnyttja en egen server, Car 

Server. Klienten kommer att genom Client Application utföra diagnostikoperationer mot 

ett fordon. Vid utförande kommer Client Server att hantera meddelandet och beroende 

på kommandot skickas detta vidare till fordonstillverkaren eller fordonet. 

Fordonstillverkaren har en Manufacturer Server som hanterar inkommande 

kommandon samt hanterar databasen med innehållande metadata. Car Server hanterar 

diagnostiken av fordonet och skickar detta till Client Server. I Kapitel 3.2 beskrivs 

J2534 som standarden för hur diagnostiken utförs. I detta fall är det Car Server som 

kommer att utnyttja biblioteket som hanterar J2534 DLL filen. De data som rör sig i 
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systemet är av typen String samt Serializable Car. String hanteras alltid som 

kommando samt Serializable Car hanteras som ett exekverbart objekt. 

5.1 Implementering 
I följande kapitel kommer det på djupet att beskrivas hur implementeringen har skett. 

Först presenteras implementeringen av J2534 följt av den gemensamma 

funktionaliteten hos servrarna. Efter detta presenteras implementeringen av Client 

Application, samlingsobjektet Serializable car, Client Server, Manufacturer Server och 

slutligen Car server. 

5.1.1 J2534 - Bibliotek 

Efter installation av drivrutiner för J2534 användes ett testprogram i form av en proxy i 

c++ för att förstå hur PassThru upplägget fungerar. Då utvecklingsspråket för 

systemet är Java och DLL filen är utvecklad i C krävdes utveckling av ett nytt bibliotek. 

Att utveckla mot en DLL fil krävs implementering med hjälp av JNA för att knyta 

metoderna i DLL filen till ett Java bibliotek. JNA är baserat på JNI som är ett interface 

som gör det möjligt att hantera lågnivådatatyper och metoder i Java [27].   

Biblioteket ska även återspegla olika strukturer samt korrekta datatyper. Datatyper 

som är vanliga i lågnivåspråk finns inte med i det originella Java API men är 

återspeglade i JNA (se Tabell 6). Vid importering av bibliotek i java och dess funktioner 

samt datatyper utnyttjas krävs det fler anrop i jämförelse med när en metod som 

definierats lokalt anropas. För att inte behöva implementera JNA i alla delsystem 

definierades biblioteket med Java variabler som sedan översattes till dess primitiva 

motsats enligt Tabell 7. 

C - Datatyp Java (JNI) 

Char Byte 

Wchar_t Char 

Short Short 

Int (32 bit) Int 

Int (Boolean flag) Boolean 

Enum Int 

Int64 Long 

Float Float 

Double Double 

Pointer(Platform dependent) BufferPointer 

Pointerarray <P>[] 

C-Datatyp Java(JNA) 

Long NativeLong 

Const char* String 

Const wchar* WString 

Char** String[] 

Wchar_t** WString[] 

Void** Pointer[] 

Struct*(Struct) Structure 

Union Union 
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Struct[] Structure[] 

Tabell 7, Kartläggning av datatyper från C till Java (JNA) 

Alla metoder som är definierade i DLL filen returnerar en felkod som beskriver om det 

gick att exekvera eller om eventuella fel uppstod. 

En viktig metod i detta bibliotek är den som exekverar datatypen Serializable Car. 

Denna metod utnyttjar i sin tur biblioteksmetoder som definierats utifrån DLL filen 

med hjälp av variablerna som existerar i objektet. Hur detta görs visas i Figur 10. 

Testning 

Då projektet ska utföras med hjälp av testdriven utveckling ska proxymetoderna 

utvecklas med hjälp av testsviter utvecklade i JUnit. Varje metod testar att 

exekveringen av DLL metoden anropas samt att strukturerna vissa av variablerna 

består av innehåller något och att de är allokerade i minnet. Observera att allokering 

sker automatiskt i java i dess JVM men om en klass i Java implementerar Structure 

som är ett JNA interface kan dessa allokeras [28]. Detta krävs när lågnivå metoden 

kräver en pekare till, i.e. en strukt. För att sedan testa utläsningar görs detta på en 

ECU simulator. 

5.1.2 Gemensam server funktionalitet 

Då utveckling av servrar från grunden kan ta lång tid krävdes att servrar utvecklas, att 

göra detta kan vara tidskrävande. Att utnyttja ett ramverk förenklar implementering av 

servrar. Det finns ett flertal ramverk för servrar och det som valdes till detta projekt är 

QuickServer (se Kapitel 4.5.1). Den gemsamma funktionaliteten hos servrarna: 

 Skicka datatypen Object via socket. 

 Hantera kommandon från uppkopplade klienter. 

 Skicka kommandon av datatypen String via socket. 

I quickserver API finns det stöd för alla dessa delar [29]. För att definiera en hanterare 

för kommandon från klienter skapas en klass som implementerar den abstrakta klassen 

ClientCommandHandler, en klass som implementerar detta är ett måste för att skapa 

ett quickserver objekt enligt följande: 

public class CsCommandHandler implements ClientCommandHandler{} 

QuickServer myServer =  

new QuickServer("carserver.CsCommandHandler"); 

 

 

För att skapa en objekthanterare skapas denne på samma vis. Med en klass som 

implementerar en abstrakt klass. I objektet som definierades som quickserver har sedan 

denna klass som en lokal variabel som anges genom ett metodanrop enligt följande: 

public class CsObjectHandler implements ClientObjectHandler{} 

myServer.setClientObjectHandler("carserver.CsObjectHandler"); 

myServer.getBasicConfig().getServerMode().setBlocking(true);  
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I klassen CsObjectHandler defineras sedan metoder som är delar av den abstrakta 

klassen ClientObjectHandler, efter detta definieras hur data behandlas. 

Hanterarna som definieras i servrarna designas alla med hjälp av det objektsorienterade 

mönstret Command. 

Testning 

Quickserver och dess abstrakta och fördefinierade klasser är alla testade [26]. Det som 

testades var för utvecklingen av funktioner som är definierade i JUnit. För att testa 

dataöverföring och för testning av klienthanteringen utnyttjades SocketTest [30]. 

5.1.3 Client Application 

Applikationen som utvecklades kommer endast att bestå av simpel GUI och 

funktionalitet. Utvecklingen sker i Android Studio och i programmeringsspråket Java. 

Applikationer till operativsystemet Android byggs med hjälp av aktiviteter som 

bestämmer vad som visas på skärmen. Fragment är delar av aktiviteter som kapslas in 

individuellt och kan agera parallellt [31]. Varje aktivitet har ett GUI som definieras via 

XML men det finns även möjlighet till "drag and drop" för design (se Figur 6). 

Figur 6, Andorid studio GUI design 

Det som applikationen ska göra är att kommunicera med klientservern genom en 

socket. Att hantera sockets i Android kräver att det definieras en Service. Detta för att 

det inte får hanteras nätverksfunktioner i den GUI tråd som exekveras. Service är ett 

interface som implementeras och när det startas meddelas denna om vad som ska ske 

genom metoder som är definierade i klassen. Detta utförs genom att extra data läggs till 

i startmeddelandet som kallas för en Intent. Hur detta görs visas nedan: 
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Intent intent; 

intent =  new Intent(this, TheService.class);        

intent.putExtra("what", TheService.readRpm);        

startService(intent); 

 

 

Meddelandet som skickas hanteras sedan på följande vis av ServiceHandler som är 

en metod i interfacet Service: 

public ServiceHandler (Looper looper){super(looper);} 

       public void handleMessage(Message msg) { 

            switch(msg.what) { 

               case readRpm: 

 

 

Testning 

Testningen av kommandon har gjorts manuellt mot SocketTest [30]. Anledningen till 

detta är att applikationen är simpel och utnyttjar som tidigare nämnt sockets. Att testa 

visuellt om rätt kommandon anländer vid rätt knapptryck är enkelt och kräver ingen 

extra implementering, e.g. en mock [23]. 

5.1.4 Serializable Car 

Alla utläsningar är unika och hanteras genom flertalet anrop från J2534 DLL 

metoderna. Varje utläsning och adresser för ska definieras i denna klass.  Klassen är en 

samling av andra klasser som representerar varje anropsmetod. När ett anrop från 

Client Server anländer hos Manufacturer Server med önskad utläsning skapas ett objekt 

av denna klass som då kommer innehålla alla CAN adresser som krävs för att utföra 

den önskade utläsningen. 

Testning 

Att implementera ett samlingsobjekt med endast en samling interna publika klasser 

som i sin tur endast består av variabler testades dessa med JUnit för att kontrollera att 

de kan skickas via socket. 

5.1.5 Client Server 

Den grundliga funktionaliteten i detta Cloud system hanteras av servrarna, och en av 

typen servrar som detta system planerades bestå av är klient servern. Det är denne som 

ska hantera kommunikationen med resterande servrar och vara den som även 

behandlar interaktioner med användarens applikation.  

Då applikationen skräddarsys för den specifika användaren behövs inte någon algoritm 

som håller koll på den inkommande data och för flexibilitet består endast denna data av 

strängar, dessa är då kommandon.  
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Dessa kommandon kommer att skickas till Manufacturer server för skapandet av ett 

samlingsobjekt, Serializable Car. När denna skickas tillbaka till klientservern ska den 

om implantationen av klient applikationen skett korrekt. Innehålla en specifik 

utläsnings metadata. 

Objektet skickas sedan vidare till servern placerad i bilen för exekvering. Det som sedan 

ska returneras är den data som det har begärts utläsning på. Data skickas sedan direkt 

vidare till klientapplikationen. Se Figur 7 för komplett scenario. 

Testning 

Inga specifika tester har gjorts på Client Server då den utnyttjar den tidigare 

funktionaliteten beskrivet ovan (5.2) 

 

 

Figur 7, Hela exekveringen av kommando i klientserver 

5.1.6 Manufacturer Server 

En annan grundsten i detta system är servrarna som ska placeras hos tillverkarna av 

fordonen som i sin tur är målet för diagnostiken. Då den generella funktionaliteten är 

densamma som är beskriven i Kapitel 5.2 krävdes ny implementering av: 

 Databas hanterare, hantera kommunikation med databas baserad på kommando 

av klient. 

 Skapare av Serializable Car enligt design mönstret Creator. 

Att hantera kommunikation med databaser görs på olika vis, i detta fall var det SQL. 

Då det är ett koncept och säkerheten inte är ett mål gjordes utläsningar av en enkelt 

designad databas. 
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Databas hanteraren behandlar det inkommande kommandot som är av typen String. 

När sedan kommandot verifierats som giltigt genom att en utläsning gjorts och en 

nyckel kom som svar från databasen. Den definierade nyckellistan kan ses i Figur 8 och 

dessa behandlas som kommandon i DSIC. 

 

Figur 8, Definerade kommandon för DSIC 

Sedan används denna nyckel för att läsa ut adresser och data som är kopplat till det 

kommando som begärts av klienten. I samma sekvens skapas även datatypen 

Serializable Car som ska fyllas med svaren från databasen. 

Då svaret från databasen är ett samlat svar i form av ett ResultSet kommer det att 

resultera i tomma svar och för att ta minska mängden data som skickas tas tomma 

variabler bort. Efter detta skickas datatypen som svar till klient servern. För komplett 

scenario se Figur 9. 

Testning 

Hanteringen av databasen har testats i JUnit där varje komplett utläsning har testats 

och verifierats samt metoder som eliminerar tomma variabler fungerar korrekt. 
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Figur 9, Hela exekveringen av Manufacturer server 

5.1.7 Car Server 

Den sista servern är den som ska vara för fordonet som ska diagnostiseras. Den är 

designad med det objektsorienterade design mönstret State. Detta då servern gör en 

förbestämd OBD utläsning av fordonets VIN. Detta för bestämma fordonets modell och 

vilket företag som producerat fordonet för att sedan behandla kommandon beroende på 

vilket fordon det är. 

Servern hanterar två sorters kommandon, de av datatypen Serializable Car samt 

String.  

När ett kommando av datatypen String anländer finns det bara en definierad händelse, 

att läsa ut VIN. Hur detta görs är definierat i källkoden och görs med hjälp av J2534 

bibliotekets metoder, utläsningar sker endast en gång och detta när servern initieras. 

Är kommandot av datatypen Serializable Car skickas datatypen vidare till en metod i 

J2534 biblioteket som exekverar alla kommandon. 

I denna metod kontrolleras datatypens variabler för att bestämma vilka J2534 metoder 

som ska användas samt hur svaren från OBD läsaren ska hanteras och vad som ska 

skickas tillbaka till klientservern. Detta görs enligt Figur 13. 
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Figur 10, Exekvering av datatypen Serializable Car 

 

När metoden svarat analyseras svaret och det finns då 3 möjliga händelser. Om svaret 

är 1, då kommer servern att skicka meddelande 1 som svar till klient servern. Om svaret 

är ett meddelande i form av bytes kommer detta att behandlas med hjälp av variabeln 

Databyte som är en variabel i datatypen Serializable Car. Denna variabel illustrerar 

hur många bytes som bilen kommer svara med men ett meddelande från bilen består 

som tidigare beskrivet av fler än dessa bytes. Den del av meddelandet som är svaret 

maskas ut och lagras temporärt lokalt för en sista skalning som görs med hjälp av en 

annan variabel, Scale. Som även är den sista variabeln som används i Serializable Car, 

den används för att meddelandet ska ha en verklig skala. Om denna variabel är 0 

genomförs inte skalningen utan skickas direkt som svar till klienten. Är svaret 0 skickas 

detta meddelandet direkt till klient servern. 

Testning 

Även denna server saknar specifik funktionalitet utöver den definierad i Kapitel 5.2. 

Den implementerar den tidigare testade metoden definierad i J2534 biblioteket (se 

Kapitel 5.1.1) som utvecklats specifikt för ändamålet att exekvera en samlingsdatatyp 

Serializable Car.  
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5.2 Validering av Resultat 
För att validera resultatet och dess funktionalitet har det utförts validering i tre olika 

steg: 

1. Systemtestning 

2. Demonstration för Diadrom 

3. Demonstration för fordonstillverkare 

5.2.1 Systemtest 

Då inte alla system kunde utvecklas med hjälp av testning för diverse anledningar 

beskrivna ovan har dessa delsystem testats tillsammans i ett systemtest utefter flera 

testscenarion(se Bilaga B) som har utformats efter kravspecifikationen. Det utvecklades 

då en komplett testsvit som speglade dessa scenarion och skulle exekveras utan fel 100 

gånger. Diagnostik "services" valdes slumpmässigt ut av de som var implementerade. 

Alla tester som gjordes mot bilen som resulterade i att det från ett människoperspektiv 

gick att se resultatet skulle detta bekräftas, e.g. vindrutetorkare. 

5.2.1 Testfordon 

Då systemet har nått den nivån att diagnostik kunde utföras på ett riktigt fordon var 

detta en del av det slutliga systemtestet. Fordonet som valdes ut var en SAAB 9-3 

Linear Sportsedan av årsmodell 2005. Detta fordon använder GMLAN som CAN 

protokoll. Det implementerades därför endast diagnostik "services" för detta fordon. 

5.2.2 Testapplikation 

Applikationen som utvecklades var en samling knappar. För respektive knapp fanns det 

en flagga som illustrerade diagnostikoperationen som skulle utföras. Hur detta 

exekveras i applikationens Android Service visas i Figur 11. 

 

Figur 11, implementering av diagnostik anrop i Klientapplikation 

Kommandon som resulterade i ett svar från fordonet som var av intresse hade möjlighet 

att presenteras i applikationen. Vilket betyder att testapplikationen var en fullständig 

kundlösning som med simpla metoder kunde utföra och presentera diagnostik. 
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5.2.3 Testade aspekter 

Systemet har testats för att kontrollera att relationsgrafen i Figur 5 fortfarande gäller, 

e.g. flera applikationer kan kommunicera med samma Client Server. Systemet har även 

testats för att kontrollera dataflödet och att kommandon som skickas fungerar samt att 

systemet svarar korrekt. Den sista aspekten som testades var att Car server hanterar de 

svar som kommer från J2534 biblioteket korrekt och utifrån specifikationer för 

testfordonet valdes följande ECU ut som lämpliga då de returnerade alla svar som 

behövde testas: 

 Kontroll av instrumentpanel, returnerar bara korrekt meddelande. 

 Läsa ut VIN, returnerar text meddelande i ASCII format. 

 Kontroll av relä för vindrutetorkare, returnerar bara korrekt meddelande. 

För att hantera dessa ECU och dess "services" lades CAN adresserna och andra J2534 

anrops variabler för att utföra dessa operationer till i databasen (se Figur 8). När 

testning var utförd var systemet validerat enligt steg ett.  

5.2.4 Demonstration för Diadrom 

Då projektet som tidigare beskrivits är en undersökning i systemarkitektur för företaget 

Diadrom, krävdes det att DSIC skulle demonstreras för VD och ledningsgruppen. 

Demonstrationen utfördes med systemtest beskrivet ovan. Denna demonstration 

resulterade i feedback på eventuella framtidsaspekter och användningsområden. Dessa 

beskrivs vidare i Kapitel 6.  

5.2.5 Demonstration för fordonstillverkare 

Fordonstillverkaren i fråga hade viktig feedback om DSIC. Det som togs upp var inte 

funktionaliteten som systemet inriktade sig mot. Det som lyftes fram var att ett problem 

idag som DSIC också skulle uppleva. Strömförbrukning i fordon behöver minskas då 

batteriets livstid inte kan leva upp till allmänhetens krav. Ett problem som förutspåtts 

var säkerheten dock var det inte ett problem som fordonstillverkarna beskrev som det 

viktigaste. 

Att hantera diagnostik över internet bidrar till problemet att bilen måste ligga i ett visst 

läge där Car Server i DSIC måste få ström. Att e.g. en systemuppdatering av en ECU 

skulle bidra med att föraren inte skulle kunna starta bilen får inte ske. 

5.3 Analys 
Grundproblemet var att ta fram ett koncept som skulle visa på hur det går att utnyttja 

systemarkitekturen i Cloud Computing för att förenkla kundlösningar. Det framtagna 

konceptet och dess system speglar detta och resulterade i flera möjliga fall om hur 

diagnostiken kan utföras, se Figur 12. Scenario 4 togs fram under utveckling då vissa 

lösningar förenklar diagnostiken samt löser problem som sågs med systemet som 

säkerhet och kommersiellt användande, (Se Sektion 7.2). Scenario 1, 2 och 3 togs fram 

som exempel på koncept tillsammans med Diadrom. Det scenario som är implementerat 

i detta projekt är scenario ett. 
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Figur 12, Möjliga fall som kan lösas med systemet 

Möjligheten att diagnostisera utan att vara uppkopplad till nätet är i nuläget med DSIC 

endast möjligt om alla servrar är anslutna till samma WLAN. Att hantera diagnostiken 

utan att vara uppkopplad är inte specifikt implementerat men kan implementeras 

genom att ett samlingsobjekt tas emot i Client Server och sparas i en cache eller 

liknande. Det krävs dock i det fallet en uppkoppling mot Manufacturer Server för att 

hämta samlingsobjekten som önskas. När detta är gjort är det fullt möjligt att 

genomföra diagnostik utan uppkoppling, e.g. WLAN. 

Att konstruera en PassThru enhet med inbyggd Car Server skulle resultera i att 

samhällskrav som uppnås idag inte längre uppfylls. Detta på grund av att diagnostiken 

inte längre utförs med existerande teknologi. 

5.3.1 Kundlösningar med DSIC 

En stor del av projektet är om kundlösningar kan förenklas med hjälp av ett Cloud 

baserat system. I DSIC har detta legat som grund under hela utvecklingen och ett av 

målen har varit att eliminera mängden data som behandlas i kundens applikation.  
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Som beskrivet ovan implementerades endast kommando anrop samt presentation av den 

önskade diagnostiken. All utläsning och behandling av data sker i tre separata servrar. 

Testapplikationen som skulle visa på hur enkelt det var att utveckla en skräddarsydd 

kundlösning utvecklades på 5 timmar (se bilaga B, Kapitel 5.1.2).  

Tillvägagångssättet för att designa en kundlösning är att välja ut kommandon som 

kunden önskar i databasen (se Figur 8) och sedan implementera klient applikations 

anrop med dessa kommandon. Data anländer som beskrivet tidigare behandlad och 

färdig för presentation eller lagring om detta är ett önskemål. Hur den önskade data 

presenteras eller lagras är inte en del av detta koncept och utvecklingstiden för detta 

har inte undersökts. 

5.3.2 Oväntade resultat 

Under förstudie- och utvecklingsfasen framkom problemet om Remote Diagnostics och 

att detta är ett stort mål att nå för framtidens diagnostik (se Kapitel 2.6). Det existerar 

för nyare fordon samt avancerade PassThru enheter men som det i slutet visade sig, 

även för DSIC. 

Remote Diagnostics 

Att felkoda fordon på distans och inte behöva vara på plats har implementerats är i bruk 

idag (se Kapitel 2.6). Att detta kunde vara en del av konceptet framkom under projektets 

förstudie och resulterade i att samhällskraven som existerar idag för e.g. miljökrav och 

hållbarutveckling, kunde uppfyllas. Detta genom att Car Server och J2534 biblioteket 

utvecklades för en redan existerande OBD enhet. 

Då utvecklingen av systemet skedde med antagandet om internet anslutning hos alla 

servrar kan fordonet som önskas diagnostiseras befinna sig på valfri plats medan kravet 

om internet anslutning är uppfyllt. Detta bidrar till säkerhetskrav (se Kapitel 7.4) men 

då systemet endast är ett koncept med fokus på förenkling av framtagandet av 

kundlösningar har detta varit en avgränsning i detta projekt. 

5.3.3  För- och Nackdelar med DSIC 

Genom att se DSIC som ett komplett system och bortser från att det är ett koncept och 

jämför det med DiagStudio eller program som utnyttjar ISO 22900 och DoIP finns det 

både fördelar och nackdelar.  

Fördelar 

 Remote Diagnostics fungerar med existerande hårdvara vilket är bra i ett miljö- 

samt kostnadsperspektiv. 

 Remote Diagnostics blir möjlig för äldre fordon. 

 Kundlösningar kan tas fram på ett snabbt och enkelt sätt. 

 Utnyttjar endast dagens standarder för diagnostik. 

Nackdelar 

 Nya krav på säkerhet då data även hanteras externt. 
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 Mer kablage i form av Car Server vilket innebär mer vikt och går emot 

utvecklingen av dagens fordon. 

 Servrar hos kunder och tillverkare måste utrustas med mjukvaran och dessa 

måste alltid vara tillgängliga. 

 Fordonstillverkare måste se över sina databaser samt godkänna utnyttjandet av 

dessa i systemet. 
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6 Diskussion 
Att snabbt kunna förse en kund med en lösning för deras specifika ändamål har varit ett 

av målen för DiagStudio. Men idag rör det sig om stora projekt med stora mängder 

resurser involverade från företagets sida för varje ny beställning. Att kunna utveckla 

denna lösning på ett snabbare och mer effektivt vis har varit en av grundstenarna i 

detta projekt från början. Detta har utförts med hjälp av Cloud Computing och har 

resulterat i att lösningar kan tas fram fort, men det har fört med sig nya krav. Att alla 

servrar är korrekt implementerade samt att databaserna innehåller all information som 

krävs för utläsningar som önskas av kund. 

En stor del av den kommunikation som sker med bilen är hemlig och kan vara förödande 

om det hamnar i fel händer. Att DSIC kan kontrollera bilen oavsett var den befinner sig 

geografiskt medan internetuppkoppling är möjlig bidrar till att säkerheten blir ännu 

viktigare. Detta var en grundläggande anledning till att all utveckling och testning mot 

bil har skett på lokala och stängda nätverk.  

DSIC saknar idag som tidigare beskrivit säkerhetsaspekten och hur den ska se ut har 

inte undersökts. Ett bra första steg skulle nog vara att istället för att utnyttja 

opensource lösningar för servrar är att utveckla servrar specifikt för ändamålet 

diagnostik med säkerhet som grundkrav. 

I bakgrundsundersökningen framkom det även att det finns verktyg för att utveckla 

Cloud system direkt mot andra företags plattformar. Företag levererar då en PaaS som 

självklart skulle kunna utnyttjas, men som tidigare beskrivet rör det sig om hemlig data. 

Detta hade dock krävt ett stort samarbete mellan alla involverade för att det skulle bli 

verklighet då det ofta rör sig om hemlig eller information som kan vara skadlig i fel 

händer. 

Att det idag redan existerar lösningar och protokoll för ändamålet diagnostik på distans 

är något som skulle kunna utnyttjas av DSIC. Då skulle Car server vara överflödig och 

funktioner som idag styrs av denne då hanteras av Client Server. Detta skulle resultera 

i att hastigheten på systemet skulle öka och även sänka komplexiteten i systemet. 

En annan kritisk del i systemet är Manufacturer Server som är tänkt att placeras hos 

företagen som tillverkar fordonen. Även om företagen har databaser och servrar med 

möjligheten att hämta parametrar för diagnostik kan det bli konflikter. En konflikt kan 

vara att dess parametrar inte följer den struktur som finns i samlingsobjektet hos DSIC. 

Om ett företag dock inte har tillgång till servrar måste det implementeras på ett sådant 

sätt att DSIC stöds i form av design. 

Att hantera den data som kommer från företagen kan eventuellt se ut på olika vis och 

detta behöver då hanteras för varje fall. För att då utnyttja fördelarna som går att få 

genom att utnyttja ett system som DSIC. 

6.1 Miljöaspekten 
Under förstudie fasen var miljöaspekten inte en stor del av planen. Att använda 

existerande teknik var inte en del av den grundläggande frågan. Men då vald diagnostik 

sker via stängda standarder e.g. J2534 eller DoIP valdes då J2534 som den standard att 
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realisera genom att implementera detta som ett bibliotek i Java. Detta resulterade i att 

alla OBD enheter som stödjer denna standard kan användas som nod mellan Car 

Server och fordonet. Detta resulterade i att miljöpåverkan av att producera nya enheter 

undviks samt nya enheter behöver inte köpas in av redan existerande kunder som vill 

utnyttja DSIC. Det vill säga hållbar utveckling genom återanvändning av existerande 

hårdvara. 

6.2 Samhällsaspekten 
Att utföra diagnostiken enligt DSIC bidrar med att kundbasen inte är begränsad till 

stora märkesverkstäder vilket innebär en bredare kundbas. Problem med tiden under 

reperation av fordon minskar då verkstäderna kan diagnostisera fordonet innan bilen 

anländer. Samt att företag som bedriver e.g. biluthyrning, kan ha bättre koll på sina 

fordon genom denna form av diagnostik. Även privatpersoner kan då vara kunder till 

Diadrom och köpa enkla diagnostikapplikationer precis som den beskriven i Sektion 

5.2.2. Detta gör att privatpersoner kan använda sitt fordon med större säkerhet genom 

att diagnostisera sitt fordon i sitt hem och inte bero helt på utlåtande från verkstäder. 
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7 Slutsats 

Att diagnostiken skulle tjäna på att utnyttja fördelarna som kommer från Cloud 

Computing finns det inget tvivel om. Samt att påståendet om att utvecklingen av 

framtidens diagnostik mjukvaror även rör sig mot detta känns säkert efter det som 

framkommit under förstudien och efter valideringsfasen. 

DSIC bevisar att framtagningen av kundspecifika lösningar kan göras snabbare och 

med mindre resurser med hjälp av ett diagnostiksystem utvecklat med stöd för Cloud 

Computing. Detta då inga eller lite beräkningar behöver göras i enheten samt att 

implementeringen av diagnostikens standarder inte behöver göras om. Nya utmaningar 

som nämnts tidigare uppstår och därför behövs mer arbete innan ett system som DSIC 

kan bli verklighet. 

7.1 Hur kan Cloud vara en lämplig arkitektur för diagnostik? 
Hanteringen av diagnostiken idag baseras som beskrivet i Sektion 1 med en stor lokal 

klient och lokal databas. Då varje ny version av DiagStudio resulterar i ett stort projekt 

och implementeringen av diagnostikens standarder behöver göras om. Samt att 

hanteringen av diagnostiken är av relation ett till ett, det vill säga en användarenhet 

och ett fordon(se Sektion 3). Detta skapar ett system som liknar en kö för verkstäder och 

övriga kunder. Om implementeringen kunde ske på ett sätt att standarder som används 

kan återanvändas utan att implementera bidrar med att utvecklingstiden minskar. Kan 

dessa även nås på ett sådant sätt att funktionaliteten som önskas av kund väljs ut 

bidrar detta till ökad flexibilitet.  

I Cloud är kundens perspektiv endast ett GUI i form av en klientapplikation, allt annat 

som sker är okänt (se Sektion 2). I DSIC valdes separation av två stora delar i 

DiagStudio, Diagnostisk metadata och utförandet av diagnostiken. De metadata som 

idag implementeras i DiagStudio finns redan tillgänglig hos fordonstillverkare från 

deras servrar. Att då hantera diagnostik med data hämtad direkt från fordonstillverkare 

bidrar med att den implementering som idag görs för varje ny version undviks (se 

Sektion 4.5.4 och Sektion 5.1.6) och beräkningar som görs ofta inte görs på den lokala 

användarenheten.  

Den andra delen som separerades var utförandet av diagnostiken att hantera denna i 

fordonet baserades på dagens nya diagnostikstandarder (se Sektion 2.6). Detta för att 

separera lokala beräkningar samt att kösystemet beskrivet ovan undviks då varje kund 

har möjligheten att hantera flera fordon. Att hantera flera fordon i en klientapplikation 

skulle bidra med mer beräkningar så separationen den kommunikationen till en tredje 

server hjälper systemet att undvika köbildnings problem och minimera beräkningar som 

sker lokalt (se Sektion 5.1.5).  

Cloud är därför en lämplig arkitektur för diagnostik genom att minska beräkningar 

lokalt, undvika återkommande implementering av standarder samt eliminera de 

generella problem som kommer ifrån relationen mellan användarenhet och fordon. 

Cloud ger även ökad flexibilitet som bidrar till enklare framtagning av kundlösningar 

samt minskad utvecklingstid och resurskrav från företaget. 
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7.2 Hur realiseras ”Remote Diagnostics” med Cloud? 
Cloud är ett kluster av noder som tillsammans bidrar med beräkningskraft som tidigare 

beskrivet hjälper DiagStudio. Men att realisera Remote Diagnostics är något som 

uppnås genom designval. Remote Diagnostics är en teknik som undersökts och är i bruk 

idag med hjälp av nya diagnostikstandarder (se Sektion 2.6). Dessa nya standarder 

bidar med krav på ny hårdvara samt att problemen med stora lokala klienter inte 

undviks. Att undersöka dessa standarder samt lägga dem som grund för designen om 

hur DSIC utför diagnostik bidrar med att åter igen undvika DiagStudios problem med 

lokala klienter samt att Remote Diagnostics även blir en möjlighet. Detta utifrån att 

diagnostiken utförs i fordonet på kommando av klientapplikationen (se Sektion 5.1.7). 

Cloud kan om designen följer designen av de nya diagnostikstandarder utföra Remote 

Diagnostics samt fortsätta eliminera problem som finns i DiagStudio.  

7.3 Hur undviks kravet på ny hårdvara för att utföra diagnostiken i Cloud? 
Diagnostiken utförs idag med hjälp av enheter som sköter kommunikation med fordon. 

För att kommunicera med dessa enheter används standardiserade protokoll som 

genereras av drivrutiner (se Sektion 3). Att återanvända dessa standarder som stödjer 

diagnostik via OBD i Cloudsystemet bidrar detta då med att gammal hårdvara kan 

användas (se Sektion 5.1.1). På grund av detta behöver inte existerande kunder köpa 

nya enheter samt då stödet för Remote Diagostics existerar i systemet och inte specifikt i 

fordonet fungerar detta även för äldre fordon. 

Genom att implementera stöd för äldre standarder kan alla fordon där diagnostik utförs 

via OBD diagnostiseras klassiskt lokalt eller via Remote Diagnostics med gammal 

hårdvara men med ett nytt system. 

7.4 Framtida Arbete 
Det behövs undersökningar hos fordonstillverkare för att bilda en kännedom att 

diagnostik kan appliceras på detta vis samt att få deras godkännande och kritik. Detta 

då denna systemarkitektur baseras på att de har en server utrustad med mjukvara som 

har tillgång till all diagnostik metadata för diverse fordon. 

Att undersöka hur säkerheten ska utformas för att säkerställa att all känslig data som 

roterar i systemet förblir hemlig för användare och tredje parter, e.g. hackare. 

Forskning av hur Car Server ska bli verklighet eller utforma den som en separat 

hårdvara. I dagens läge behövs nämligen en PC eller annan enhet som hanterar server 

mjukvaran i fordonet, detta är fullt möjligt men en mer permanent lösning hade varit 

optimalt. 

Vidare utveckling av DSIC för att realisera alla scenarion i Figur 12 då detta kommer ge 

fler användnings områden och även komma ifrån kravet om internetuppkoppling som 

finns idag. 

Att utforma servrarna som egna mjukvaror från grunden och då få bort licenskrav från 

opensource samt få en mer skräddarsydd grund och bättre exekvering för varje 

individuell del. 
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Fordonstillverkare som i denna rapport nämnts som kund berättade att en lösning för 

kommunikation från bilen till en server istället från server till bil hade varit intressant. 

På detta sätt kan fel eller problem förutspås, e.g. för reparation. Att då undersöka om en 

modifikation av Car Server skulle möjliggöra detta bidrar med att åter igen lösa ett 

aktuellt problem. 
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Översikt av systemet 
Systemet ska delas upp i 3 servrar, 1 klient på ospecificerad hårdvara samt en ny 

datatyp. Alla servrarna ska vara definierade och kommer vara samma för alla kunder, 

den ena servern ska placeras hos bilskapare, e.g . Volvo eller Opel som ska ha kontakt 

med deras databas som innehåller alla addresser hos respektive bil. En server ska 

placeras hos varje kund som vill utnyttja systemet. Den sista servern ska byggas in i 

bilen och föra all kommunikation med interfaceboxen. Det är klienten som ska vara 

kundspecifik med olika funktionaliteter beroende på vad som har beställts. Det är i den 

nya datatypen funktionaliteten skickas med, varje kund kommer att få dem funktioner 

som dem är godkända för. 

 

Figur 1, Hela systemet 

Grov beskrivning av systemet 
Systemet ska med hjälp av servrar hantera diagnostik och användaren kommer inte att 

veta något om hårdvaran enligt definitionen av Cloud computing. 

Produktkomponenter 
Vid leverans ska en prototyp vara beviset av konceptet. All funktionalitet kommer inte 

vara programmerad utan endast ett bevis på att det går att diagnostisera bilar med 

hjälp av Cloud logik. Funktionaliteten ska även levereras med dokumentation. 

Beroenden 
Denna prototyp är beroende av en VCI med kablage och en bil för att fungera. Bilen kan 

även vara simulerad. 



 

 
 

Ingående Delsystem 
Dem planerade delsystem för att uppnå bevis av koncept är enligt följande. 

Client Application - Hanterar all interaktion med användaren och har kontakt med 

den lokala klient servern. 

Client Server - Behandlar all handskakning mellan servrarna samt hantera 

kommandon från applikationen. 

Car Server  -  Hanterar kontakten med VCI med dess drivrutiner som kommer i form 

av en DLL fil med fördefinerade metoder enligt standarden J-2534. Kommer att ha 

kontakt med klient servern. 

Manufacturer Server - Hanterar kontakten med dess lokala databas, kommer att 

svara på kommandon från klient servern med Serializable Car, som är en ny datatyp. 

Serializable Car - Den datatypen som kommer vara unik för varje bilmärke samt 

innehålla dem kommandon som ska göras för olika utläsningar samt adresser för CAN-

bussen i bilen. 

Manufacturer Database - Den databas som innehåller alla CAN-adresser för olika 

bilar. 

Generella krav på hela systemet 
Alla krav på systemet har tagits fram med hjälp av intervjuer och under förstudien 

tillsammans med Diadrom, eventuella kunder och handledare 

 

Krav 

nr.1 

Original Systemet ska vara testad enligt bestämd 

testspecifikation samt alla tester ska dokumenteras 

för respektive delsystem 

Must 

Krav 

nr.2 

Original Systemet ska vara dokumenterat Must 

Krav 

nr.3 

Original Prototypen ska vara godkänd av handledare samt 

Diadrom 

Must 

Krav 

nr.4 

Original Användaren ska ha ingen eller lite kunskap om 

hårdvaran (IEEE Definition av Cloud) 

Must 

Krav 

nr.5 

Original Delsystem ska uppfylla alla krav märkta "Must" Must 

Krav 

nr.24 

Original Själv-updaterande mjukvaror Won't 

Krav 

nr.25 

Original Licenser för distribution Won't 

 

  

  



 

 
 

Delsystem - Client Application 
Följande avsnitt beskriver delsystemet "Client application". Vilket rör applikationen för 

användaren. 

Must have 
Följande krav ska uppfyllas. 

Krav 

nr.6 

Original Kontakt med Klient Server Must 

Krav 

nr.7 

Original Kommandon för önskad utläsning Must 

Krav 

nr.8 

Original Presentation av önskad data Must 

 

Should have 
Följande krav bör uppfyllas. 

Krav 

nr.9 

Original Autentisering mot server Should 

 

Could have 
Följande krav är möjliga att uppfyllas om det finns tid kvar. 

Krav 

nr.10 

Original Ramverk baserad kod för enklare kundlösningar Could 

Krav 

nr.11 

Original Adaptivt user interface beroende på tillängliga 

kommandon 

Could 

Krav 

nr.12 

Original Möjligheten att använda cache för att spara 

kommandon och gamla utläsningar för att använda 

systemet offline. 

Could 

 

Won't have 
Dessa krav är möjliga men kommer inte att utföras på grund av tid och/eller resurser. 

Krav 

nr.13 

Original Userexperience utvecklat interface Won't 

Krav 

nr.14 

Original Multiplatform availability Won't 

 

 

  



 

 
 

Delsystem - Client Server 
Följande avsnitt beskriver delsystemet "Client server". Vilket rör servern som hanterar 

handskakning mellan servrar och hantering av kommandon från klient applikationen. 

Must have 
Följande krav ska uppfyllas. 

Krav 

nr.15 

Original Kontakt med Klient Applikation och resterande 

servrar 

Must 

Krav 

nr.16 

Original Okänd funktionalitet för användare Must 

Krav 

nr.17 

Original Stödja datatypen Serializable Car Must 

 

Should have 
Följande krav bör uppfyllas. 

Krav 

nr.18 

Original Autentisering mot resterande servrar Should 

Krav 

nr.19 

Original Möjligheten att lagra gammal data Should 

 

Could have 
Följande krav är möjliga att uppfyllas om det finns tid kvar. 

Krav 

nr.20 

Original Självuppkopplande mot bilserver Could 

Krav 

nr.21 

Original Möjligheten för att lägga till kommandon utan att röra 

källkod med hjälp av XML. 

Could 

Krav 

nr.22 

Original Möjligheten till Administratör programvara Could 

 

Won't have 
För detta delsystem finns inga specifika krav som inte ska uppfyllas. 

 

  



 

 
 

Delsystem - Car Server 
Följande avsnitt beskriver delsystemet "Car server". Vilket rör servern som ska byggas 

in i bilen. Denna ska hantera läsningar och kommandon från klient servern. 

Must have 
Följande krav ska uppfyllas. 

Krav 

nr.26 

Original Kontakt med Klient Server Must 

Krav 

nr.27 

Original Okänd funktionalitet för användare Must 

Krav 

nr.28 

Original Stödja datatypen Serializable Car Must 

Krav 

nr.29 

Original Stöd för drivrutiner för VCI Must 

 

Should have 
Följande krav bör uppfyllas. 

Krav 

nr.30 

Original Data hantering  Should 

Krav 

nr.31 

Original Möjligheten att lagra gammal data Should 

 

Could have 
Följande krav är möjliga att uppfyllas om det finns tid kvar. 

Krav 

nr.32 

Origin

al 

Stödja router funktionalitet för klientserverns 

självuppkoppling 

Could 

Krav 

nr.32 

Origin

al 

Möjligheten för att lägga till kommandon utan att röra 

källkod med hjälp av XML. 

Could 

Krav 

nr.33 

Origin

al 

Möjligheten till Administratör programvara Could 

 

Won't have 
För detta delsystem finns inga specifika krav som inte ska uppfyllas. 

  



 

 
 

Delsystem - Manufacturer Server 
Följande avsnitt beskriver delsystemet "Manufacturer server". Vilket rör servern hos 

biltillverkaren som ska bygga ihop den unika datatypen och hantera kommandon från 

klient servern. 

Must have 
Följande krav ska uppfyllas. 

Krav 

nr.34 

Original Kontakt med Klient Applikation Must 

Krav 

nr.35 

Original Okänd funktionalitet för användare Must 

Krav 

nr.36 

Original Stödja datatypen Serializable Car Must 

Krav 

nr.37 

Original Från kommandon av datatypen String skapa ett nytt 

Serializable Car objekt och skicka densamma 

Must 

Krav 

nr.38 

Original Kontakt med någon form av databas som ska 

illustrera dagens databaser som existerar hos 

biltillverkare 

Must 

 

Should have 
Inga specifika krav som bör uppfyllas har framkommit för detta delsystem. 

Could have 
Följande krav är möjliga att uppfyllas om det finns tid kvar. 

Krav 

nr.39 

Original Möjligheten för att lägga till kommandon utan att röra 

källkod med hjälp av XML. 

Could 

Krav 

nr.40 

Original Möjligheten till Administratör programvara Could 

 

Won't have 
För detta delsystem finns inga specifika krav som inte ska uppfyllas. 

  



 

 
 

Delsystem - Serializable Car 
Följande avsnitt beskriver delsystemet "Serializable car". Vilket rör den unika datatypen 

som kommer att vara unik för systemet. 

Must have 
Följande krav ska uppfyllas. 

Krav 

nr.41 

Original Innehålla dem CAN-adresser som rör begärt fordon Must 

Krav 

nr.42 

Original Innehålla dem flöden av VCI kommandon för begärd 

utläsning 

Must 

Krav 

nr.43 

Original Extension av datatypen Serializable Must 

 

Should have 
Följande krav bör uppfyllas. 

Krav 

nr.44 

Original Möjligheten att lagra gammla utläsningar för att 

sedan sparas hos klienten 

Should 

 

Could have 
Följande krav är möjliga att uppfyllas om det finns tid kvar. 

Krav 

nr.45 

Original DLL drivrutiner för att sedan nyttja datatypens egna 

funktionalitet för utläsningar. 

Could 

 

Won't have 
För detta delsystem finns inga specifika krav som inte ska uppfyllas. 

 

  



 

 
 

Delsystem - Manufacturer Database 
Följande avsnitt beskriver delsystemet "Manufacturer Database". Vilket rör databasen 

som ska vara tillgänglig för biltillverkarens server. 

Must have 
Följande krav ska uppfyllas. 

Krav 

nr.46 

Original Möjligheten att lagra specifik data Must 

Krav 

nr.47 

Original Kontakt med Manufacturer Server Must 

 

Should have 
Följande krav bör uppfyllas. 

Krav 

nr.48 

Original Utvecklad i valfri miljö Should 

Krav 

nr.49 

Original Möjligheten att modifiera data Should 

 

Could have 
Följande krav är möjliga att uppfyllas om det finns tid kvar. 

Krav 

nr.50 

Original Möjligheten för att lägga till kommandon utan att röra 

källkod med hjälp av XML. 

Could 

Krav 

nr.51 

Original Möjligheten till Administratör programvara Could 

 

Won't have 
För detta delsystem finns inga specifika krav som inte ska uppfyllas. 

 

  



 

 
 

Koncept 
Alla krav som är markerade must i detta dokument är grunden till mitt koncept, dem 

flesta av kraven specificerade med should ska också uppfyllas för att systemet ska 

kunna valideras. Konceptet kommer att gå ut på att med en liten del av den 

funktionalitet som idag existerar i Diadroms mjukvara DiagStudio. Ska även fungera i 

den applikation utvecklad för att bevisa konceptet. Men den resterande mängden 

funktionalitet ska vara enkel att lägga till och hur detta förverkligas ska beskrivas med 

ord. Det framkom 5 möjliga scenarion som kan uppfyllas och av dessa ska en 

förverkligas. Det valda scenariot är att med en uppkopplad klient applikation och server 

göra flertalet lyckade utläsningar med den definierade funktionaliteten. Bil servern ska 

vara kopplad till VCI med kabel. 

Den som använder klienten ska inte behöva ha någon kunskap om hårdvaran som utför 

arbetet, detta är grundat i IEEE definitionen av Cloud system som var grundfrågan 

som Diadrom ville ha svar på. 

Dem resterande 4 scenarion där lösningen är definerad med ord: 

 En offline klient som en gång har synchroniserats mot tillverkarens server med 

internetuppkoppling och utläsningarna ska sedan göras offline. Bilservern ska 

vara kopplad med USB sladd. 

 Samma scenario som ovan men bil servern ska vara kopplad till VCI med 

bluetooth. 

 Samma scenario som ovan men servern och VCI ska vara inbyggda i bilen. 

 Samma scenario som i konceptet men VCI ska vara kopplad till bilservern med 

bluetooth. 
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Introduktion 
Systemet som utvecklas ska vara ett bevis på konceptet att DiagStudio kan utnyttja 

Cloud computing för kundspecifika lösningar. Detta sker genom handskakning mellan 

3 webbservrar och en kundspecifik klient på ospecificerad hårdvara. Dem datatyper som 

kommer att användas i kommunikationen mellan servrarna kommer vara av typen 

String och Serializable Car som är speciellt utvecklad för ändamålet.  

Någon form av databas kommer också att utvecklas för en av servrarna, denna ska 

innehålla eventuella adresser för specifika bilar. Hur denna databas kommer utvecklas 

är beroende på tiden som blir över då den idag redan existerar och ska endast användas 

för demonstration. 

Servrarna kommer utvecklas med hjälp av ett väldokumenterat ramverk, QuickServer. 

Testprocess 
Delsystem Testtyp Regler 

Manufacturer 

Server 

Unit och Testdriven development Exekvering ska ske utan fel 

Client Server Unit och Testdriven development Exekvering ska ske utan fel 

Car Server Unit och Testdriven development Exekvering ska ske utan fel 

Client 

Application 

Testdriven development Exekvering ska ske utan fel 

Serializable Car Testdriven development Exekvering ska ske utan fel 

Manufacturer DB Unit Exekvering ska ske utan fel 

 

Integrationstester ska ske kontinuerligt och kommer att utföras med hjälp av dem 

scenario definierade i denna specifikation.  

Dokumentationer av test 
Då testdriven utveckling och enhetstesterna är självdokumenterade kommer detta agera 

som dokumentation. Dem definierade testscenarion som används ska uppfyllas och 

kommer att vara dokumenterade. 

 

 

 

Enhetstest 

Manufacturer Server 

Krav Nr. Test Nr. Beskrivning 

34 1 Kontakt med Klient server 

36,37 2 Skapandet av Serializable Car innehållande korrekt data beroende 
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på kommando 

38 3 Databaskontakt 

 

Client Server 

Krav Nr. Test Nr. Beskrivning 

15 4 Kontakt med resterande servrar och applikation 

17 5 Datatypen serializable car ska vara känd 

 

Car Server 

Krav Nr. Test Nr. Beskrivning 

26 6 Kontakt med Klient server 

28 7 Datatypen serializable car ska vara känd 

29 8 Stöd för drivrutiner för VCI (J-2534) 

 

Client Application 

Krav Nr. Test Nr. Beskrivning 

6 9 Kontakt med Klient server 

7,8 10 På specificerade kommandon göra korrekt utläsning och presentera 

den önskade data 

 

Serializable Car 

Krav Nr. Test Nr. Beskrivning 

41,42 11 Innehålla dem begärda flöden av VCI kommandon samt adresser 

som rör den begärda utläsningen 

Manufacturer Database 

Krav Nr. Test Nr. Beskrivning 

47 12 Kontakt med Manufacturer Server 

46 13 Ska innehålla den data som önskas sparas 
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Systemtester - Scenarion 
Alla scenarion definierade här ska exekveras utan fel minst 100 gånger. Alla 

testscenarion är illustrerade med att dem börjar och slutar hos klient servern. 

Scenario 1 
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Scenario 2 
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Scenario 3 
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Scenario 4 
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TID VEM
Nr timmar Initialer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 20 AH 10 10

2 60 AH 20 10 10 10 10

3 20 AH 10 10

4 30 AH 20 10

5 AH

6 30 AH 10 20

7 30 AH 20 10

8 30 AH 10 20

9 20 AH 20

10 20 AH 20

11 5 AH 5

12 35 AH 15 20

13 AH 2 2

14 AH

15

16 98 4 4 4 4 4 4 8 8 8 10 10 10 10 10 10

17

18

19 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2

20 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

22 Milstolpe 1 - Påbörja projekt Må

23 Milstolpe 2 - Avsluta förstudie On

24 Milstolpe 3 - Kravspecifikation Klar Fr

25 Milstolpe 4 - Testspecifikation Klar Fr

26 Milstolpe 5 - Delsystem 1 Klar Fr

27 Milstolpe 6 - Delsystem 2 Klar Fr

28 Fr

29 Fr

30 Må

31 Må

32 Fr

33 Fr

34 Beslutspunkt 5 - Beslut om Testfordon Fr

35 Beslutspunkt 6 - Beslut om Applikationsplattform Fr

36 Beslutspunkt 7 - Beslut om påbörja sluttest Fr

37 Beslutspunkt 8  - Beslut om avslutning av projekt Fr

38

420 0 1 22 22 22 21 22 25 27 25 25 25 26 29 29 29 22 12 11 14 12 10 10

Beslutspunkt 4 - Beslut om Avgränsningar

Förstudie

Itteration 7 - Systemtest

2011-02-06

1,1

Milstolpe 7 - Delsystem 3 Klar

Milstolpe 8 - Integration och Sluttester klara

Beslutspunkt 1 - Beslut om projektmetodik

Beslutspunkt 2 - Beslut om utvecklngsspråk

Beslutspunkt 3 - Beslut om utvecklingsmetodik

Möten Diadrom

Itteration 6 - Android applikation

Modifierad plan
DiagStudio in Cloud

TIDPLAN (när), veckonummer
Beskrivning

Demonstration Kund

Summa antal timmar:

DSIC

Henrik Fagrell, Diadrom

Examensarbete Teknologie Kand.Kurs:

Beställare:

Projektgrupp:

Testspecifikation

Kravspecifikation enligt MoSCoW

Projektplan

TS

Itteration 5 - Integration

|-----UTVECKLING------|

Itteration 1 - Serverfunktionalitet

Granskad:

Itteration 4 - J2534-2 (GMLAN - SWCAN)

Itteration 2 - J2534

Projekt:

Möten Handledare

AKTIVITETER

Datum:

Version:

Utfärdare:

Rapport 

Demonstration Diadrom

Itteration 3 - Integration Server, J2534
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