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Sammanfattning 
 

 
Idag genomför OptoNovas system en mängd avsyningar hos tillverkande företag 
där defekta produkter sorteras ut. Systemen samlar in data för analys och delar av 
resultatet sparas i textbaserade loggfiler. Här finns en möjlighet att utnyttja 
loggdatan till en betydligt högre grad för att få ut maximalt med information.  

Examensarbetet omfattar en utredning av vilka loggdata som är användbara och på 
vilket sätt de kan visualiseras för att uppnå så hög förståelse och användbarhet 
som möjligt, följt av en implementation.  

Arbetet resulterade i en standard för loggdata som utgörs av en databas samt en 
visualiseringsapplikation skriven i C++ och Qt. Det som krävs för att använda 
visualiseringsapplikationen är en databas på föreslaget format samt enkla bilder på 
aktuella artiklar som datan ska visualiseras för. 

Med hjälp av Visualiseringsapplikationen kan användaren se statistik över de olika 
artiklarna som avsyningssystemet avsynar. Applikationen visar information om var 
på artiklarna defekterna förekommer, vid vilka tidpunkter det uppstår flest 
defekter m.m. 

Visualiseringsapplikationen kommer att fungera som ett hjälpmedel för att 
förbättra felsökningen i tillverkningsindustrin bland de företag som valt att 
använda OptoNovas avsyningssystem.  
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Abstract 
 
 
Today OptoNovas systems perform lots of visual inspections for production 
companies where defect products are sorted out. The systems collects data to 
analyze and part of the results are stored in text based log files. Here is an 
opportunity to make higher use of the data to maximize the amount of useful 
information. 

The thesis work comprise an inquiry of which log data that is useful and how it is  
possible to visualize them to attain as high understanding and usefulness as 
possible, followed by an implementation. 

The thesis work resulted in a standard for the log data, which is represented in a 
database, and a visualization application written in C++ and the Qt framework. To 
use the visualization application, database on the proposed format is needed and 
pictures for the articles the data will be visualized for.  

With the visualization application the user can provide statistics for the current 
articles that the inspection system inspects. The application shows information 
about the position for the defects, on which time there are most inspected defects 
and more. 

The visualization application is going to work as a tool to provide better trouble-
shooting in production companies that uses inspection systems from OptoNova 
AB. 
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Förord 
 

 
Rapporten beskriver examensarbetet Visualisering av Loggdata från Industriella 
Kameraavsyningar som utförts på OptoNova AB. Examensarbetet är den 
avslutande delen i Civilingenjörsutbildningen Medieteknik vid Linköpings 
Tekniska Högskola och omfattar 20 poäng. 

Jag vill tacka OptoNova AB som har erbjudit mig ett lärorikt och roligt 
examensarbete samt givit mig ett väldigt trevligt bemötande.  

Ett särskilt tack till: 

- Carolin Riddersporre på OptoNova AB som har varit min handledare och 
hjälpt mig igenom examensarbetet.  

- Oscar Sverud på OptoNova AB som tillsammans med Carolin har bistått 
med handledning. 

- Mikael Jern, Linköpings Tekniska Högskola som har varit min examinator. 

- Alla systemutvecklare på OptoNova AB som har hjälpt mig med 
programmeringsproblem. 

- Tibro Konstorsmöbler för ett mycket trevligt besök med intressanta 
diskussioner kring examensarbetet. 

- Prestando som visade sin produktion och gav sina synpunkter på 
examensarbetet. 

 

 

Stockholm 
8 maj 2007 

Hanna Karlsson 
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Kapitel 1 

Inledning 
 
 

Examensarbetet har utförts på OptoNova AB i Solna, Stockholm och är den 
avslutande delen i Civilingenjörsutbildningen Medieteknik vid Linköpings 
Tekniska Högskola. Examensarbetet ligger till grund för den här rapporten. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Idag genomför OptoNovas system en mängd kameraavsyningar i industrin där 
defekta produkter sorteras ut. Avsyningssystemen samlar in data för analys och 
delar av resultatet sparas i textbaserade loggfiler. Idag finns det ingen standard för 
hur loggfilerna ska se ut utan filernas utformning och innehåll skiljer sig markant 
mellan de olika systemen och innehåller sparsamt med information. Det gör att 
loggfilerna både är svåra och tidskrävande att utnyttja vid felsökningar samtidigt 
som väsentlig information kan ha utelämnats. 
  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en lagringsstandard för loggfiler samt en 
visualiseringsapplikation där loggdatan utnyttjas till en betydligt högre grad och 
genererar maximal information på ett tids och lagringsmässigt effektivt sätt. 
Applikationen ska fungera som ett hjälpmedel för att kunna förbättra och 
optimera tillverkningsprocesserna. 

 
1.3 Problemställning 
 
Examensarbetet omfattar en utredning av hur loggfilerna kan standardiseras och 
på vilket sätt datan kan visualiseras för att uppnå så hög förståelse och 
användbarhet som möjligt, följt av en implementation.  

1.3.1 Krav 
Följande är de krav OptoNova ställt på examensarbetet. 

- Sökfunktion där man kan filtrera loggade data på produkt ID, datum, batch, 
skiftnummer etc. 

- Statistikhjälpmedel där man kan få fram grafer etc. ur loggdata. 
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- Visualiseringsverktyg där man kan mappa defektfrekvens på enkla bilder av 
detaljerna etc, sortera på inspektionsverktyg osv. 

- Skriven i C++ med Qt som GUI-verktyg. 

1.3.2  Begränsningar 
- Data som ska sparas i loggfilerna måste finnas tillgänglig i dagens 
avsyningssystem. 
 

1.4 Mål 
 
Målet är att ta fram en standard på loggfilerna samt att utveckla en applikation som 
visualiserar datan. Loggfilerna ska innehålla väsentlig data som kan visualiseras 
men även data som kan vara intressant för framtida tillämpningar. Utformningen 
på loggfilerna ska vara generell för att fungera till samtliga OptoNovas system. 
Applikationen ska underlätta för användaren att analysera de stora mängder data 
som loggfilerna innehåller för att lättare kunna dra slutsatser om produktionen och 
därmed ha möjlighet att förbättra tillverkningen. Den slutliga applikationen ska ha 
hög användbarhet, vara intuitivt utformad och fungera för olika typer av 
produkter. 

 
1.5 Utvecklingsmodell 
 
Projektet utvecklas enligt en mindre strikt vattenfallsmetod. I den klassiska 
vattenfallsmodellen är det inte tillåtet att gå tillbaka i utvecklingen och göra 
ändringar vilket är tillåtet i det här projektet. Examensarbetet består av fyra olika 
faser; planering, förstudie, produktskiss och implementation. Parallellt under hela 
perioden kommer rapportskrivning att ske. 

 
Figur 1: Förenklad Vattenfallsmodell 

1.5.1 Planering 
Planeringsfasen innefattar att ta fram en projektplan för examensarbetet, dels i 
form av ett dokument där varje deluppgift är specificerad med en beskrivning, mål, 
tidsåtgång, tid för genomförande och när det ska vara klart och dels i form av ett 
Ganttschema där tidsflödet och relationer mellan uppgifter går att utläsa, se  
Bilaga A.  
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1.5.2 Förstudie 
Under förstudien sker en utredning om vilka loggdata som är användbara och 
vilken funktion dessa kan fylla i en applikation. Inläsning av den kodstandard som 
företaget följer vid programmering i C++ skall ske samt inläsning om hur Qt 
fungerar. En studie ska genomföras om vilket format som kan vara användbart för 
att lagra loggdata. Under förstudien ska även potentiella användare intervjuas för 
att få synpunkter och nya aspekter på arbetet. Förstudien resulterar i en 
kravspecifikation, se Bilaga D. 

1.5.3 Produktskiss 
När kravspecifikationen är klar börjar arbete med att ta fram en produktskiss. Här 
ska GUI, funktionalitet, lagringsmodell samt programmets systemdesign arbetas 
fram som uppfyller kraven i kravspecifikationen. Fasen resulterar i en 
designspecifikation, se Bilaga E. 

1.5.4 Implementation 
Den sista fasen är att implementera applikationen enligt designspecifikationen. 
Implementationen delas in i GUI, funktionalitet, lagring och testning. 
Implementationsfasen ska resultera i en fungerande applikation som uppfyller 
kraven för kravspecifikationen och designspecifikationen. 

 
1.6 Struktur på rapporten 
 
Rapporten är i stort strukturerad efter hur arbetsgången under examensarbetet ser 
ut och beskriver tillvägagångssätt kombinerat med teori och fakta.  

 

Kapitel 1 Inledning   Kapitlet beskriver syftet med examensarbetet 
samt en övergripande förklaring till 
arbetsgången. 

Kapitel 2 Bakgrund   Kapitlet innehåller fakta om OptoNova och 
företagets verksamhet. 

Kapitel 3 Informationsvisualisering  Kapitlet innehåller en grundläggande beskrivning 
om vad informationsvisualisering är och vad 
tekniken härstammar från. 

Kapitel 4 Planering   Kapitlet tar upp hur projektplanen togs fram. 

Kapitel 5 Förstudie   Kapitlet tar upp alla efterforskningar och beslut 
som resulterade i kravspecifikationen. 

Kapitel 6 Produktskiss   Kapitlet tar upp alla designbeslut som resulterade 
i designspecifikationen. 

Kapitel 7 Implementering   Kapitlet beskriver olika delar av 
implementationen.  

Kapitel 8 Resultat   Kapitlet beskriver hur resultatet blev och hur 
applikationen kan användas. 

 3



Kapitel 9 Diskussion   Kapitlet innehåller diskussion kring 
examensarbetet och dess resultat samt tankar om 
framtida utveckling. 

Bilagor  Här återfinns kravspecifikationen, 
designspecifikationen och andra relevanta 
bilagor. 
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Kapitel 2  

OptoNova AB 
 

 
OptoNova AB är ett företag som tillverkar system för automatisk avsyning och 
mätning. OptoNova erbjuder även konsulttjänster inom fysikalisk optik, 
sensorteknik, datorsystem och projektledning. OptoNovas främsta kunder är 
tillverkande industriföretag framförallt inom golv- och möbelindustrin. 
Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Solna med 27 anställda. 

 
2.1 System 
 
OptoNova har flera system som sköter olika typer av avsyningar i framförallt 
produktionsindustrin. Systemen består av visionsystem med elektroniska kameror 
och optiska sensorer för mätning av olika parametrar. Det handlar om system för 
att avsyna en yta, kontrollera att hål och andra detaljer är korrekta och rätt 
placerade. Ett system som finns installerat på Tibro Kontorsmöbler ses på bilden 
nedan. Systemet avsynar kantband, hörn och ytan på ovansidan samt undersidan 
25 mm in på produkten.  

 

Figur 2: a) Ett av OptoNovas system som är installerat på Tibro Kontorsmöbler. Systemet 
avsynar kanterna på de olika delarna till IKEAs byrå Malm. b) En detekterad defekt.  
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2.2 Begrepp 
 
I examensarbetet förekommer några väsentliga begrepp som gäller vid avsyningar. 
En specifik produkt som avsynas, t.ex. lådfront, sidstycke, benäms produkt eller 
artikel. En enskild enhet av en produkt benämns just enhet där flera enheter kan 
utgöra en sats (eng. batch). En sats består ofta av en samling enheter som ska till 
samma kund eller tillverkas av samma material. Varje avsynad enhet kan innehålla 
en eller flera defekter där varje defekt klassificeras som en defekttyp. Ett exempel 
på en defekttyp är spricka. 

 
Figur 3: Centrala begrepp vid avsyningar och för examensarbetet. 
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Kapitel 3  

Informationsvisualisering 
 
 
Att visualisera information har varit en teknik som funnits i flera sekel. Det 
började med att åskådliggöra information grafiskt för att få en överblick och 
därmed kunna dra slutsatser. Än idag är det huvudsyftet med informations-
visualisering även om det har blivit en betydligt mer omfattande term. 

 
3.1 Ursprung 
 
Att framställa information grafiskt har alltid varit ett framgångsrikt medel. Redan 
under Napoleons tid användes en tidig form av informationsvisualisering då hans 
kartritare Monsieur Minard åskådliggjorde frammarschen av Napoleons arme när 
den tågade mot Moskva följt av en reträtt, se figur 3. Tjockleken på linjerna 
motsvarar antalet soldater i armen och brunt indikerar avancering och svart visar 
på reträtt. Diagrammet nedtill i bilden visar vilka temperaturer som uppmättes. [5] 

 

 
Figur 4: Minards karta över Napoleons frammarsch och reträtt från Moskva. [11] 

 

Ett något senare exempel är från en Koleraepidemi som härjade i London 1854. 
Dr John Snow fick i uppdrag att få epidemin under kontroll och skapade en karta 
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över det drabbade området. Kartan i figur 4 visar gatorna i området där varje 
dödsfall har markerats med en prick och alla vattenpumpar med ett kryss. Snow 
kunde med hjälp av kartan se att dödsfallen var koncentrerade kring en särskild 
pump och genom att stänga av den minskade epidemin drastiskt. 
 

 
Figur 5: Snows karta över koleraepidemin i London 1845. [12] 

 

3.2 Utveckling 
 
Visualiseringar av data har legat på ungefär samma nivå ända till datorernas intåg 
och den relaterade teknologin. I och med kraftfulla datorer har olika typer av 
visualiseringar kunnat utvecklas till en helt ny nivå och antalet 
applikationsområden har växt med den nya tekniken. Tre egenskaper gör att 
visualiseringarna kan göras mer komplexa med interaktion och snabba 
uppdateringar [5]: 

• Lagra stora mängder data. 

• Utföra snabba beräkningar. 

• Bättre grafisk representationen. 

Det som idag benämns informationsvisualisering etablerades för ungefär 10-15 år 
sedan [8]. 

 
3.3 Definition 
 
Idag är begreppet informationsvisualisering betydligt mer omfattande än tidigare 
och en definition ges här. 
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“A method of presenting data or information in non-traditional, interactive graphical forms. By 
using 2-D or 3-D color graphics and animation, these visualizations can show the structure of 
information, allow one to navigate through it, and modify it with graphical interactions.” 

University of Illinois at Urbana-Champaign Digital Libraries Initiative [13] 
 

En annan definition ges av Robert Spence genom nedanstående bild. 

 
Figur 6: Definition av Informationsvisualisering, Robert Spence[5] 

 
Spence definition går ut på att data transformeras till bilder som i sin tur beskådas 
av en människa. Här sker ofta en ”aha”-upplevelse då mönster i datan upptäcks. 
Spence skiljer mellan data och information och menar att informationsvisualisering 
går ut på att tillåta information att erhållas från data genom att bilda en mental 
modell av datan. [5]. 

 
3.4 Idag 
 
Idag används informationsvisualisering inom flertalet områden som ofta hanterar 
stora datamängder. Det kan röra sig om finansbranchen där aktiers upp- och 
nedgång visualiseras för att snabba beslut ska kunna tas [17], inom 
läkemedelsbranschen där mönster i forskningsresultaten kan underlätta 
utvecklingen [18]. Informationsvisualisering bygger till stor del på interaktiva 
visualiseringar där användaren har stort inflytande.  

3.4.1 Tekniker 
Det finns många tekniker för informationsvisualisering idag.  

• Geometriska (scatterplot, graf, parallella koordinater) 

• Ikonbaserade (Chernoff faces, star tree) 

• Hierarkiska (TreeMap, Hyperbolic tree) 

• Pixelbaserade  

• Hybridtekniker  
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Figur 7: Geometriska tekniker: Scatter plot, graf och parallella koordinater [8] 

 
Figur 8: Ikonbaserade tekniker: Chernoff faces och star trees [8] 

 

      
Figur 9: Hierarkiska tekniker: TreeMap och Hyperbolic tree [8] 
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I det här projektet används främst geometriska tekniker tillsammans med dynamic 
quering. 

3.4.2 Dynamic quering 
Dynamic quering är ett centralt begrepp inom informationsvisualisering som 
innebär att informationen kan ändras dynamiskt. Lite mer detaljerat innebär det att 
användaren kan justera grafiska reglage som leder till att den grafiska 
representationen av data uppdateras i realtid [5]. Ett exempel är en sökning på en 
semesterstuga som ska uppfylla vissa krav på förslagsvis pris, antal sovrum och 
vilken vecka. Enligt bilden nedan kan då användaren reglera tre reglage och vilka 
stugor på kartan som visas uppdateras dynamiskt efter användarens krav.  

 
Figur 10: Dynamic Quering 

 

Dynamic quering är ett centralt begrepp inom det här examensarbetet och exempel 
på det återfinns under kapitel 7 Resultat. 
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Kapitel 4  

Planering 
 

 
 

4.1 Tidsplan 
 
För att kunna göra en rimlig uppskattning av tidsåtgången för projektet bröts alla 
delmoment ner till ännu mindre delar. För alla små områden listades hur lång tid 
som avsattes till respektive del, när det skulle genomföras, vad målet var samt när 
det senast skulle vara klart. Tidsplanen finns i bilaga A. 

 
4.2 Gantt-schema 
 
För att lättare få en översikt över projektets gång skapades ett Gantt-schema där 
relationerna mellan de olika delmomenten finns angivna i ett tidsflöde, se bilaga B 
[20]. Programvaran som användes för att skapa Gantt-schemat var Open 
Workbench. 

4.2.1 Open Workbench 
Open Workbench är ett projektplaneringsprogram som påminner väldigt mycket 
om Microsoft Project med den största skillnaden att det är open source. [20]  
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Kapitel 5  

Förstudie 
 

 

5.1 Dagens Loggfiler 
 
Loggfilerna som avsyningssystemen skapar idag följer ingen standard utan varje 
avsyningssystem har ett eget unikt format. Lagringen sker i textfiler där både data 
och formatering skiljer från system till system. Det är ytterst sparsamt med 
information i loggfilerna och en sådan består oftast av en lista över alla avsyningar 
som gjordes och om det resulterade i en godkänd eller defekt produkt. Det kan 
även stå definierat vad felet var. Genom att granska loggfilerna erhölls en 
förståelse för vilken data som systemen har möjlighet att lagra. De olika typer av 
loggfiler som studerades finns i Bilaga C.  

 
5.2 Defekttyper 
 
Avsyningssystemen har till uppgift att hitta ett antal olika defekttyper. Vilka 
defekter de olika typerna av avsyningssystem ska känna igen skiljer mellan varje 
enskilt system eftersom det ofta rör sig om olika produkter. För att analysverktyget 
ska vara generellt bör det täcka samtliga typer av defekter. Nedan följer en lista och 
en förklaring av samtliga defekttyper. 
 

A.  Dimensioner Mäter längd, bredd och tjocklek på produkten. 

B.  Vinkel Mäter vinkel på ett hörn av produkten. 

C.  Material saknas Detekterar ifall det finns partier på produkten 
som saknar ytmaterial/kantmaterial. 

D.  Håldetektering Kontrollerar ifall borrade hål är korrekt 
placerade samt har rätt storlek.  

E.  Limsläpp Detekterar om ytmaterialet har lossnat för att 
limmet släppt.  

F.  Spricka Detekterar sprickor  

G.  Urslag Kontrollerar ifall det finns urslag i kanterna, 
som kan bero av kantstötning eller en kvist.  
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H.  Fjäder- /spårkontroll Kontrollerar ifall fjädern och spåret på en 
golvbräda är korrekt. 

    

 

Figur 11: Skiss på alla olika typer av defekter som OptoNovas system kan detektera. 

 

5.3 Data 
 
Den data som avsyningssystemen genererar eller som de har möjlighet att få fram 
är följande: 

 
Tidsangivelser Datum, tid. 

Artikel Artikelnummer, artikelnamn. 

Defekttyp Vilken defekttyp en detekterad defekt tillhör. 

Position för defekter Var på artikeln defekten var placerad. För de 
defekttyper där defekter består av en area kan 
även värden på areans utseende tas fram.  

Mätresultat för defekter  De mätvärden som togs fram för varje enskild 
defekt. 

Bilder från avsyningen Varje avsyning genererar flera olika bilder där 
varje bild används till att detektera en eller flera 
typer av defekter.  

Löpnummer Varje avsyning i ett specifikt system har ett 
unikt löpnummer. 

Satsnummer Användaren har möjlighet att mata in numret 
för en enskild sats, se avsnitt 2.2 Begrepp.  

Resultat För varje avsyning finns ett resultat som anger 
ifall artikeln klassades som defekt eller inte. 

Parameterändringar När någon inställning i avsyningssystemet har 
ändrats sparas de i en fil. Det finns en möjlighet 
att använda informationen i den filen. 

5.4 Användarundersökning 
 
För att få veta vad potentiella användare är intresserade av genomfördes två besök 
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på företag som visat intresse för examensarbetet och som har relativt olika 
verksamheter, för att få så bra spridning av åsikter som möjligt. För att få 
ytterligare underlag för examensarbetet kunde fler företag ha besökts vilket det 
dessvärre inte fanns utrymme för.  Under besökstillfällena diskuterades olika 
aspekter på loggdata och vilken information som skulle vara till användning för 
respektive företags verksamhet. OptoNovas system finns installerade på båda 
företagen och att studera dem, som en del i den tillverkande processen, gav en 
helhetssyn på vilken funktion de fyller.   

5.4.1 Mål 
Målet med undersökningarna var att få fram vad de olika företagen saknar för 
information idag som skulle vara till användning samt att ta reda på vilken 
information de har idag som skulle kunna utnyttjas till en högre grad. Genom att 
föra diskussioner där idéer och egna tankar uppmuntrades erhölls en god bild av 
vad företagen skulle ha användning för. 

5.4.2 Tibro Kontorsmöbler AB 
Tibro Kontorsmöbler är ett dotterbolag till Swedwood International AB och är 
beläget, som namnet antyder, i Tibro. Swedwood International AB ingår i IKEA 
koncernen och verksamheten på Tibro Kontorsmöbler består av att tillverka 
fanerade möbler som sedan säljs på IKEAa varuhus över hela världen. Idag 
tillverkas 11 produkter varav den produkt som tillverkas i störst kvantiteter är 
byrån Malm. Tibro Kontorsmöbler har två olika avsyningssystem installerade, ett 
yt- och ett kantavsyningssystem.  

5.4.3 Prestando 
Prestando är ett skånskt företag som ligger i utkanten av Trelleborg. Företagets 
verksamhet bygger på att tillverka pressade ståldetaljer till bland annat bilindustrin. 
Prestando har ett avsyningssystem från OptoNova installerat. 

5.4.4 Diskussioner 
Diskussionerna som fördes hölls relativt fria där egna idéer uppmuntrades. 
Därmed har inte alla områden besvarats av båda företagen. 
 
Dagens loggfiler 

Tibro Kontorsmöbler: 
Idag används loggfilerna nästan aldrig. Till största delen beror det på hur 
loggfilerna är utformade och att det är tidskrävande att få fram användbar 
information. 

Prestando: 
Idag används loggfilerna nästan aldrig. Till största delen beror det på hur 
loggfilerna är utformade och att det är tidskrävande att få fram användbar 
information. 
 

Defekternas position 

Tibro Kontorsmöbler: 
Företagets representanter tyckte att det skulle vara väldigt intressant och skulle 
underlätta deras arbete att kunna få information bakåt i tiden om var på artiklarna 
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de olika defekttyperna är placerade och att kunna urskilja olika typer av defekter. 
Det vore användbart att se hur formen på defekterna ser ut för att lättare kunna 
komma fram till felorsaker. 

Prestando: 
Det skulle underlätta Prestandos arbete att kunna se var någonstans på 
produkterna de olika defekterna är placerade. Att kunna se formen på dessa är inte 
intressant då det alltid är defekter av samma typ, alltså skulle en enkel markering av 
defektens placering vara tillräckligt. 
 

Enskild avsyning 

Tibro Kontorsmöbler: 
Att kunna se information om en enskild avsyning är intressant för de som 
kontrollerar produktionen. Det finns idag inget sätt att få reda på vilket 
löpnummer en utsorterad bräda har i OptoNovas avsyningssystem. 

Prestando: 
Att kunna se information om en enskild avsyning är inte intressant. 
 

Jämförelser mellan produkter 

Tibro Kontorsmöbler: 
En hög prioritet hos Tibro Kontorsmöbler är att kunna jämföra olika produkter 
och träslag för att komma fram till felorsaker.  
 

Tidsperiod 

Tibro Kontorsmöbler: 
Tidsperioden som är intressant att studera är 14 månader tillbaka i tiden, detta för 
att kunna göra jämförelser mellan två månader med ett års mellanrum. Att kunna 
visa formen på defekterna skulle vara intressant i två månader ungefär om man 
efter den perioden fortfarande kan märka ut defekterna med en punkt. 

Prestando: 
Tidsperioden som är intressant att studera skiljer sig ganska mycket mellan olika 
fall. Det som bestämmer det är egentligen leveranstiden till kunden som kan 
variera från en vecka till 15 veckor tillbaka i tiden. Om data sparas i ett år så är det 
mer än tillräckligt. 
 

Temperatur 

Tibro Kontorsmöbler: 
Att få in temperaturen, förslagsvis både inomhus och utomhus, vore en intressant 
faktor som dock kan vara svår att detektera då utomhustemperaturen inte mäts 
hos dem idag. Däremot inomhustemperaturen finns angiven fast inte digitalt som 
signal in i OptoNovas system. 

Prestando: 
Att kunna se temperaturen är inte av intresse, varken inom- eller utomhus, då det 
inte påverkar tillverkningen. 
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Felkategorier 

Tibro Kontorsmöbler: 
Tibro kontorsmöbler klassar ofta sina fel i tre kategorier; material, maskin och 
människa, vilket de gärna vill kunna urskilja. Att ha den möjligheten i 
analysverktyget vore bra, däremot så finns inte informationen i dagens 
avsyningssystem och det går därmed inte att sköta automatiskt.  
 

Parameterändringar 

Tibro Kontorsmöbler: 
Att kunna se vilka parameterändringar som har gjorts är intressant. Vilka 
parametrar som är satta vid en viss tidpunkt är inte lika intressant som att se när en 
ändring gjorts, även om det är ganska snarlik information. 

Prestando: 
Att kunna se vilka parameterändringar som har gjorts är inte intressant då det 
klassas som intern information som enbart några få ska känna till. 
 

Produktionshastighet 

Tibro Kontorsmöbler: 
Att kunna se produktionshastigheten tillsammans med antalet defekta är inte 
intressant i den här applikationen då det redan finns information om det i 
tillverkningsmaskinens program.  

Prestando: 
Att kunna se hur många enheter som tillverkas under ett visst tidsintervall är inte 
lika intressant då det redan finns information om det i deras andra program. 
Effektivitet i sig är intressant men inte i den här applikationen. 

 
Realtidsuppdatering 

Tibro Kontorsmöbler: 
En idé var att programmet skulle realtidsuppdateras så att användaren hela tiden 
hade en uppdaterad vy synlig med ett angivet tidsintervall bakåt i tiden. Det skulle 
isåfall vara intressant på en fristående skärm ute i fabriken alternativt integrerat 
med det vanliga avsyningsprogrammet.  
 

Upp- och nertid 

Tibro Kontorsmöbler: 
Vi pratade om att det finns två typer av nertid, dels när avsyningssystemet är 
avstängt och dels när det är aktivt fast produktionen inte är igång. Att kunna se när 
avsyningssystemet är avstängt vore intressant om det går att lösa med en signal 
från systemet vid on/off. Att visa när produktionen inte är igång sker redan med 
hjälp av andra program. 

Prestando: 
Att kunna se när produkter avsynas är inte intressant då det redan sker med andra 
hjälpmedel. 
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Skift 

Prestando: 
Att kunna se en sammanställning av defekterna som skett under ett specifikt skift 
är av stort intresse. En klumpsumma är att föredra framför ett diagram där det 
framgår vid vilken tidpunkt de olika defekterna uppstod. Den väsentliga 
informationen är ifall majoriteten av defekterna inträffade på samma ställe på 
produkten eller inte. Då det inträffar beror det oftast på smuts i pressen som ger 
tryckmärken på flera detaljer i rad.  

5.4.5 Sammanställning 
Utifrån användarundersökningen har slutsatsen dragits att många saker kunden 
efterfrågar finns idag men kan ej utnyttjas då loggfilerna är svårlästa. Följande är 
rimliga krav på applikationen baserat på användarundersökningen. För utförligare 
information se Bilaga D, och kap 6.6 Begränsningar. 

- Information om var på produkterna defekterna är placerade. 

- Möjlighet att välja om defekterna ska visas med en area eller enbart en 
markering. 

- Kunna särskilja de olika defekttyperna. 

- Information om varje enskild avsyning ska lagras och kunna visas. 

- Kunna jämföra olika produkter. 

- Kunna jämföra olika tidsintervall. 

- Lagra data 14 månader, därav information om defekternas form 2 
månader. 

- Kunna välja om parameterändringar som gjorts ska visas eller ej. 

- Ha möjlighet att lagra inom- och utomhustemperaturen i framtiden. 

- Möjlighet att kategorisera defekttyperna manuellt. 

- Kunna visa information för specifika skift. 

- Kunna se när avsyningssystemet är igång respektive avstängt. 

- Kunna välja vilken tidsperiod data ska visas för. 
   

5.5 Lagring av data 
 
För att lagra loggfilerna så finns det olika alternativ. Kraven som ska uppfyllas är 
att loggfilerna måste kunna sparas på en vanlig hårddisk som finns hos de flesta 
kunderna och alltså inte ta alltför stor plats. Det ska vara enkelt att ta fram data 
från loggfilerna. 
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5.5.1 Textfiler 
 
Fördelar 

• Går att öppna med en vanlig texteditor. 

Nackdelar 

• Innehåller ingen hierarki eller beroenden mellan olika data. 

• Svåra att formatera. 

• Svåra att söka i. 

• Svårt att läsa in datan till ett program. 
 

5.5.2 XML 
 
Fördelar [3] 

• Går att öppna med en vanlig texteditor. 

• Lämpar sig bra om samma data ska publiceras på olika sätt, t.ex. 
webbläsare, i ett program, utskrift m.m. 

• Datan kan ordnas hierarkiskt. 

• Lätt att söka i. 

• Lätt att läsa in datan till ett program. 

Nackdelar [3] 

• Långsammare än en databas 

• Ingen kontroll för inmatning, om ett datum ska lagras går det ej att 
kontrollera ifall det verkligen är ett datum. 

• För att filerna inte ska bli för stora krävs det att det skapas nya 
kontinuerligt. 

• Kan inte hantera läsning och skrivning parallellt. 
 

5.5.3 Databas 
 
Fördelar [7] 

• Lätt att söka i. 

• Lätt att läsa in datan till ett program. 

• Datan kan lagras med beroenden till andra data. 

• Snabbt att läsa, skriva och söka i. 

• Kan läsa och skriva till databasen samtidigt. 

• Inmatningskontroll som kontrollerar att datan är på rätt format. 
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Nackdelar [7] 

• Ej läsbara utan hjälpmedel. 

• Kräver en databasserver. 

 

5.5.4 Slutsats 
XML är det lagringssätt som bäst lämpar sig för den här tillämpningen om 
loggfilerna ska vara tillgängliga även för de som inte har tillgång till 
visualiseringsverktyget då de går att öppna i en vanlig texteditor. Data från XML 
läses även enkelt in i ett program. Vid analysering av loggdatan är det en fördel ifall 
datan och dess resultat kan visas i flera former, dels i analysprogrammet, dels som 
en ren loggfil och dels som en pdf eller via Internet, eller kanske tom i 
mobiltelefonen, vilket är möjligt med XML.  

Om man väljer en databas så är loggfilerna inte läsbara utan något verktyg men är 
enkla att läsa in till ett program. För att få datan från databasen till olika 
publiceringsformat såsom pdf, Internet, mobiltelefon så går det relativt enkelt att 
transformera datan i databasen till en XML-fil för vidare behandling. En databas är 
däremot betydligt snabbare än XML. 

En textfil är betydligt svårare än både databas och XML att bearbeta och är inget 
rimligt alternativ. 

Slutsatsen är att XML med fördel används för att alla användare ska kunna öppna 
en loggfil och se innehållet. Om informationen ska användas i olika 
publiceringsformat är XML även då överlägset. Det går även att lösa med en 
databas, men då med en extra transformation som kan tyckas onödig. Om däremot 
snabbheten är avgörande är en databas det bästa alternativet. 

Här får avvägningen ske mellan om alla ska kunna se loggfilerna eller om lagringen 
ska vara snabb. Valet föll på en databas. 

 

5.6 Lagring av defektområden 
 
För att kunna visualisera defekternas form, vilket det fanns intresse av enligt 
användarundersökningen, finns det olika alternativ.  

5.6.1 Originalbild 
Att lagra en originalbild för varje avsyning skulle ge önskad information. 
Nackdelen är att det skulle ta alldeles för stort lagringsutrymme. 

5.6.2 Kedjekod 
Kedjekod är en sekvens av siffror där varje siffra beskriver åt vilket håll 
förflyttningen ska ske i förhållande till föregående pixel. Kedjekod kan vara 4-
konnektiv eller 8-konnektiv. 4-konnektiv innebär att förflyttningen kan ske lodrätt 
och vinkelrätt. 8-konnektivitet innebär att förflyttningen även är möjlig diagonalt. 
Kedjekod kan enkelt sparas som en sekvens i databasen. Nedan visas ett exempel 
på hur samma kontur kan lagras dels som 4-konnektiv kedjekod och dels som 8-
konnektiv kedjekod. [6] 
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Figur 12: a) Riktningar för 4-konnektiv kedjekod b) Riktningar för 8-konnektiv kedjekod. 
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Kedjekod: 11222322330330011010     Kedjekod: 2244454667600211 

 
Figur 13: a) Exempel på 4-konnektiv kedjekod. b) Exempel på 8-konnektiv kedjekod.  

(X betecknar startpunkt i både a och b) 

 

5.6.3 Slutsats 
Det rimligaste alternativet då lagringsutrymmet oftast är begränsat är att lagra 
defekternas konturer med hjälp av kedjekod, förslagsvis 8-konnektiv då det ger en 
kortare sekvens. Att lagra originalbilderna skulle ta alldeles för stort 
lagringsutrymme i anspråk och är därför inte ett alternativ.  

 

5.7 Utvecklingsmiljö 
 
Applikationen utvecklas i Visual Studio 2005 med C++ som programmeringsspråk 
tillsammans med Qt för den grafiska delen, då det är den utvecklingsmiljö som 
används på OptoNova. Något visualiseringsverktyg kommer inte att användas 
utan allt kommer att programmeras i C++ och Qt. 
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5.7.1 Visual Studio 2005 
Visual Studio är en programutvecklingsmiljö från Microsoft som stödjer utveckling 
för windowsmiljö samt webbapplikationer. I Visual Studio ingår bland andra 
Visual C++. [22] 

5.7.2 C++ 
Programmeringsspråket C++ utvecklades av Bjarne Stroustrup i början av 1980-
talet. Den första kommersiella versionen släpptes 1985. Utvecklingen fortsatte och 
1998 kom en internationell standardisering av C++. Fördelarna med C++ är 
framförallt att det är plattformsoberoende och snabbt. [22] 

5.7.3 Qt 
Qt är ett plattformsoberoende toolkit som framförallt används tillsammans med 
C++ för att underlätta utvecklingen av grafiska program. Qt utvecklas av det 
norska mjukvaruföretaget Trolltech och släpptes första gången 1991. Senaste 
versionen av Qt är idag Qt 4, vilket även är den versionen som används i 
examensarbetet. Qt används med fördel integrerat med Visual Studio då Qt har 
flertalet fördefinierade widgets vilka är grafikkomponenter i form av knappar, 
radioknappar m.fl. [21] 

5.7.4 Qwt 
Qwt är ett externt open source bibliotek till Qt som innehåller grafiska 
komponenter för grafritning och andra verktyg.[16] 

5.7.5 PostGreSQL 
PostGreSQL är en relationsdatabas som är open source och har funnits i över 15 
år. Databasen kan användas till alla de vanliga operativsystemen. [15] 
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Kapitel 6  

Produktskiss 
 

 

 
Under framtagandet av produktskissen arbetades förslag på övergripande 
funktionalitet, visualiseringstekniker, GUI, lagringsmodell samt systemdesign fram.  
 

6.1 Övergripande funktionalitet  
 
Applikationen ska kunna användas på olika produkter där enda kravet är ett 
standardiserat format på loggfilerna och aktuella bilder för respektive produkt. 
Applikationen ska användas på en produkt och ett tidsintervall i taget. För att se 
flera produkter eller tidsintervall samtidigt kan fler instanser av programmet 
användas parallellt. 

6.1.1 Bilder 
Bilderna av produkterna som ska användas av programmet ska vara enkla och 
stiliserade. Bilderna ska sparas automatiskt av avsyningssystemet när en ny artikel 
körs och en eller flera bilder av den första korrekta avsyningen sparas i stiliserat 
format. 

6.1.2 Sökning 
Vid uppstart av programmet ska alla valbara artiklar från databasen listas. 
Användaren ska sedan kunna välja vilken artikel som information ska hämtas för, 
söka på en sats eller en specifik avsyning. Aktuellt tidsintervall väljs genom 
rangescrollbar, se 6.1.3.  

6.1.3 Tidsintervall 
Användaren ska kunna välja för vilket tidsintervall visualiseringarna ska ske genom 
att specificera starttid och sluttid. Därefter kan intervallet som visas inom den 
valda perioden justeras fritt genom en RangeScrollbar. Rangescrollbaren kan liknas 
vid en tidsaxel som är justerbar från båda hållen samt genom att dra i mittpartiet. 
Data från det valda intervallet visualiseras och uppdateras dynamiskt när 
användaren justerar intervallet.  
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6.1.4 Defekttyper 
Användaren ska ha möjlighet att välja vilka defekttyper som visualiseringarna ska 
visa information för.  

 

6.2 Visualiseringar 
Efter att ha kommit fram till vad användare vill få ut av visualiseringarna har 
slutsatsen dragits att de flesta måste specialskrivas till den här applikationen och 
därför kan befintliga visualiseringslösningar inte användas. Undantaget är en 
klassisk graf som är användbar då antalet defekter över tid ska visas. Utförligare 
beskrivningar om hur visualiseringarna är uppbyggda finns under kapitel 7 
Resultat. 

6.2.1 Defektmap 
För att visa var på produkten de olika defekterna är placerade skapas en 
visualisering som i examensarbetet kallas defektmap. Defektmappen består av en 
eller flera bilder av produkten beroende på vilka sidor som avsynas tillsammans 
med matriser som anger vad som ska ritas ut. För att positionerna ska bli korrekta 
krävs det att de tre koordinatsystemen överensstämmer; avsyningssystemet, 
bildens och matrisens. 

Z-led  
Vid visualisering av stora mängder defekter är risken stor att defekterna hamnar i 
flera lager på varandra, för att användaren lättare ska kunna ta till sig intryck av 
datat är det lämpligt med en form av djupseende i z-led, för att kunna se hur 
många defekter som ligger under varandra. Tekniken att använda en färgskala som 
anger vilket värde en färg motsvarar används och genom att färglägga pixlarna 
efter skalan kan användaren utläsa hur många lager defekter som finns på varje 
position. Skalan kan göras antingen intervallindelad eller kontinuerlig. I 
examensarbetet valdes en intervallindelad skala för att användare lättare ska kunna 
urskilja vilka positioner som hör till respektive intervall. 

Defektrepresentation  
Användaren ska kunna välja ifall defekterna ska märkas ut med den faktiska arean 
eller enbart med en punkt, vilket baseras på Tibro Kontorsmöblers önskemål.  

6.2.2 Graf  
För att visualisera vid vilken tid de olika defekterna inträffade används med fördel 
en klassisk graf med en kurva för varje defekttyp. Kurvornas representation ska ha 
tillräckligt stora skillnader så att en färgblind användare ska kunna skilja dem åt. 
Det sker med kontrasterande färger och olika linjemönster  

6.2.3 Upp- och nertid  
För att visa när avsyningssystemet varit igång respektive avstängt utnyttjas 
tidsaxeln i grafen för visualiseringen. Nedanstående grafiska representation visar 
att systemet var igång där det är grönt respektive avstängt vid rött. Ett krav är att 
placeringen är strax under grafen med defekter. Den här visualiseringen tillhör 
begränsningar se kapitel 6.6. 

 
Figur 14: Visualisering av upp- och nertid. 
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6.2.4 Resultatruta  
En översiktlig sammanställning av datat från det aktuella intervallet kan ske 
antingen grafiskt eller med text. En grafisk presentation är lättast för användaren 
att ta till sig då den ger en mental modell av resultatet. Sammanställningen ska visa 
totala antalet defekter samt hur de är uppdelade mellan de olika defekttyperna. 
 

6.3 Användargränssnitt 
 
Användargränssnittet har utformats efter vilka funktioner som ska rymmas i 
applikationen. Tanken vid utformningen har varit att göra det enkelt och intuitivt 
eftersom flertalet tänkta användare har begränsade datakunskaper. Grundtanken 
har varit att minimera antalet inställningar och istället integrera dessa i 
visualiseringarna i så stor utsträckning som möjligt. 

6.3.1 Bakgrundsfärg 
De ytor som innehåller reglage som styr visualiseringarna har en grå bakgrundsfärg 
och själva visualiseringarna återfinns på vit bakgrund. Det ger användaren en 
naturlig känsla för vilka delar som är reglerbara och vilka som visar upp resultat, 
vilket gör att applikationen får en bra struktur. 

6.3.2 Uppstart 
Vid uppstart av programmet har användargränssnittet gjorts så avskalat och rent 
som möjligt från grafik som inte behöver visas förrän aktuell data har hämtats. Det 
blir då enklare för användaren att förstå vilka valmöjligheter som finns. 

 

 
Figur 15: Skiss på användargränssnittet. 
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6.3.3 Placering 
Placeringen av komponenterna bygger på människans läsordning i västvärlden som 
är från vänster till höger samt uppifrån och ner. Den naturliga ingången i 
användargränssnittet är därmed i övre vänstra hörnet och det lämpar sig väl för 
användaren att göra sitt första val här, att välja produkt (1). Tidsintervallet anges 
sedan till höger om produkterna (2). En sökfunktion finns i övre högra hörnet (3). 
De olika defekttyperna finns under produkterna (4) vilket kan liknas vid en hierarki 
där en produkt innehåller flera defekttyper och därmed har placeringen längre ner. 
Visualiseringarna har alla placerats i mitten av applikationen då de utgör kärnan i 
programmet (5). En sammanställning av resultatet för tidsintervallet finns till höger 
i en egen ruta (6).  

6.3.4 Länkade vyer 
Att använda flera olika vyer för samma data är en kraftfull metod som ger 
användaren möjlighet att få flera olika perspektiv på datat. Att dessutom länka 
vyerna så att de hela tiden visar sitt resultat för samma data även om någon vy 
ändras genom en dynamic query, se avsnitt 3.4.2, så uppdateras övriga vyer 
dynamiskt, och ger användaren en större frihet och möjlighet till djupare förståelse. 

  

6.4 Data 
 
För att ovanstående ska gå att genomföra och uppfylla de krav för användbarhet 
och funktionalitet som beskrivits så krävs data beskrivet i 6.4.1.  

För att programmet ska kunna utvecklas vidare i framtiden och för att loggdatat 
ska vara så komplett som möjligt så ska det även finnas utrymme att lagra annan 
väsentlig data som återfinns nedan. 

6.4.1 Krav  
 
Tabell 1: Data som måste finnas i databasen 

Data Beskrivning 

Artikelnummer Artikelns unika artikelnummer. 

Artikelnamn Artikelns namn. 

Artikelns dimensioner Artikelns dimensioner i x-, y- och z-koordinater.  
Anges i mm. 

Bild/bilder på artikeln En stiliserad bild på artikeln som defekternas position 
kan ritas på. Flera bilder kan vara aktuella vid 
avsyningar på flera sidor. 

Bilden sparas ned i en särskild mapp på formatet PNG 
och adressen till bilden lagras i databasen. 

Defektnamn Namnet för defekttypen. 

Satsnummer Ett unikt nummer för aktuell sats. I vissa fall unikt 
tillsammans med artikelnumret. 
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Datum Datum för den enskilda avsyningen. 

Tid Tid för den enskilda avsyningen. 

Avsyningsnummer Globalt avsyningsnummer som är unikt. 

Klassificering  Om den avsynade enheten sorterades ut eller inte. 

Mätning Anger om defekten har en position eller ett mätresultat. 
Om true så definierar X, Y, Z nedan bredd, längd 
respektive djup. Om false så definierar X, Y och Z 
koordinater för defekterna. 

X - X-koordinat för en defekts mittpunkt (center of 
gravity). Anges i mm. 
- Bredd. Anges i mm.  
Anges i mm. 
(se mätning) 

Y - Y-koordinat för en defekts mittpunkt (center of 
gravity). Anges i mm. 
- Längd. Anges i mm. 
(se mätning) 

Z - Y-koordinat för en defekts mittpunkt (center of 
gravity). Anges i mm. 
- Djup. Anges i mm. 
(se mätning) 

Vinkel Den uppmätta vinkeln vid vinkelmätning. 

Kontur Kedjekod som beskriver konturen av en defekt. 

Defektklassificering Vilken grad av defekthet defekten klassas som. 

      

6.4.2 Användbart 
 
Tabell 2: Data som är användbara att ha i databasen. 

Data  Beskrivning  

Artikelbeskrivning Beskrivning av en artikel. 

Defektbeskrivning Beskrivning av en defekttyp. 

Satsbeskrivning Information om en sats, t.ex. material och kund. 

Avsyningssystem Vilket system som avsynade artikeln, aktuellt vid flera 
parallella system. 

 

6.4.3 Framtiden 
 
Tabell 3: Data som kan vara bra att ha i databasen i framtiden. 

Data  Beskrivning  

Avsyningsresultat Textbaserad beskrivning av resultatet vid en avsyning. 
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Avsyningsbild En bild tagen vid en enskild avsyning. 

Bilden sparars ned i en särskild mapp på formatet PNG 
och adressen till bilden lagras i databasen som en 
VARCHAR. 

Inomhustemperatur Lagrar inomhustemperaturen vid en enskild avsyning. 

Utomhustemperatur Lagrar utomhustemperaturen vid en enskild avsyning. 

Namne  Fält för att mata in egna data där Name representerar 
rubriken. Aktuellt för Artikel (t.ex. träslag) och Sats 
(t.ex. kund, material).  

Value  Fält för att mata in egna data där Value representerar 
värdet. Aktuellt för Artikel (t.ex. träslag) och Sats (t.ex. 
kund, material). 

 
 

6.5 Databasmodell 
 
Databasstrukturen skapades med hjälp av en ER-modell (Entity-Relationship) som 
sedan transformerades till en relationsmodell. Tabellerna normaliserades och 
databasen implementerades i PostGreSQL. All data som beskrivits i 6.4 ingår i 
databasmodellen. 
 

6.5.1 ER-modell 

ER-modeller (Entity-Relationship) är ett sätt att modellera en databas med 
verkligheten som utgångspunkt. Modellen beskriver vilka saker som finns i 
databasen, kallas entiteter, och vilka egenskaper dessa har, kallas attribut, samt 
entiternas relationer med varandra som också kallas relationer. Entiter betecknas 
med en rektangel och dess attribut med ellipser. De attribut som är unika för varje 
entitet som kan användas som primärnyckel i databasen betecknas med 
understrykning. En entitet som har en relation till en annan entitet binds ihop med 
en sambandstyp som beskriver hur relationen ser ut och beteckna med en 
diamantform. Sambandstyper kan vara av tre olika kardinalitetsförhållanden, 1:1 
(ett till ett), 1:N (ett till många) eller N:M (många till många) vilka förklarar hur 
många av den ena entiteten som den andra entiteten kan ha en relation till. Nedan 
visas ER-modellen för databasstrukturen som används till visualiserings-
applikationen. 
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Figur 16: ER-modell för databasen. 

 

6.5.2 Relationsmodell 

En relationsmodell är en datamodell för databaser som går ut på att lagra data i 
tabeller och representerar databasen på det formatet som den sedan kommer att 
användas. Varje objekt som stoppas in i databasen måste vara unikt och 
identifieras med en primärnyckel. Sekundärnycklar används för att ange relationer 
till andra tabeller. Relationsmodellen skapades med utgångspunkt i ER-modellen 
där alla N:M-relationer blir egna tabeller och 1:N-relationer får enbart en tabell på 
N-sidan. Till den trinära relationen Article, Batch och Inspection behövdes ingen 
ytterligare tabell vilket visade sig vid normaliseringen. Relationsmodellen ser ut 
enligt nedan och är här normaliserad enligt kraven för BCNF, se 6.5.3 
Normalisering. 
 
Tabell 4: Relationsmodell för databasen 

Articles  

ArticleID UNSIGNED INTEGER(16), PK 

ArticleNumber VARCHAR(32), NOT NULL 

ArticleName VARCHAR(64) 

ArticleWidth DOUBLE 

ArticleHeight DOUBLE 

ArticleDepth DOUBLE 

ArticleDescription VARCHAR(256) 
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DefectTypes  

DefectTypeID UNSIGNED INTEGER(8), PK 

DefectName VARCHAR(64), NOT NULL 

DefectDescription VARCHAR(128) 

  
ArticleDefects  

ArticleId UNSIGNED INTEGER(16), PK, FK 
(Articles) 

DefectTypeID UNSIGNED INTEGER(8), PK,  
FK (DefectTypes) 

  
Pictures  

ArticleID UNSIGNED INTEGER(16), PK,  
FK (Articles) 

PictureType VARCHAR(32), PK 

Picture VARCHAR(256) 

  

Batches  

BatchID UNSIGNED INTEGER(32), PK 

ArticleID UNSIGNED INTEGER(32), PK,  
FK (Articles) 

BatchInfo VARCHAR(128) 

  

Inspections  

InspectionID UNSIGNED INTEGER(32), PK 

InspectionDate DATE, NOT NULL 

InspectionTime TIME, NOT NULL 

InspectionSystemID UNSIGNED INTEGER(8) 

Classified BOOLEAN, NOT NULL 

InspectionResult VARCHAR(128) 

InspectionPicture VARCHAR(64) 

TemperaturIn DOUBLE 

TemperatureOut DOUBLE 

BatchID UNSIGNED INTEGER(32), FK 
(Batches + ArticleID) 

ArticleID UNSIGNED INTEGER(16), FK 
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(Articles + BatchID) 

  

Defects  

DefectID UNSIGNED INTEGER(16), PK 

InspectionID UNSIGNED INTEGER(8),  
FK (Inspections) 

DefectTypeID UNSIGNED INTEGER(8),  
FK (DefectTypes) 

Measure BOOLEAN 

X DOUBLE 

Y DOUBLE 

Z DOUBLE 

Angle DOUBLE 

Contour VARCHAR(4096) 

Classification UNSIGNED INTEGER(8) 

  

ArticleInformation  

ArticleInformationID UNSIGNED INTEGER(16), PK 

Name VARCHAR(64) 

Value VARCHAR(128) 

  

BatchInformation  

BatchInformationID UNSIGNED INTEGER(16), PK 

Name VARCHAR(64) 

Value VARCHAR(128) 

  

ArticleAndArticleInformation  

ArticleID FK (Articles) 

ArticleInformationID FK, (Article Information) 

  

BatchAndBatchInformation  

BatchID FK (Batches) 

BatchInformationID FK, (Batch Information) 

  

PK = Primärnyckel FK = Främmande nyckel 
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6.5.3 Normalisering 

För att undvika redundant information och fel i databasen bör databasen 
normaliseras. För att normalisera databasen är det att föredra att först skapa ett 
ER-diagram enligt 6.5.1 för att sedan omvandla diagrammet till en relationsmodell 
enligt 6.5.2. För att kontrollera att tabellerna i relationsmodellen uppfyller kraven 
för normalisering finns det några steg att gå igenom som kallas normalformer. 
Normalformerna som använts i det här examensarbetet benämns 1NF (första 
normalformen), 2NF (andra normalformen), 3NF (tredje normalformen) och 
BCNF (Boyce-Codds normalform). Det finns även fler normalformer såsom 4NF 
(fjärde normalformen), 5NF (femte normalformen) m.fl. vilka inte är lika väl 
använda då en databas oftast håller en god kvalitet om 1NF, 2NF, 3NF samt 
BCNF är uppfyllda. Varje normalform innehåller specifika krav på hur tabellerna 
ska vara utformade och dessa innefattar även kraven från föregående 
normalformer. Alltså uppfyller BCNF även kraven för 1NF, 2NF, 3NF.  

Databasen i examensarbetet uppfyller kraven för Boyce-Codds Normalform vilket 
innebär, något förenklat: 

1NF Tabellen ska innehålla atomära värden, vilket innebär att det bara får 
finnas ett värde per cell. [10] 

2NF Ett attribut som inte tillhör en kandidatnyckel ska vara beroende 
(fullständigt funktionellt beroende) av varje kandidatnyckel. [10] 

3NF Ett attribut som inte tillhör en kandidatnyckel får inte vara beroende 
(fullständigt funktionellt beroende) av ett annat attribut som inte tillhör 
en kandidatnyckel. [10] 

BCNF  Ett attribut som tillhör en kandidatnyckel får inte vara beroende 
(fullständigt funktionellt beroende) av ett attribut som inte tillhör 
nyckeln [10].  

 

6.5.4 Stored Procedures 

För att bespara programmet onödiga beräkningar samt få en tydligare struktur 
användes stored procedures. Stored procedures kan liknas vid funktioner i ett program 
med den största skillnaden att de sparas direkt i databasen. En stored procedure 
returnerar ett result set med resultatet av den exekverade SQL-satsen. Nedan ses 
ett exempel på en stored procedure som returnerar alla artiklar. [15] 

CREATE FUNCTION GetArticles() RETURNS SETOF Articles AS $$ 

 BEGIN 

  SELECT * FROM Articles; 

 END; 

$$ LANGUAGE plpgsql; 

Figur 17: En stored procedure i PostGreSQL som returnerar alla artiklar. 
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6.6 Begränsningar 
 
Då examensarbetet omfattar 20 veckor har några begränsningar gjorts för vad som 
är rimligt att implementera. Alla krav i kravspecifikationen med prioritet 1 hamnar 
inom ramen för examensarbetet, se bilaga D. Hänsyn till begränsningarna har 
tagits då systemdesignen arbetets fram, enligt avsnitt 6.7. 

 

6.7 Systemdesign 
 
Vid utvecklandet av systemdesignen har hänsyn tagits till att det ska var enkelt att 
vidareutveckla programmet, att det ska vara logiskt uppbyggt och innehålla väl 
separerade delar.  

6.7.1 Model View Controller 
Programmet är uppbyggt enligt ett designmönster som kallas MVC (Model View 
Controller). MVC används med fördel i applikationer som innehåller stora mängder 
data som ska visas på olika sätt. MVC bygger på att data (Model) och presentation 
(View) separeras så att ändringar i användargränssnittet inte påverkar datat och 
tvärtom. En tredje del ingår i MVC som kallas Controller och har hand om 
interaktionen mellan Model och View. [4] 

Model 

Model innehåller programmets data och hanterar även behandlingen av datat. 

View 

View skapar en grafisk representation av Model som lämpar sig för interaktion. 

Controller 

Controller sköter logiken i applikationen genom att hantera användarinteraktion 
och styr vad som ska ske i View och Model. 

 

 
Figur 18: Model View Controller. Heldragna linjer visar vilka delar som kan påverka 

varandra. Streckade linjer visar vilka delar som kan observera varandra utan att kunna 
påverka. 
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6.7.2 Systemöversikt 
Systemöversikten visar alla klasser i programmet och vilken del de hör till. Interna 
relationer i de olika grupperna har visats genom linjer, se figur 18. Utförligare 
information återfinns i Designspecifikationen, bilaga E. 

 

View

Controller

Model

LogFileAnalyzer

Main

Article

RangeScrollbar

Inspection

DefectType

Defect

ConstantColors

DefectMatrix

MeasureVector

ScrollRectangle

Curve

Results

Graph DefectMap

UserInterface

Cube

DefectMapLayer

Database

Scale

 
Figur 19: Översiktlig systemdesign, där klasserna delats upp enligt Model View Controller. 

Interna relationer har markerats med linjer. Klassen som betecknats UserInterface är 
LogFileAnalyzer.ui som innehåller användargränssnittet. 

 

6.7.3 Klassbeskrivningar 
Nedan följer en beskrivning av alla klasser som förekommer i applikationen. 
Utförligare beskrivning finns i Designspecifikationen, bilaga E. 

Main 
Kör programmet och skapar en instans an LogFileAnalyzer. 

LogFileAnalyzer 
Kärnan i programmet som sköter all logik och kommunikation mellan de olika 
vyerna och bestämmer vad som ska visas.  

LogFileAnalyzer.ui 
Innehåller användargränssnittet som skapas genom Qts gränssnittsbyggare. 
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Database 
Hanterar databasanslutningen. 

Article 
Innehåller information om en artikel. Hämtas från databasen vid uppstart av 
programmet. 

DefectType 
Innehåller information om en defekttyp. Hämtas från databasen för aktuell artikel 
då användaren väljer att hämta data. 

Inspection 
Innehåller information om en avsyning. Hämtas från databasen för aktuell artikel 
och valt tidsintervall då användaren väljer att hämta data.  

Defect 
Innehåller information om en defekt. Hämtas från databasen för aktuell avsyning 
då avsyningen hämtas. 

ConstantColors 
Består av färgvärden och symboler som används till grafkurvorna och 
resultatrutan. 

ArticleLabel 
Skapar en label som visar namn, nummer och bild för en artikel samt hanterar 
musklickningar. 
DefectTypeCheckBox 
Skapar en checkbox för en defekttyp som består av namn och en CurvePixmap 
som visar dess kurvtyp. 

CurvePixmap 
Skapar en pixmap med beskrivning av en kurvtyp med färg och symbol. 

RangeScrollBar 
Ritar upp stommen för RangeScrollBar samt sköter all logik och positionering. 

Cure 
Ritar upp en kub som används till RangeScrollBar. 

ScrollRectangle 
Ritar en rektangel som används som mittparti i RangeScrollBar. 

DefectMap 
Visar en bild för en defectMap och star för logiken för utritningen. 

DefectMatrix 
Innehåller en matris som används till DefectMap med positioner för defekterna. 

DefectMapLayer 
Består av ett transparent lager som värden från DefectMatrix ritas ut på. 

Scale 
Ritar ut en intervalldelad skala. 

Graph 
Innehåller logik för att rita en graf. Ärver funktionalitet från QwtPlot.  

Curve 
Ritar ut en kurva med graftyp från ConstantColors. Ärver funktionalitet från 
QwtPlotCurve. 
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MeasureVector 
Innehåller framräknade värden för mätresultat. 

Results 
Sköter utritningen i resultatrutan. 
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Kapitel 7  

Resultat 
  

 

Examensarbetet resulterade i en visualiseringsapplikation med tillhörande databas. 
Visualiseringsapplikationen uppfyller de krav som finns i krav- och 
designspecifikationen med hänsyn till kapitel 6.6 Begränsningar.  
 

7.1 Programbeskrivning 
 
När programmet startas så hämtas alla artiklar från databasen och visas i övre 
vänstra hörnet. En RangeScrollbar finns i mitten längst upp och en sökfunktion 
återfinns i övre högra kant. Användaren har här möjlighet att välja artikel och 
tidsintervall alternativt att söka efter en sats eller en artikel, se figur 19. 

 
Figur 20: Programmet vid uppstart 
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I figur 20 har en artikel och ett tidsintervall valts. Data hämtas in genom att klicka 
på knappen Hämta. 

 
Figur 21: Programmet vid vald artikel och tidsintervall. 

 
Programmet hämtar data från databasen för vald artikel och det angivna 
tidsintervallet. Om data för en annan artikel och ett annat tidsintervall ska hämtas 
sker det återigen med knappen Hämta. I figur 21 har data hämtats och 
visualiseringarna för det aktuella tidsintervallet har skapats.  

 
Figur 22: Programmet med data inläst. 
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7.2 Interaktion 
 

7.2.1 Tidsintervall 
För att skala i tidsintervallet används RangeScrollbar som kan justeras från båda 
håll, samt genom mittenpartiet. Visualiseringarna uppdateras då i realtid, dynamic 
query se avsnitt 3.4.2, och nya värden räknas fram, se figur 22. Vid skalning med 
RangeScrollbar används datat som redan är inläst och kräver alltså ingen 
databasanslutning, vilket skulle vara tidskrävande. 

 
Figur 23: Programmet vid användande av RangeScrollbar 

 
7.2.2 Defekttyper 
Genom defekttypernas kryssrutor kan användaren styra vilka defekttyper som ska 
visas i visualiseringarna. I figur 23 har en defekttyp valts och det är den tillhörande 
kurvan som syns samt de aktuella defekterna på artikelbilden. 
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Figur 24: Val av defekttyper som visualiseras. 

 

7.3 Visualiseringar 
 

7.3.1 DefectMap 
 
DefectMap visar bilder på produkten och var de olika defekterna är placerade. 
Arean för DefectMap utgörs av sju olika delar som kan kombineras efter önskemål 
där Center utgör den största ytan på artikeln. Top, Bottom, Left och Right symboliserar 
sidorna på artikeln som har vinklats upp. I de fall där artikelns form kräver att 
avsyningssystemen tar två foton av huvudytan används CenterLeft och CenterRight. 

 
Figur 25: De olika areorna i DefectMap. 
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Det som avgör vilka delar som ska visas är vilka bilder som finns lagrade i 
databasen. Storleken på respektive område bestäms av artikelns storlek och skalas 
om så att artikelns proportioner bibehålls. Figur 25 visar tre olika kombinationer 
där bild ett använder Center, Left och Right. Bild två använder Center, Left, Right, Top 
samt Bottom. Bild tre använder CenterLeft och CenterRight. 

 

Figur 26: Tre olika exempel på hur DefectMap kan se ut. 

 
Varje delarea har separat funktionalitet och består av en bild och en matris. 
Matrisen skapas då storleken på DefectMap har bestämts och erhåller då samma 
storlek. Koordinatsystemen för avsyningssystemet, bilden samt matrisen måste 
överensstämma för att defekterna ska ritas ut korrekt. Figur 20 visar hur en 
areakomponent är uppbyggd. 

 

 
Figur 27: Uppbyggnaden av en enskild areakomponent i DefectMap bestående av en bild 

och en matris. 

 
Färgen på defektmarkeringen bestäms efter en skala som anger hur många defekter 
som förekommer på samma koordinat. Skalan bestäms utifrån maxantalet defekter 
på samma position i aktuellt tidsintervall och delas därefter i fyra lika stora 
delintervall med ett som minsta gräns och maxvärdet som högsta. Om maxvärdet 
är mindre än 4 blir skalan automatiskt mellan ett och fyra. 
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7.3.2 Graf 
 
Grafen är skapad med hjälp av komponenter från Qwt, se avsnitt 5.7.4. Grafen 
ärver från QwtPlot och kurvorna ärver i sin tur av QwtPlotCurve.  

 

 
Figur 28: Graf med tre kurvor. 

 
Klassen QwtScaleDraw hanterar vad som ska skrivas ut på x-axeln och även den 
är omskriven för att uppnå önskad funktionalitet. DateTimeScaleDraw nedan gör 
det möjligt att skriva ut datum på x-axeln. En liknande klass har skapats som 
istället skriver ut en tid vilken används då x-axelns omfattar mindre än ett dygn. 
 
class DateTimeScaleDraw: public QwtScaleDraw 
{ 
public: 
    DateTimeScaleDraw(const QDateTime &base): 
        baseTime(base) 
    { 
    } 
    virtual QwtText label(double v) const 
    { 
   QDateTime upTime = baseTime.addSecs((int) v); 
   return (upTime.date()).toString(Qt::ISODate); 
    } 
private: 
    QDateTime baseTime; 
}; 

Figur 29: Klass som skriver ut datum på x-axeln. 

 
X-axeln är indelad i 50 delintervall där varje delintervall motsvarar 2 % av det 
totala tidsintervallet. Antalet delintervall är enkelt att ändra efter personliga 
önskemål. Delintervallen räknas om då tidsintervallet ändras med hjälp av 
RangeScrollbar. Kurvor och axlar uppdateras då i realtid med de nya värdena.  
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7.3.3 Resultatruta 
 
Resultatrutan visar en sammanställning av alla avsyningar i det aktuella 
tidsintervallet. Staplarna uppdateras i realtid då tidsintervallet ändras med hjälp av 
RangeScrollbar.  
 

 
Figur 30: Resultatruta 

 

7.4 Övriga grafikkomponenter 
 

7.4.1 RangeScrollbar 
 

RangeScrollBar består av åtta olika komponenter. En basklass som sköter logiken 
och som ritar ut den grafik som är konstant. Den övriga grafiken består av två 
kuber och en rektangel som är egna komponenter. Datum och tid som skrivs ut  
för intervallets gränser består av fyra flyttbara Qlabels 
 

 

 

                                      
 

Figur 31: Överst grafiken som ritas ut av RangeScrollBars basklass. De två kuberna och 
rektangel är delkomponenter till RangeScrollbar. Nederst ses fyra Qlabels som skriver ut 

ett datum eller en tid. 
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Intervallet delas upp i lika många delintervall som det finns pixlar. Varje pixel 
motsvarar ett tidsintervall som är totala tidsintervallet / n. 

 
Figur 32: RangeScrollbar 

 
Vid förflyttning av kuberna skapas ett nytt tidsintervall och kontroll sker ifall det 
nya intervallet ska visa andra data. Om så är fallet beräknas denna och skickas till 
de olika vyerna. 

 

7.4.2 Artikel 
För varje artikel som finns i databasen skapas en Label med artikelnamn, 
artikelnummer samt en bild av artikeln. När markören är över en aktiv artikel blir 
texten fet. När artikeln är aktiv blir bakgrunden dessutom vit. 

 
   Figur 33: Grafisk representation av en valbar artikel. a) En ej vald artikel b) musmarkör 

över artikel c) en vald artikel. 
 

7.4.3 Defekttyp 
För varje defekttyp som hör till en vald artikel skapas en checkbox. Varje 
checkbox består av defekttypens namn samt en bild av motsvarande kurvtyp. 
Bilden är en CurvePixmap som hämtar sina värden från ConstantColors. 
 

 
Figur 34: Grafisk representation av en defekttyp. 
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Kapitel 8  

Diskussion 

 
 

8.1 Databasen 
 
Databasen är skapad efter de önskemål som kom fram från personal på OptoNova 
samt under användarundersökningen. Strukturen omfattar de olika typer av data 
som kan vara aktuella att lagra nu eller i framtiden. Undantaget är ifall strukturen 
på avsyningarna ändras så att de inte längre följer principen med en enhet per 
avsyning eller något liknanade.  
 

8.2 Visualiseringsapplikationen 
 
Visualiseringsapplikationen uppfyller de krav som arbetats fram i krav- och 
designspecifikationerna. Funktionaliteten som angavs i begränsningar och alltså 
inte skulle implementeras inom ramen för exjobbet, återfinns i framtida utveckling. 

8.2.1 Beräkningar 
De beräkningar som utförs i programmet har kontrollerats noggrant under 
utvecklingens gång. Med största sannolikhet är de korrekta och fungerar för alla 
databaser som följer den utvecklade standarden. Jag reserverar mig för att det kan 
uppstå någon kombination av data som medför felaktigheter. 
 

8.2.2 Visualiseringar  
Vid framtagandet av funktionaliteten och visualiseringslösningarna sattes 
användaren i fokus både vad det gäller svårighetsgraden och målet med respektive 
visualisering. Det medförde att det inte var de mest nyskapande och tekniskt 
avancerade lösningarna som användes. För att få de funktioner som eftersträvades 
var flertalet av dem tvungna att specialskrivas till applikationen. Att inte använda 
befintliga visualiseringslösningar är tidskrävande och begränsningar är nödvändiga 
för att hålla arbetet inom tidsramen för ett examensarbete. Däremot ger det en 
möjlighet till större frihet vid utformningen av komponenterna. Det ger även en 
inblick i hur mycket beräkningar som ligger till grund för redan utvecklade 
komponenter.  
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8.3 Utvecklingsmiljö 
 
C++ tillsammans med Qt som framework har fungerat bra. Qt är ett användbart 
GUI-verktyg med den stora fördelen SIGNALs and SLOTs som är Qts 
kännetecken. SIGNALs and SLOTs används för att koppla ihop olika händelser 
och är väldigt användbart. Ett exempel på en SIGNAL, updateResult, från graph 
som kopplas ihop med en SLOT, updateResults, i results ses i figur 34. Som 
exemplet visar så går det även att skicka med parametrar. 
 
connect(graph, SIGNAL(updateResult(int, int, double)), results, 
SLOT(updateResults(int, int, double))); 

Figur 35: Exempel på Qts Signals and Slots. 

 
För att utveckla visualiseringar är dock Qt begränsat då det mesta måste kodas från 
grunden. Qt har en layouthanterare som ska bibehålla komponenters placering då 
fönstret förminskas respektive förstoras och tanken är god men relativt svåranvänt 
dessvärre. Qt har väldigt bra dokumentation både i tryckt form och på deras 
hemsida. 

Ett komplement till Qt som användes var Qwt som är ett open source-bibliotek 
till Qt. Det användes till grafen då Qwt har klasser för grafritning. För att få grafen 
på formatet som återfinns i visualiseringsapplikationen krävdes det att Qwts 
klasser subklassades och några funktioner anpassades efter aktuella förutsättningar. 
Qwt har fungerat bra, tillräckligt bra dokumentation för att det ska vara enkelt att 
använda även om det märks väl att det är open source. Det följer med många 
exempel då man laddar ner Qwt som är till stor hjälp om dokumentationen brister. 

PostGreSQL har fungerat relativt bra, den enda och ganska stora nackdelen är 
dokumentationen som är både bristfällig och svårbegriplig.
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Kapitel 9 

Slutsats 
 

 

Genom att göra information mer lätthanterlig för användaren erhålls insikter som 
annars lätt hade legat gömda bland mängder av data. Examensarbetet resulterade i 
en lagringslösning i form av en databas som fungerar tillsammans med de flesta av 
OptoNovas avsyningssytem samt en visualiseringsapplikation. Visualiserings-
applikationen bygger på databasen och det enda som krävs utöver denna är bilder 
på artiklarna.  

Visualiseringsapplikationen visar statistik för en artikel i taget. Användaren kan fritt 
välja tidsintervall och vilka typer av defekter som ska visas och det är lätt att utläsa 
var på artiklarna de olika defekterna detekterades. En funktion för att söka på 
enskilda avsyningar och satser finns. 

Det här examensarbetet har skapat nya möjligheter för den tillverkande industrin 
som har valt att använda OptoNovas avsyningssystem. Förutom avsyningarna i 
den traditionella bemärkelsen där defekta produkter sorteras ut, finns nu även 
möjligheten att se mönster i avsyningsresultaten över en längre tid och därmed kan 
felsökningen för att förbättra produktionen förenklas. 
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Kapitel 10 

Framtida utveckling 
 

 
Applikationen kan utvecklas inom flera områden som tidsbegränsningen för 
examensarbetet satte stopp för. Utveckling kan ske både genom att utveckla 
nuvarande funktioner och skapa nya funktioner. Nedanstående förslag har ingen 
inbördes ordning. 

10.1 Pdf 
Att kunna göra en utskrift eller skapa ett dokument som kan skickas vidare är ofta 
användbart för att dela med sig av information. Att genom en enkel 
knapptryckning kunna spara ner information om det aktuella tidsintervallet skulle 
vara en enkel lösning som antagligen skulle vara användbar. Här skulle både bilder 
och text kunna kombineras och användaren skulle själv kunna få välja vilka delar 
som pdf:en ska innehålla. 

10.2 Artikeljämförelse 
En framtida funktion som kan vara aktuell är möjligheten att kunna visa flera 
artiklar samtidigt och därmed lättare kunna jämföra dem. Det kan ske genom att 
visa flera defektmappar bredvid varandra samt låta kurvorna i grafen representera 
varsin artikel istället för de olika defekttyperna. Staplarna i resultatrutan kan även 
de representera de olika artiklarna. 

10.3 Tidsjämförelse 
På samma sätt som att jämföra olika artiklar enligt 10.2 kan det även vara av 
intresse att kunna jämföra olika tidsinervall. 

10.4 Intervall 
Nu är RangeScrollbaren uppdelad efter enskilda defekter. Här kan man ge 
användaren möjlighet att välja ifall ett delintervall ska motsvara en timma, en dag, 
en månad eller ett skift m.m. för att lättare kunna stega igenom ett intervall exakt 
och då lättare och snabbare kunna se information t.ex. månadsvis. 

10.5 Detaljerad information 
Vid sökning på sats eller artikel kan det vara av intresse att se med utförlig 
information om t.ex. material och kund. För de användare som har tillgång till den 
informationen och som valt att ange den i databasen borde det finnas en möjlighet 
att se denna vid en sökning.  
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10.6 Parameterändringar 
Då operatörerna ändrar parametrarna i avsyningssystemet så loggas de i en separat 
fil. Genom att läsa in den filen till analysprogrammet kan användaren dra slutsatser 
om vad som hände med produktionen efter att parametrarna ändrats. 

10.7 Defektområden 
Visningen av defektområden på bilden av artikeln kan utökas genom att visa en 
fylld kontur av defektarean för att användaren lättare ska kunna se vad som 
åstadkom defekten. Det finns möjlighet idag att spara kedjekod för konturen i 
databasen. 

10.8 Layouthantering 
Det skulle vara fördelaktigt att implementera en bättre layouthantering som 
anpassar fönstret och dess innehåll efter skärmens storlek och upplösning. 

10.9 Upp- och nertid 
En av visualiseringarna som togs upp i produktskissen var att visa upp- och nertid 
för systemet vilket även återfinns under begränsningar och alltså inte 
implementerades inom ramarna för examensarbetet. Det är en tillämpning som 
kunder, såsom Tibro kontorsmöbler, visat intresse för. 

10.10 3D-vy av produkter 
Visningen av produkterna kan utvecklas till en 3D-modell med möjlighet att vrida 
och zooma i bilden. Inläsning av en cad-modell eller liknande skulle kunna vara 
aktuellt. 

10.11 Spara bilder 
Att spara originalbilder på defekterna, alternativt på hela artikeln, kan göra det 
möjligt att förslagsvis kunna klicka på en defekt och se en bild på hur den faktiskt 
såg ut. Då kan även efterbearbetning av bilderna bli aktuellt och därmed 
möjligheten att upptäcka ny bildinformation. I den framtagna databaslösningen 
finns det möjlighet att spara en bild för varje avsyning. 
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BILAGA A 

 

Tidsplan 
 

Denna tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.  

Varje fredag i planeringen är avsedd för rapportskrivning. 

 

44 1-3 nov Introduktion och planering 
Fre 3/11 Planering klar 

45 6-10 nov Förstudie 
Utreda vilken loggdata dom är användbar. 
Utreda funktionalitet. 

46 13-17 nov Ledig måndag 
Förstudie 
Inläsning kodstandard 

47 20-24 nov Förstudie 
Utreda standard och format för loggdata 

48 27-1 nov, dec Förstudie 
Intervjua tänkta användare 
Tors 30/11 Kravspecifikation klar 
Fre 1/12 Kontroll 1 av rapporten 

49 4-8 dec Produktskiss 
Ta fram förslag på GUI 
Ta fram förslga på programmets 
uppbyggnad 

50 11-15 dec Produktskiss 
Ta fram förslga på programmets 
uppbyggnad 
Ta fram förslag på lagringsmodell 
Uppdatera kravspecifikationen 

51 18-22 dec Produktskiss/Implementation 
Mån 18/12 Designspecifikation klar 
Implementera lagringsmodell 
Fre 22/12 Kontroll 2 av rapporten 

52 27-29 dec Ledig 

1 2-5 jan Implementation 
Formatkonvertering 

2 8-12 jan Ledig 

3 15-19 jan Ledig måndag, tisdag 
Implementation 
Grafik 
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4 22-26 jan Implementation 
GUI 

5 29-2 jan/feb Implementation 
GUI 

6 5-9 feb Implementation 
GUI 
Funktionalitet 

7 12-16 feb Implementation 
Funktionalitet 

8 19-23 feb Implementation 
Funktionalitet 
23/2 Kontroll 3 av rapporten 

9 26-2 feb/mars Implementation 
Funktionalitet 

10 5-9 mars Implementation 
Testning 
Fre 9/3 1:a verisonen av applikationen 
klar 

11 12-16 mars Rapportskrivning 
Implementera ändringar 

12 19-23 mars Rapportskrivning 
Implementera ändringar 

13 26-30 mars Redovisning på OptoNova 
Granskning av rapporten 

14 2-5 april Förbereda framläggning 

 

  Planering 

  Förstudie 

  Produktskiss 

  Implementation 

 Ledig tid 
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BILAGA B 
 

Ganttschema 
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BILAGA C  
 

Gamla Loggfiler - Exempel 1 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Avsyning 0           Tid: 09:32:31 
Produkt: Lådbakstycke  
Segmentering misslyckades. Intern bildkod: UpperSurface. Intern felkod: 
BAD_POLYNOMIAL_FITTING. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 1           Tid: 09:35:31 
Produkt: Lådbakstycke  
Hål höger 2:                   Detta hål saknas. 
Hål höger 1:                   Detta hål saknas. 
Hål vänster 1:                 Detta hål saknas. 
Hål vänster 2:                 Detta hål saknas. 
Spår höger:                    Spåret saknas. 
Spår vänster:                  Spåret saknas. 
Tjocklek vänster:           Uppmätt tjocklek 6.8 mm, borde vara 12.0 mm 
Ovanyta:                 Produktens bredd uppmätt till 215.5 mm, borde vara 
170.0 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 2           Tid: 09:35:39 
Produkt: Lådbakstycke  
Hål höger 2:                   Detta hål saknas. 
Hål höger 1:                   Detta hål saknas. 
Hål vänster 1:                Detta hål saknas. 
Hål vänster 2:                 Detta hål saknas. 
Spår höger:                    Spåret saknas. 
Spår vänster:                  Spåret saknas. 
Tjocklek vänster:           Uppmätt tjocklek 6.8 mm, borde vara 12.0 mm 
Ovanyta:                       Produktens bredd uppmätt till 215.5 mm, borde vara 
170.0 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 3           Tid: 09:35:42 
Produkt: Lådbakstycke  
Hål höger 2:                   Detta hål saknas. 
Hål höger 1:                   Detta hål saknas. 
Hål vänster 1:                 Detta hål saknas. 
Hål vänster 2:                 Detta hål saknas. 
Spår höger:                    Spåret saknas. 
Spår vänster:                  Spåret saknas. 
Tjocklek vänster:           Uppmätt tjocklek 6.8 mm, borde vara 12.0 mm 
Ovanyta:                       Produktens bredd uppmätt till 215.5 mm, borde vara 
170.0 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 4           Tid: 09:39:11 
Produkt: Lådbakstycke  
Segmentering misslyckades. Intern bildkod: UpperSurface. Intern felkod: 
BAD_POLYNOMIAL_FITTING. 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 5           Tid: 09:39:28 
Produkt: Lådbakstycke  
Hål höger 2:                   Detta hål saknas. 
Hål höger 1:                   Detta hål saknas. 
Hål vänster 1:                 Detta hål saknas. 
Hål vänster 2:                 Detta hål saknas. 
Spår höger:                    Spåret saknas. 
Spår vänster:                 Spåret saknas. 
Tjocklek vänster:           Uppmätt tjocklek 6.8 mm, borde vara 12.0 mm 
Ovanyta:                       Produktens bredd uppmätt till 215.5 mm, borde vara 
170.0 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 4           Tid: 09:47:02 
Produkt: Lådbakstycke  
Hål höger 2:                   Detta hål saknas. 
Hål höger 1:                  Detta hål saknas. 
Hål vänster 1:                 Detta hål saknas. 
Hål vänster 2:                 Detta hål saknas. 
Spår höger:                    Spåret saknas. 
Spår vänster:                  Spåret saknas. 
Tjocklek vänster:           Uppmätt tjocklek 6.8 mm, borde vara 12.0 mm 
Ovanyta:                       Produktens bredd uppmätt till 215.5 mm, borde vara 
170.0 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 5           Tid: 09:47:06 
Produkt: Lådbakstycke  
Hål höger 2:                   Detta hål saknas. 
Hål höger 1:                   Detta hål saknas. 
Hål vänster 1:                 Detta hål saknas. 
Hål vänster 2:                 Detta hål saknas. 
Spår höger:                    Spåret saknas. 
Spår vänster:                  Spåret saknas. 
Tjocklek vänster:           Uppmätt tjocklek 6.8 mm, borde vara 12.0 mm 
Ovanyta:                       Produktens bredd uppmätt till 215.5 mm, borde vara 
170.0 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avsyning 6           Tid: 11:16:12 
Produkt: Lådbakstycke  
Segmentering misslyckades. Intern bildkod: UpperSurface. Intern felkod: 
BAD_POLYNOMIAL_FITTING. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BILAGA C 
 
 
Gamla Loggfiler - Exempel 2 
 
Löpnummer;datum;Tidpunkt;Satsnummer;Komponent benämning;Kommentar; 
Area;Djup;Höjd;Max area;Max djup;Max höjd;Position X;Position Y 

740;2006-06-04;00:00:44;41;A0;;0,353;0,049;0;0,3;0,04;0,2;4,18;23,46 
742;2006-06-04;00:01:04;41;A1;;0,817;0,042;0;0,3;0,04;0,2;112,52;4,15 
742;2006-06-04;00:01:04;41;A1;;0,42;0,042;0;0,3;0,04;0,2;110,99;8,52 
744;2006-06-04;00:01:23;41;A1;;1,17;0,049;0;0,3;0,04;0,2;111,91;6,79 
744;2006-06-04;00:01:23;41;A1;;0,618;0,042;0;0,3;0,04;0,2;109,8;11,11 
747;2006-06-04;00:01:53;41;A1;;0,707;0,049;0;0,3;0,04;0,2;112,38;3,91 
747;2006-06-04;00:01:53;41;A1;;0,618;0,042;0;0,3;0,04;0,2;111,19;8,13 
747;2006-06-04;00:01:53;41;A3;;0,53;0,056;0;0,3;0,04;0,2;259,83;28,24 
750;2006-06-04;00:02:23;41;A1;;0,817;0,049;0;0,3;0,04;0,2;110,81;9,38 
750;2006-06-04;00:02:23;41;A1;;0,552;0,049;0;0,3;0,04;0,2;108,71;13,09 
753;2006-06-04;00:02:54;41;A1;;1,325;0,049;0;0,3;0,04;0,2;110,51;10,32 
753;2006-06-04;00:02:54;41;A1;;0,773;0,049;0;0,3;0,04;0,2;108,23;13,86 
762;2006-06-04;00:04:25;41;A1;;0,861;0,049;0;0,3;0,04;0,2;111,48;7,57 
762;2006-06-04;00:04:25;41;A1;;0,64;0,042;0;0,3;0,04;0,2;109,7;11,41 
767;2006-06-04;00:05:15;41;A0;;0,464;0,049;0;0,3;0,04;0,2;26,22;-4,86 
771;2006-06-04;00:05:55;41;A3;;1,457;0,105;0;0,3;0,04;0,2;230,97;-2,21 
771;2006-06-04;00:05:55;41;A3;;0,905;0,063;0;0,3;0,04;0,2;230,4;-4,4 
772;2006-06-04;00:06:05;41;A3;;1,59;0,126;0;0,3;0,04;0,2;231,03;-2,43 
773;2006-06-04;00:06:15;41;A3;;1,281;0,105;0;0,3;0,04;0,2;231,09;-2,38 
774;2006-06-04;00:06:26;41;A3; Fel på samma position 4 ggr.;1,568;0,112; 
0;0,3;0,04;0,2;231,17;-2,37 
775;2006-06-04;00:06:35;41;A3;;3,621;0,21;0;0,3;0,04;0,2;285,38;-5,18 
775;2006-06-04;00:06:35;41;A3;;1,656;0,119;0;0,3;0,04;0,2;231,24;-2,46 
776;2006-06-04;00:06:45;41;A3;;3,599;0,168;0;0,3;0,04;0,2;285,03;-6,31 
776;2006-06-04;00:06:45;41;A3;;1,502;0,091;0;0,3;0,04;0,2;231,32;-2,46 
777;2006-06-04;00:06:56;41;A3;;0,927;0,133;0;0,3;0,04;0,2;287,3;-0,56 
777;2006-06-04;00:06:56;41;A3;;1,502;0,126;0;0,3;0,04;0,2;231,41;-2,6 
778;2006-06-04;00:07:05;41;A3;;1,479;0,098;0;0,3;0,04;0,2;231,51;-2,69 
779;2006-06-04;00:07:15;41;A1;;0,927;0,049;0;0,3;0,04;0,2;111,56;7,46 
779;2006-06-04;00:07:15;41;A1;;0,331;0,042;0;0,3;0,04;0,2;109,72;11,14 
779;2006-06-04;00:07:15;41;A3;;1,237;0,084;0;0,3;0,04;0,2;231,62;-2,75 
780;2006-06-04;00:07:26;41;A3;;1,656;0,126;0;0,3;0,04;0,2;231,66;-2,94 
781;2006-06-04;00:07:36;41;A0;;3,003;0,196;0;0,3;0,04;0,2;-19,52;20,67 
781;2006-06-04;00:07:36;41;A3;;0,927;0,056;0;0,3;0,04;0,2;282,84;14,54 
781;2006-06-04;00:07:36;41;A3;;1,06;0,07;0;0,3;0,04;0,2;231,75;-2,94 
782;2006-06-04;00:07:45;41;A0;;0,707;0,056;0;0,3;0,04;0,2;-14,23;19,74 
782;2006-06-04;00:07:45;41;A0;;2,606;0,091;0;0,3;0,04;0,2;-16,07;20 
782;2006-06-04;00:07:45;41;A3;;1,17;0,077;0;0,3;0,04;0,2;231,77;-2,88 
783;2006-06-04;00:07:56;41;A0;;4,196;0,098;0;0,3;0,04;0,2;-15,89;22,93 
783;2006-06-04;00:07:56;41;A3;;0,375;0,056;0;0,3;0,04;0,2;284,79;11,69 
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BILAGA C 
 

Gamla Loggfiler - Exempel 3 
;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
;Table of defect codes. The codes are added together to form the Def/Err value. 
;Too Narrow Locally defect       (NL)  : 1 
;Too Wide Locally defect         (WL) : 2 
;Too Narrow Globally defect           : 4 
;Too Wide Globally defect             : 8 
;Not Square defect                    : 16 
; 
;The Zone fields indicate the zone of the corresponding defects, ranging from 1 to 
40. 
; 
;yyyy-MM-DD HH:MM:SS BoardNr  Def/Err Zone_NL Zone_WL Description 
;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2004-01-19  13:55:19   0   -1         No width calculated 
2004-01-19  13:55:26       0   -1         No width calculated 
2004-01-19  13:56:38   0   -1         No width calculated 
2004-01-19  14:01:30   0   -1         No width calculated 
2004-01-19  14:05:24   1   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:18:09   2   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:23:50   3   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:24:38   4   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:25:57   5   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:29:52   7   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:30:46   8   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:31:43   10   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:32:51   11   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:33:15   12   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:34:05   13   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:36:29   14   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:38:03   15   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:41:46   16   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:42:29   17   16         Board Not Square 
2004-01-19  14:54:22   18   16         Board Not Square 
;------------------------------------------------------------------------------ 
;2004-01-19 17:05:45 Logfile closed. Inspection totals: 20 inspected, 18 rejected 
(90.00%) 
; 
;Detailed inspection statistics: 
; 
;Too Narrow Locally defect       (NL)  :     0 (  0.00%) 
;Too Wide Locally defect          (WL)  :     0 (  0.00%) 
;Too Narrow Globally defect            :     0 (  0.00%) 
;Too Wide Globally defect              :     0 (  0.00%) 
;Not Square defect                      :    18 ( 90.00%) 
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BILAGA D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravspecifikation 
- LogFileAnalyzer - 

 

 

1



Innehållsförteckning 

 

 
Funktionella krav 3 

Semifunktionella krav 4 

Icke funktionella krav 5 

 

 

2



Funktionella krav 

 

1.  Programmet ska visualisera loggdata.          Prioritet: 1 

   

2.   Användaren ska kunna välja vilket tidsintervall       Prioritet: 1 
som ska visualiseras.     

   

3.  Användaren ska kunna visa data för ett specifikt skift    Prioritet: 2 

   

4.  Visa information om var på produkten defekterna     Prioritet: 1 
 är placerade. 

 

5.  En defekt ska kunna visas med en ellipsform och      Prioritet: 2 
 en tyngdpunkt. 

 

6.  Konturen av en defekt ska kunna visas.          Prioritet: 3 

 

7.   Användaren ska ha möjlighet att välja om defekterna    Prioritet: 2 
ska visas som en position eller en area. 

  

8.   Användaren ska ha möjlighet att särskilja de olika     Prioritet: 1 
defekttyperna.  

  

9.  Visa när avsyningssystemet varit igång respektive      Prioritet: 3 
avstängt.  

   

10.  En sammanställning av aktuellt tidsintervall ska visas.    Prioritet: 1   

   

11.  En enskild avsyning ska kunna visas.          Prioritet: 1 

    

12.  Möjlighet att jämföra olika produkter.          Prioritet: 3 

 

13.  Möjlighet att kategorisera och gruppera defekttyperna    Prioritet: 3 
manuellt.   

  

14.  Ha möjlighet att visa parameterändringar.        Prioritet: 3   
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Semifunktionella krav  
(data/struktur/teknik) 

 

20.  Programmet ska läsa in data från en databas       Prioritet: 1 

      

21.  Databasen ska vara standardiserad          Prioritet: 1 

  

22.  Programmet ska vara generellt och fungera för alla     Prioritet: 1 
databaser som följer standarden.      

  

23.  Det ska vara möjligt att få fram en klassisk loggfil.     Prioritet: 2 

  

24.  Utvecklingen ska ske i Visual Studio 2005 med C++    Prioritet: 1 
och Qt. 

   

25.  Loggdata ska sparas minst 14 månader         Prioritet: 1 

 

26.  Information om defekternas form ska sparas minst     Prioritet: 1 
2 månader. 

  

27.  Möjlighet att lagra inom- och utomhustemperatur.      Prioritet: 1 
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Icke funktionella krav 
(Kvalitetsaspekter som t.ex. prestanda och användbarhet.) 

 

 

30.  Programmet ska kunna användas av icke datorvana     Prioritet: 1 
användare. 

  

31.  Färgblindhet ska inte vara något hinder för att kunna     Prioritet: 1 
använda hela programmet. 

  

32.  Programmets utseende ska fungera bra tillsammans      Prioritet: 2 
med OptoNovas övriga programvaror. 

  

33.  Programmet ska vara intuitivt.            Prioritet: 1 

  

34.  Programmet ska i största möjliga mån inte ha        Prioritet: 2 
redundant funktionalitet . 

  

35.  Programmet ska vara minimalistiskt när det gäller       Prioritet: 2 
information och inställningar. 

  

36.  En enkel användarmanual ska tas fram.          Prioritet: 3 
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BILAGA E 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Designspecifikation 
- LogFileAnalyzer - 
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Innehållsförteckning 
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MeasureVector 20 
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DefectTypeCheckBox 23 

CurvePixmap 24 

RangeScrollbar 25 

Cube 26 

ScrollRectangle 28 

DefectMap 29 

DefectMapLayer 30 

Scale 31 

Graph 32 

Curve 34 

Results 36 
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Klass LogFileAnalyzer 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Kärnan i programmet som sköter all logik och kommunikation mellan de olika 
vyerna och bestämmer vad som ska visas. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

Ui::LogFileAnalyzerClass ui Användargränssnitt 

Database db Databaskoppling 

RangeScrollBar *rangeScrollBar RangeScrollbar 

DefectMap *defectMap DefectMap center 

DefectMap *defectMapLeft DefectMap left 

DefectMap *defectMapRight DefectMap right 

DefectMap *defectMapTop DefectMap top 

DefectMap *defectMapBottom DefectMap bottom 

DefectMap *defectMapCenterLeft DefectMap centerleft 

DefectMap *defectMapCenterRight DefectMap centerright 

Results *results Resultatruta 

QList<Article*> articles Lista med alla artiklar  

QList<ArticleLabel*> articleLabels Lista med alla artikellabels 

QList<DefectType*> defectTypes Lista med alla defekttyper 

QList<DefectTypeCheckBox*> 
defectTypeCheckBoxes 

Lista med alla defekttypernas checkboxar 

QList<Inspection*> inspections Lista med alla inspections 

QPalette paletteGrey Bakgrundsfärgen 

int activeArticle Vald artikel 

QLabel* logotypeLabel Label för OptoNovas logotyp 

QScrollArea* scrollAreaArticles ScrollArea för artikellabels 

QScrollArea* scrollAreaDefectTypes ScrollArea för defekttyperna 

QScrollArea* scrollAreaResult ScrollArea för resultatrutan 

DefectMatrix *defectMatrix1 Defektmatris för DefectMap center 

DefectMatrix *defectMatrixLeft Defektmatris för DefectMap left 

DefectMatrix *defectMatrixRight Defektmatris för DefectMap right 

DefectMatrix *defectMatrixTop Defektmatris för DefectMap top 

DefectMatrix *defectMatrixBottom Defektmatris för DefectMap bottom 

QList<DefectMatrix*> defectMatrixList Lista med defektmatriser för DefectMap center, 
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en defektmatris för varje avsyning. 

QList<DefectMatrix*> 
defectMatrixListLeft 

Lista med defektmatriser för DefectMap left, en 
defektmatris för varje avsyning. 

QList<DefectMatrix*> 
defectMatrixListRight 

Lista med defektmatriser för DefectMap right, en 
defektmatris för varje avsyning. 

QList<DefectMatrix*> 
defectMatrixListTop 

Lista med defektmatriser för DefectMap top, en 
defektmatris för varje avsyning. 

QList<DefectMatrix*> 
defectMatrixListBottom 

Lista med defektmatriser för DefectMap bottom, 
en defektmatris för varje avsyning. 

MeasureVector *measureVectorLength Mätvektor för Längd 

MeasureVector *measureVectorWidth Mätvektor för Bredd 

MeasureVector *measureVectorDepth Mätvektor för Tjocklek 

MeasureVector *measureVectorAngle00 Mätvektor för vinkel left - top 

MeasureVector *measureVectorAngle01 Mätvektor för vinkel right - top 

MeasureVector *measureVectorAngle10 Mätvektor för vinkel left – bottom 

MeasureVector *measureVectorAngle11 Mätvektor för vinkel right - bottom 

QList<MeasureVector*> 
measureVectorListLength 

Lista med mätvektorer för Längd, en för varje 
avsyning 

QList<MeasureVector*> 
measureVectorListWidth 

Lista med mätvektorer för Bredd, en för varje 
avsyning 

QList<MeasureVector*> 
measureVectorListDepth 

Lista med mätvektorer för Tjocklek, en för varje 
avsyning 

QList<MeasureVector*> 
measureVectorListAngle00 

Lista med mätvektorer för vinkel left - top, en för 
varje avsyning 

QList<MeasureVector*> 
measureVectorListAngle01 

Lista med mätvektorer för vinkel right - top, en 
för varje avsyning 

QList<MeasureVector*> 
measureVectorListAngle10 

Lista med mätvektorer för vinkel left – bottom, 
en för varje avsyning 

QList<MeasureVector*> 
measureVectorListAngle11 

Lista med mätvektorer för vinkel right - bottom, 
en för varje avsyning 

double scaleFactor Skalningsfaktorn för DefectMap 

bool firstDefectMap Anger ifall det redan finns en DefectMap 

int sizeXDefectMap Storlek x-led DefectMap 

int sizeYDefectMap Storlek y-led DefectMap 

int sizeZDefectMap Storlek z-led DefectMap 

Graph * graph  Graf 

QDateTime *originalStartDateTime Starttid RangeScrollbar 

QDateTime *originalEndDateTime Sluttid RangeScrollbar 

QDateTime *startDateTime Skalad starttid RangeScrollbar 

QDateTime *endDateTime Skalad sluttid RangeScrollbar 

int measureVectorValues[7] Totala antalet mätfel för varje mätdefekttyp  

int inspectionStart Listnummer för första avsyning som ska visas 

int inspectionEnd Listnummer för sista avsyning som ska visas 

int secondsTotalInterval Totalt antal sekunder i hela intervallet 
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Medlemsfunktioner 
 
public:  

LogFileAnalyzer(QWidget *parent = 0, 
Qt::WFlags flags = 0) 

Konstruktor 

~LogFileAnalyzer() Destruktor 

void setCurrentDate() Sätter dagens datum på RangeScrollbar 

Sätter önskad dag och tid på RangeScrollbar void setDateTime(QDate fromDate, 
QTime fromTime, QDate toDate, 
QTime toTime) fromDate 

fromTime 
toDate 
toTime 

Från dag 
Från tid 
Till dag 
Till tid 

void setupDefectMap() Raderar aktuell defektmap om sådan finns och 
skapar en ny. Sätter bilder och storlekar. 

void setupDefectMapLayer() Skapar defektmatriser och mätvektorer och fyller 
dem med värden. 

void setupArticleLabels() Skapar en ArticleLabel för varje artikel 

void initResults() Initierar resultatrutan 

void initDefectmap() Initierar alla delar i DefectMap 

void initRangeScrollBar() Initierar RangeScrollbar 

void initGraph() Initierar graf 

void setupDefectTypeCheckBoxes() Skapar checkboxar för aktuella defekttyper 

Skapar grafen för aktuell artikel och tidsintervall void setupGraph(QString articleNumber, 
QDateTime startDate, QDateTime 
endDate) articleNumber 

startdate 
endDate 

Artikelnummer 
Startdatum 
Slutdatum 

void populateDefectMatrixes() Loopar igenom alla inspections och fyller deras 
defektmatrisen och mätvektorer med värden. 

void updateDefectMatrixStartAdd() Uppdaterar visualiseringarna när RangeScrollbars 
intervall ökar från vänster. 

void updateDefectMatrixStartDelete() Uppdaterar visualiseringarna när RangeScrollbars 
intervall minskar från vänster. 

void updateDefectMatrixEndAdd() Uppdaterar visualiseringarna när RangeScrollbars 
intervall ökar från höger. 

void updateDefectMatrixEndDelete() Uppdaterar visualiseringarna när RangeScrollbars 
intervall minskar från höger. 

Uppdaterat tidsangivelsen över första kuben i 
RangeScrollbar 

void updateStartLabel(QDateTime 
*startDateTime) 

startDateTime Ny starttid 

Uppdaterat tidsangivelsen över andra kuben i 
RangeScrollbar 

void updateEndLabel(QDateTime 
*endDateTime) 

endDateTime Ny sluttid 
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Slots 
 
public:  

Sätter en nu höjd på resultatrutans rityta void setResultsHeight(int height) 

Height Den nya höjden 

  

private:  

void on_searchButton_clicked() Hanterar sökning på sats eller avsyning. 

void on_getButton_clicked() Läser in data och skapar visualiseringarna. 

void showCurve() Visar/döljer kurvor 

void showDefects() Visar/döljer defekter i DefectMap 

void updateStartDateTime() Uppdaterar intervallet då första kuben i 
RangeScrollbar flyttas 

void updateEndDateTime() Uppdaterar intervallet då andra kuben i 
RangeScrollbar flyttas 

Anger vilken artikel som är vald void setActiveArticle(int labelNumber) 

labelNumber Vald artikel 
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Klass Database  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen hanterar en databaskoppling samt innehåller funktioner för inläsning av 
data från databasen..  

 

Datamedlemmar 
 
private:  

QSqlDatabase db Ett databasobjekt 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

DataBase() Konstruktor 

Konstruktor Database(const QString host, const 
QString database, const QString user, 
const QString password = "") 
 

host 
database               
user 
password      

Databasens host 
Databasens namn 
Användare 
Lösenord 

~Database() Destruktor 

bool createConnection() Skapar en anslutning till databasen 

Kontrollerar ifall ett angivet batchnummer 
existerar i databasen för angiven artikel. 

bool findBatchNumber(QString 
batchNumber, QString articleNumber) 

batchNumber 
articleNumber 

Satsnummer 
Artikelnummer 

Hämtar alla bilder från databasen för aktuell 
artikel. 

QString getPictures(int activeArticle) 

activeArticle Artikelid 

Kontrollerar ifall en viss avsyning finns I 
databasen 

bool findInspection(QString 
inspectionNumber) 
 inspectionNum

ber 
Avsyningsnummer 

Hämtar datum och tid för en angiven avsyning. QSqlQuery getInspectionDateTime 
(QString inspectionNumber) 
 inspectionNumber Avsyningens id 

Hämtar första datum och tid för en angiven sats. QSqlQuery getBatchDateTimeMin 
(QString batchNumber, QString 
articleNumber) 
 

batchNumber 
articleNumber 

Satsnummer 
Artikel id 
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Hämtar sista datum och tid för en angiven sats. QSqlQuery getBatchDateTimeMax 
(QString batchNumber, QString 
articleNumber) 

 

batchNumber 
articleNumber 

Satsnummer 
Artikel id 
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Klass Article  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen innehåller data för en Artikel. Beräknar värden för skalning av artikeln till 
DefectMap. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

int id ArtikelID 

Qstring number Artikelnummer  

Qstring name Artikelnamn 

QString description Beskrivning av artikeln 

int width Artikelns bredd 

int height Artikelns höjd 

int depth Artikelns tjocklek 

int defectMapWidth Artikelns beräknas bredd i DefectMap 

int defectMapHeight Artikelns beräknas höjd i DefectMap 

int defectMapDepth Artikelns beräknas djup i DefectMap 

double scaleFactor Skalningsfaktorn för bredd, höjd, djup till 
DefectMap. 

Qstring pictureCenter Artikelns bild på position center. 

Qstring pictureLeft Artikelns bild på position left. 

Qstring pictureRight Artikelns bild på position right. 

Qstring pictureTop Artikelns bild på position top. 

Qstring pictureBottom Artikelns bild på position bottom. 

Qstring pictureCenterLeft Artikelns bild på position left. 

Qstring pictureCenterRight Artikelns bild på position right. 

  

static const int defectMapMaxSize  Maxstorleken på bilderna i DefectMap 
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Medlemsfunktioner 
 
public:  

Article() Konstruktor 

Konstruktor Article(int id, QString number, QString 
name, QString description, int width, int 
height, int depth) Id 

number 
name                 
description       
width           
height               
depth                   

ID för artikeln        
Artikelnummer  
Artikelnamn      
Beskrivning av artikeln 
Artikelns bredd (x-led) 
Artikelns längd (y-led) 
Artikelns tjocklek (z-led) 

~Article() Destruktor 

Sätter en av artikelns bilder. Kontrollerar vilken 
position bilden har.  

void setPicture (Qstring position, Qstring 
fileName) 

position 
 
 
fileName 

Bildens position  (center, left,   
right, top, bottom, centerLeft, 
centerRight)        
Adressen till bilden 

void setDefectMapValues() Beräknar scaleFactor, defectMapWidth, 
defectMapHeight, defectMapDepth. 

int getId() Returnerar id 

int getNumber() Returnerar number 

int getName() Returnerar name 

int getDescription() Returnerar description 

int getWidth() Returnerar width 

int getHeight() Returnerar height 

int getDepth() Returnerar depth 

int getDefectMapWidth() Returnerar defectMapWidth 

int getDefectMapHeight() Returnerar defectMapHeight 

int getDefectMapDepth() Returnerar defectMapDepth 

double getScaleFactor() Returnerar scaleFactor 

Returnerar adressen till bilden på angiven 
position. 

QString getPicture(Qstring position) 

Position   Bildens position (center, left, 
right, top, bottom, centerLeft,   
centerRight) 

  

Static Qlist<Article*> getAll() Returnerar en lista med alla Artiklar. Hämtas från 
databasen. 
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Klass DefectType  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen innehåller data för en Defekttyp.  

 

Datamedlemmar 
 
private:  

int id ArtikelID 

Qstring name Artikelnummer  

Qstring description Artikelnamn 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

DefectType() Konstruktor 

Konstruktor DefectType (int id, QString name, 
QString description) 

Id 
name                 
description      

ID för defekttypen        
Namn för defekttypen      
Beskrivning av defekttypen 

~ DefectType () Destruktor 

int getId() Returnerar id 

int getName() Returnerar name 

int getDescription() Returnerar description 

  

Static Qlist<DefectType*> getAll() Returnerar en lista med alla DefektTyper som 
hör till aktiv Artikel. Hämtas från databasen. 
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Klass Inspection 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen innehåller data för en avsyning.  

 

Datamedlemmar 
 
private:  

int number Globalt avsyningsnummer 

QDate date Avsyningens datum  

QTime time Avsyningens tid 

QDateTime* dateTime Avsyningens datum och tid 

Int inspectionSystem Avsyningssystemet som avsyningen skedde i. 

Bool classified Om avsyningen var defekt eller godkänd 

Qstring result Beskrivning av avsyningsresultatet 

Qlist<Defect*> defects Avsyningens alla defekter 

Qlist<DefectMatrix*> defectMatrixes Avsyningens alla defektmatriser till DefectMap 
center. 

Qlist<DefectMatrix*> 
defectMatrixesLeft 

Avsyningens alla defektmatriser till DefectMap 
left. 

Qlist<DefectMatrix*> 
defectMatrixesRight 

Avsyningens alla defektmatriser till DefectMap 
right. 

Qlist<DefectMatrix*> 
defectMatrixesTop 

Avsyningens alla defektmatriser till DefectMap 
top. 

Qlist<DefectMatrix*> 
defectMatrixesBottom 

Avsyningens alla defektmatriser till DefectMap 
bottom. 

Qlist<MeasureVector*> 
measureVectorLength 

Mätvärden längd. 

Qlist<MeasureVector*> 
measureVectorWidth 

Mätvärden bredd. 

Qlist<MeasureVector*> 
measureVectorDepth 

Mätvärden tjocklek. 

Qlist<MeasureVector*> 
measureVectorAngle00 

Mätvärden vinkel top-left. 

Qlist<MeasureVector*> 
measureVectorAngle01 

Mätvärden vinkel top-right. 

Qlist<MeasureVector*> 
measureVectorAngle10 

Mätvärden vinkel bottom-left. 

Qlist<MeasureVector*> 
measureVectorAngle11 

Mätvärden vinkel bottom-right. 
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Static int numberOfDefectTypes Antalet defekttyper till artikeln 

Static int* defectIDs Defekttypernas id 

Static int length Längd på aktuell artikel i DefectMap 

Static int width Bredd på aktuell artikel i DefectMap 

Static int depth Tjocklek på aktuell artikel i DefectMap 

 

 

Medlemsfunktioner 
 

public:  

Konstruktor Inspection(int number, QDate date, 
QTime time, QString result, double 
scaleFactor) number 

date              
time 
result 
 
scaleFactor      

Globalt 
avsyningsnummer        
Datum 
Tid      
Beskrivning av 
avsyningsresultatet 
Skalningsfaktor 

~ Inspection () Destruktor 

Går igenom alla defekter och placerar deras 
positioner I korrekt DefectMatrix 

void populateDefectMatrixes(int sizeX, int 
sizeY, int sizeZ) 

sizeX 
sizeY 
sizeZ 

DefektMatrisens 
storlek x-led 
DefektMatrisens 
storlek y-led 
DefektMatrisens 
storlek z-led 

void populateMeasureVectors() Går igenom alla defekter och placerar deras 
värden i korrekt MeasureVector. 

QList<Defect*> getDefects() Returnerar en lista med alla avsyningens 
defekter. 

QDateTime getDateTime() Returnerar dag och tid för avsyningen. 

QList<DefectMatrix*> getDefectMatrixes Returnerar avsyningens defektmatris till 
DefectMap center. 

QList<DefectMatrix*> 
getDefectMatrixesLeft 

Returnerar avsyningens defektmatris till 
DefectMap left. 

QList<DefectMatrix*> 
getDefectMatrixesRight() 

Returnerar avsyningens defektmatris till 
DefectMap right. 

QList<DefectMatrix*> 
getDefectMatrixesTop() 

Returnerar avsyningens defektmatris till 
DefectMap top. 

QList<DefectMatrix*> 
getDefectMatrixesBottom() 

Returnerar avsyningens defektmatris till 
DefectMap bottom. 

QList<MeasureVector*> 
getMeasureVectorLength() 

Returnerar avsyningens mätvektor till 
DefectMap längd. 

QList<MeasureVector*> 
getMeasureVectorWidth() 

Returnerar avsyningens mätvektor till 
DefectMap bredd. 

QList<MeasureVector*> Returnerar avsyningens mätvektor till 
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getMeasureVectorDepth() DefectMap tjocklek. 

QList<MeasureVector*> 
getMeasureVectorAngle00() 

Returnerar avsyningens mätvektor till 
DefectMap vinkel top-left. 

QList<MeasureVector*> 
getMeasureVectorAngle01() 

Returnerar avsyningens mätvektor till 
DefectMap  vinkel top-right. 

QList<MeasureVector*> 
getMeasureVectorAngle10() 

Returnerar avsyningens mätvektor till 
DefectMap  vinkel bottom-left. 

QList<MeasureVector*> 
getMeasureVectorAngle11() 

Returnerar avsyningens mätvektor till 
DefectMap  vinkel bottom-right . 

Anger artikelns defekttyper och artikelns skalade 
storlek. 

static void setNumberOfDefectTypes(int 
numberOfDefectTypes, int* defectIDs, int 
length, int width, int depth) 
 numberOfDefectTypes

defectIDs 
length 
 
width 
 
depth 

Antalet defekttyper till 
artikeln 
Defekttypernas id 
Längd på aktuell 
artikel i DefectMap 
Bredd på aktuell 
artikel i DefectMap 
Tjocklek på aktuell 
artikel i DefectMap 

Returnerar alla Inspections inom aktuellt 
tidsintervall som är klassificerade som defekta.  

static QList<Inspection*> getAll(QString 
articleNumber, QDate startDate, QTime 
startTime, QDate endDate, QTime 
endTime, double scaleFactor) articleNumber 

startDate 
startTime 
enddate 
endTime 

Aktiv artikel 
startdatum 
starttid 
slutdatum 
sluttid 
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Klass Defect 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen innehåller data för en defekt. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

Int id Id för defekten 

int defectType Id för defekttypen 

bool measure Anger ifall defekten är av mättyp 

int xCoordOriginal Defektens verkliga x-koordinat/längd 

int yCoordOriginal Defektens verkliga y-koordinat/bredd 

int zCoordOriginal Defektens verkliga z-koordinat/tjocklek 

int xCoord Defektens omskalade x-koordinat/längd. 

int yCoord Defektens omskalade y-koordinat/bredd 

int zCoord Defektens omskalade z-koordinat/tjocklek 

int angle Vinkelns grad vid vinkelmätning. 

int classification Defektens defektgrad 

QString contour Kedjekod för konturen 

  

static double scaleFactor Skalningsfaktorn för aktuell artikel. 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Defect() Konstruktor 

Konstruktor Defect(int id) 

Id Defektens id 

 Defect(int id, int defectType, bool 
measure, int xCoordOriginal, int 
yCoordOriginal, int zCoordOriginal, int 
angle, QString contour, int classification)

Id 
defectType 
measure 
 
xCoordOriginal
 
yCoordOriginal
 

Defektens id 
Defekttypens id 
Anger ifall defekten är av 
mättyp 
Defektens verkliga x-
koordinat/längd 
Defektens verkliga y-
koordinat/längd 
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zCoordOriginal
 
angle 
 
contour 
classification 

Defektens verkliga z-
koordinat/längd 
Vinkelns grad vid 
vinkelmätning 
Kedjekod för konturen. 
Defektens defektgrad 

~Defect() Destruktor 

int getId( Returnerar id 

int getDefectType() Returnerar defekttypens id 

int getMeasure() Returnerar measure 

int getXCoord() Returnerar xCoord 

int getYCoord() Returnerar yCoord 

int getZCoord() Returnerar zCoord 

int getAngle() Returnerar angle 

int getClassification() Returnerar classification 

QString getContour() Returnerar contour 

  

static QList<Defect*> getAll(int 
inspectionNumber, double scaleFactor) 

Returnerar en lista med alla defekter för aktuell 
avsyning. 
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Klass ConstantColors  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen innehåller färgvärde och symboler som används vid kurvritning, 
resultatrutan samt till defekttypernas checkboxar. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

QList<QColor*> colors En lista en alla färgvärden 

QList<QwtSymbol*> symbols En lista med alla symboler 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

ConstantColors Konstruktor 

~ConstantColors Destruktor 

QColor getColor(int position) Returnerar en lista med färgvärden 

QwtSymbol getSymbol(int position) Returnerar en lista med symboler 
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Klass DefectMatrix 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen innehåller en matris och sköter beräkningar mellan två matriser. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

int **matrix En matris 

int defectType Defekttypen som matrisen hör till 

int sizeX Matrisens storlek i x-led 

int sizeY Matrisens storlek i y-led 

static int numberOfDefectTypes Antalet defekttyper som hör till aktuell artikel. 

static int* defectIDs Defekttypernas id 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Konstruktor DefectMatrix(int sizeX, int sizeY) 

sizeX 
sizeY 

Matrisens storlek i x-led 
Matrisens storlek i y-led 

Konstruktor DefectMatrix(int defectType, int sizeX, 
int sizeY) defectType 

sizeX 
sizeY 

Matrisens defekttyp 
Matrisens storlek i x-led 
Matrisens storlek i y-led 

~DefectMatrix() Destruktor 

void createMatrix() Skapar en matris 

void deleteValues() Sätter matrisens värden till 0 

void deleteMatrix(int** matrix2) Subtraherar en matris värden från aktuell matris. 

void addCoordinate(int x, int y) Inkrementerar värdet på angiven koordinat. 

void addMatrix(int** matrix2) Adderar en matris värden till aktuell matris. 

int** getMatrix() Returnerar matrisen 

int getDefectType() Returnerar defekttypen 

  

static void setSize(int 
numberOfDefectTypes, int* defectIDs) 

Anger antalet defekttyper och deras id. 

static QList<DefectMatrix*> Placerar alla defekter från defects som hör till 
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center I defektMatriser och returnerar en lista 
med dessa. 

getAll(QList<Defect*> defects, int sizeX, 
int sizeY) 

defects 
sizeX 
sizeY 

Defekterna som ska placeras 
Storlek i x-led på matriserna 
Storlek i y-led på matriserna 

Placerar alla defekter från defects som hör till left 
I defektMatriser och returnerar en lista med 
dessa. 

static QList<DefectMatrix*> 
getAllLeft(QList<Defect*> defects, int 
sizeX, int sizeY) 

defects 
sizeX 
sizeY 

Defekterna som ska placeras 
Storlek i x-led på matriserna 
Storlek i y-led på matriserna 

Placerar alla defekter från defects som hör till 
right I defektMatriser och returnerar en lista med 
dessa. 

static QList<DefectMatrix*> 
getAllRight(QList<Defect*> defects, int 
sizeX, int sizeY, int tempX) 

defects 
sizeX 
sizeY 

Defekterna som ska placeras 
Storlek i x-led på matriserna 
Storlek i y-led på matriserna 

Placerar alla defekter från defects som hör till top 
I defektMatriser och returnerar en lista med 
dessa. 

static QList<DefectMatrix*> 
getAllTop(QList<Defect*> defects, int 
sizeX, int sizeY) 

defects 
sizeX 
sizeY 

Defekterna som ska placeras 
Storlek i x-led på matriserna 
Storlek i y-led på matriserna 

Placerar alla defekter från defects som hör till 
bottom I defektMatriser och returnerar en lista 
med dessa. 

static QList<DefectMatrix*> 
getAllBottom(QList<Defect*> defects, 
int sizeX, int sizeY, int tempY) 

defects 
sizeX 
sizeY 

Defekterna som ska placeras 
Storlek i x-led på matriserna 
Storlek i y-led på matriserna 
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Klass MeasureVector 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen innehåller en sammanställning av antalet avsyningar för aktuell defekttyp 
som låg under tillåtet värde respektive över tillåtet värde.  

 

Datamedlemmar 
 
private:  

Int big Antalet mätningar som har ett värde under tillåten 
gräns. 

Int small Antalet mätningar som har ett värde över tillåten 
gräns. 

Int defectType Vilken defekttyp mätningarna hör till. 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

MeasureVector() Konstruktor 

Konstruktor MeasureVector(int defectType) 

defectType Defekttypen som 
mätningarna hör till. 

~MeasureVector() Destruktor 

void addValueBig() Inkrementerar big 

void addValueSmall() Inkrementerar small 

Adderar värden till small och big void addValues(int small, int big) 

Small 
 
big 

Värdet som ska adderas till 
small 
Värdet som ska adderas till 
big 

int getBig() Returnerar big 

int getSmall() Returnerar small 
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Klass ArticleLabel  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Skapar en label som visar namn, nummer och bild för en artikel samt hanterar 
musklickningar. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

QLabel* nameLabel Label som visar artikelns namn 

QLabel* numberLabel Label som visar artikelnumret 

QLabel* pictureLabel Label som visar en liten bild av artikelns bild 
center. Vid delad center visar den den centerLeft. 

QLabel* pictureLabel2 Label som vid delad center visar centerRight. 

QPalette palette Innehåller bakgrundsfärgen vid aktiv artikel 

bool active Anger om artikeln är aktiv 

int id Artikelns id 

QFont* font Används för att kunna göra texten fet. 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

ArticleLabel(QWidget *parent = 0) Konstruktor 

~ArticleLabel() Destruktor 

Anger värden som ArticleLabel ska visa vid 
odelad center. 

void setValues(int id, const QString 
name, const QString number, const 
QString picture) 
 Id 

name 
number 
picture 

Artikelns id 
Artikelns namn 
Artikelns artikelnummer 
Artikelns bild 

Anger värden som ArticleLabel ska visa vid delad 
center. 

void setValues(int id, const QString 
name, const QString number, const 
QString pictureleft, const QString 
pictureright) 
 

Id 
name 
number 
pictureLeft 
pictureRight 

Artikelns id 
Artikelns namn 
Artikelns artikelnummer 
Artikelns bild left 
Artikelns bild right 

void setActiveBackground() Sätter bakgrundsfärgen till palette och fonten till 
bold när artikeln är vald. 
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void setActive() Sätter active till true. 

void setInactive() Sätter active till false. 

int getId() Returnerar artikelns id 

  

protected:  

void paintEvent(QPaintEvent *event) Hanterar mouseover samt ritar ut strecken över 
och under label. 

void mousePressEvent(QMouseEvent * 
event) 

Hanterar musklickningar. 

 

Signals 
 
private:  

void clicked(int labelNumber) Signal som skickas om ett musklick fångas upp. 
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Klass DefectTypeCheckBox 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Skapar en checkbox för en defekttyp som består av namn och en CurvePixmap 
som visar dess kurvtyp. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

QString defectName Defekttypens namn 

int defectID Defekttypens id 

ConstantColors colors En instans av ConstansColors 

QLabel* pictureLabel En label som visar en CurvePixmap. 

CurvePixmap* pixmap En pixmap som visar en kurvtyp 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

DefectTypeCheckBox(QWidget *parent 
= 0) 

Konstruktor 

~DefectTypeCheckBox() Destruktor 

Anger vad som ska visas. void setValues(const int id, const QString 
name, int colorNumber) Id 

name 
colorNumber 

Defekttypens id 
Defekttypens namn 
Vilket färg- och 
symbolnummer som 
ska användas. 
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Klass CurvePixmap  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Skapar en pixmap med beskrivning av en kurvtyp med färg och symbol. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

  

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Konstruktor CurvePixmap(int x, int y) 

x 
y 

Storleken på pixmap i x-led 
Storleken på pixmap i y-led 

~CurvePixmap() Destruktor 

Ritar en bakgrund, en linje och två symboler. void draw(QColor color, QwtSymbol 
symbol) Color 

symbol 
Färgen på  linjen  
Symbolen som ska ritas 
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Klass RangeScrollbar  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Ritar upp stommen för RangeScrollBar samt sköter all logic och positionering. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

Cube *startCube Kuben till höger 

Cube *endCube Kuben till vänster 

ScrollRectangle *rectangle Rektangeln mellan kuberna 

QPoint startPos Koordinaten vid musklick. 

bool moveStartCube True ifall första kuben flyttas 

bool moveEndCube True ifall andra kuben flyttas 

bool moveRectangle True ifall rektangeln flyttas 

int startXPos X-positionen för första kuben 

int endXPos X-positionen för andra kuben 

int totalLength Längden mellan kuberna 

int distStart Avståndet mellan nya x-pos och gamla x-pos vid 
förflyttning av rektangeln för första kuben. 

int distEnd Avståndet mellan nya x-pos och gamla x-pos vid 
förflyttning av rektangeln för andra kuben. 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

RangeScrollBar (QWidget *parent = 0) Konstruktor 

void setupCubes() Ritar ut kuberna 

void resetCubes() Placerar kuberna i kanterna 

void setActive() Gör RangeScrollbar aktiverad så den känner av 
musklick. 

int getStartPos() Returnerar första kubens position 

int getEndPos() Returnerar andra kubens position 

int getTotalLength()  Returnerar längden mellan kuberna 

int getCubeWidth() Returnerar kubernas bredd 
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protected:  

void paintEvent(QPaintEvent *event) Ritar ut stommen till RangeScrollbar 

void mousePressEvent (QMouseEvent 
*event) 

Hanterar musklick och känner av vilken del 
klickningen skedde på. 

void mouseMoveEvent (QMouseEvent 
*event) 

Hanterar musdragningar och uppdaterar vilka 
positioner de olika delarna ska ritas ut på. 
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Klass Cube  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen ritar upp en kub som används till RangeScrollBar. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

  

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Cube Konstruktor 

~Cube Destruktor 

  

protected:  

paintEvent(QpaintEvent *event) Ritar ut en kub 
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Klass ScrollRectangle  
 

 

Klassbeskrivning 
 
Klassen ritar en rektangel som används som mittparti i RangeScrollBar. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

  

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

ScrollRectangle Konstruktor, anger bakgrundsfärg 

~ScrollRectangle Destruktor 
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Klass DefectMap 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Visar en bild för en defectMap och star för logiken för utritningen. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

QLabel * imageLabel En Label som visar en pixmap. 

QPixmap *pixmap En pixmap med en bild av artikeln. 

DefectMapLayer *layer Ett lager som ritar ut en matris över bilden. 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

DefectMap(QWidget *parent= 0) Konstruktor 

~DefectMap() Destruktor 

void deleteImage() Raderar pixmap, layer och imageLabel. 

Anger bilden som ska visas och dess storlek.  void setImage(QString image, int sizeX, 
int sizeY) Image 

sizeX 
sizeY 

Adress till aktuell bild 
Bildens storlek I x-led 
Bildens storlek I y-led 

Sätter defectMatrisen I DefectMapLayer och dess 
storlek. 

void setMatrix(int **matrix, int sizeX, int 
sizeY) 

Matrix 
 
sizeX 
sizeY 

Matrisen som ska ritas ut i 
DefectMapLayer 
Matrisens storlek i x-led 
Matrisens storlek i y-led 

void setSize() Anpassar storleken på DefectMap efter storleken 
på pixmap. 

Uppdaterar DefectMapLayer  void updateDefectLayer(int 
**defectMatrix1) 
 defectMatrix Matrisen som ska ritas ut I 

DefectMapLayer 
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Klass DefectMapLayer 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Består av ett transparent lager som värden från DefectMatrix ritas ut på. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

int **matrix En matris 

int sizeX Matrisens storlek i x-led  

int sizeY Matrisens storlek i y-led 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

DefectMapLayer(QWidget *parent = 0) Konstruktor 

~DefectMapLayer Destruktor 

void drawDefects(int **matrix, int sizeX, 
int sizeY) 

Sätter en matris och dess storlek oxh uppdaterar 
utritningen 

void drawDefects(int **matrix) Sätter en matris och uppdaterar utritningen 

  

protected:  

void paintEvent(QPaintEvent *event) 
 

Ritar ut en matris 
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Klass Scale 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Ritar ut en intervallindelad skala.. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

int limit1 Första intervallgränsen 

int limit2 Andra intervallgränsen  

int limit3 Tredje intervallgränsen 

int limit4 Fjärde intervallgränsen  

int limit5 Sista intervallgränsen 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Scale(QWidget *parent = 0) Konstruktor 

~Scale Destruktor 

void setMax(int max) Anger skalans maxvärde och beräknar intervallen 

  

protected:  

void paintEvent(QPaintEvent *event) 
 

Ritar ut en skala 
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Klass Graph 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Innehåller logik för att rita en graf. Ärver funktionalitet från QwtPlot 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

QList <Curve*> curves Lista med alla kurvor 

int width Grafens bredd 

int height Grafens höjd 

QList<QDateTime> allInspections Lista med tider fö alla avsyningar, både godkända 
och defekta. 

int totalNumberOfInspections Totala antalet avsyningar i intervallet. 

int totalNumberOfDefects Totala antalet defekta i intervallet 

ConstantColors colors En instans av ConstantColors för kurvtyperna 

  

static QList<Inspection*> inspections En lista med alla defekta avsyningar  

static QList<DefectType*> defectTypes En lista med alla defekttyper 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Graph(QWidget *parent = 0) Konstruktor 

~Graph() Destruktor 

Sätter inspections och defectTypes samt skapar 
alla kurvor. 

void setupPlot(QList<Inspection*> 
inspections, QList<DefectType*> 
defectTypes) 
 Inspections 

defectTypes 
En lista med alla avsyningar 
En lista med defekttyperna 

void deleteCurves() Raderar alla kurvor 

Sätter kurvornas värden för det aktuella 
tidsintervallet. 

void setCurveValues(QDateTime 
fromDateTime, QDateTime 
toDateTime) 
 fromDateTime 

toDateTime 
Starttid i intervallet 
Sluttid i intervallet 

Hämtar alla avsyningar mellan två datum. void getAllInspections(QString 
articleNumber, QDate startDate, QDate 
endDate) articleNumber 

startDate 
fromDate 

Aktuellt artikelnummer 
Från datum 
Till datum 
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void setupAxis(QDateTime 
fromDateTime, QDateTime 
toDateTime) 

Sätter axlarnas egenskaper 

 

Slots 
 
public:  

Visar respektive döljer en kurva void showCurve(int curve, int show) 

Curve 
show 

Kurvnumret 
anger om den ska visas eller 
döljas 

 

Signals 
 
private:  

Skickas när det finns nya kurvvärden. 
Skickar värden för en defektTyp till Result 

void updateResult(int 
defectTypeNumber,int 
numberOfDefects, double 
defectPercent) defectTypeNumber

numberOfDefects
defectPercent 

Aktuell defekttyp 
Antalet defekter 
Procent defekta 

Skickas när det finns nya kurvvärden 
Skickar totala värden till Result. 

void updateResultInspections (int 
numberOfInspections, int 
numberOfDefects, double 
defectPercent) numberOfInspecti

ons 
numberOfDefects
defectPercent 

Totala antalet avsyningar 
 
Totala antalet defekter 
Totel defektprocent 
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Klass Curve 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Ritar ut en kurva med graftyp från ConstantColors. Ärver funktionalitet från 
QwtPlotCurve. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

double yValues[Size] Kurvans värden i y-led, vilka är i procent 

int defectID Kurvans defektid 

int totalDefects Antalet defekter i hela intervallet för kurvan  

int numberOfDefects[Size] Antalet defekter som hör till varje punkt för 
kurvan 

  

static const int Size = 50 Antalet punkter för en kurva 

static double xValues[Size] Värden för x-axeln 

static QDateTime 
xValuesDateTime[Size] 

Värden för x-axeln som QdateTime 

static int numberOfInspections[Size] Totala antalet avsyningar som hör till varje punkt 

static int totalInspections Totala antalet avsyningar i hela intervallet 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Curve(int defectID) Konstruktor 

~Curve() Destruktor 

void emptyCurve() Sätter numberOfDefects och totalDefects till 0 

Inkrementerar numberOfDefects på angiven 
position samt totalDefects. 

void addValue(int position) 

Position Positionen som ska 
inkrementeras 

void setYValues() Sätter y-axelns värden för kurvan. Beräknas 
utifrån numberOfInspections[] och 
numberOfDefects[] 

void setData() Plottar datat 

int getID() Returnerar id för defekttypen 

int getTotalDefects() Returnerar totala antalet defekter för kurvan 
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static void emptyForAll() Sätter numberOfInspections och 
totalInspections till 0 

Inkrementerar numberOfInspections på angiven 
position samt totalInspections. 

static void addValueTotal(int position) 

Position Positionen som ska 
inkrementeras 

Delar upp intervallet mellan de två tiderna i Size 
delar och sätter en tid till varje position. 

static void setXValues(QDateTime 
fromDateTime, QDateTime 
toDateTime)  fromDateTime 

toDateTime 
Starttid 
sluttid 

Returnerer värdet för x-axeln på angiven position static QDateTime getXValue(int 
position) Position Positionen  

static int getSize() Returnerar Size 

static int getTotalInspections() Returnerar totala antalet avsyningar I intervallet 
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Klass Results 
 

 

Klassbeskrivning 
 
Sköter utritningen i resultatrutan. 

 

Datamedlemmar 
 
private:  

int numberOfInspections Totala antalet avsyningar 

int numberOfDefects Totala antalet defekta 

double totalPercent Totala defektprocenten 

QList<double> defectPercent Lista med defektprocenter för varje defekttyp 

QList<int> defectNumber Lista med antalet defekter för varje defekttyp 

QList<DefectType*> defectTypes Lista med alla defekttyper 

ConstantColors colors Instans av ConstantColors för färgvärden 

 

Medlemsfunktioner 
 
public:  

Results(QWidget *parent = 0) Konstruktor 

~Results() Destruktor 

void draw() Uppdaterar utritningen 

Anger hur många staplar som ska ritas, skapar 
rätt antal platser i listorna samt beräknar 
storleken på ritytan. 

void setNumberOfDefects(int 
numberOfDefects) 

numberOfDefects Antalet defekttyper som ska 
ritas. 

Sätter en lista med defekttyper till defectTypes  void setDefectTypes 
(QList<DefectType*> defectTypes) defectTypes Lista med alla defekttyper 

  

protected:  

void paintEvent(QPaintEvent *event) 
 

Sköter utritningen 
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Slots 
 
public:  

Anger nya värden för en defekttyp och ritar om. void updateResults(int 
defectTypeNumber, int 
numberOfDefects, double percent) defectTypeNumber 

numberOfDefects 
percent 

Defekttypen  
Antalet defekter 
Procent av totala 
antalet avsyningar 

Anger nya värden för totala intervallet void updateNumberOfInspections(int 
numberOfInspections, int 
numberOfDefects, double percent) NumberOfInspections

 
numberOfDefects 
percent 

Totala antalet 
avsyningar 
Totala antalet defekter 
Defektprocent 

 
Signals 
 
private:  

void updateHeight(int height) Signal som skickas då höjden på ritytan ska skalas 
om. 
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