
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Development of a user interface design tool 

Bombardier Transportation HMI Designer 3.0 Concept 
 

 

 

2012-06-01 

 

 

 

 

CDT307 - Examensarbete i datavetenskap, 15 HP 

Akademin för innovation, design och teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:    Per Ström och Elisabet Gidlund 

Handledare på MDH:   Thomas Larsson 

Examinator på MDH:   Jan Gustafsson 

Utfört på:   Bombardier Transportation 

Handledare på Bombardier:  Kim Forsberg och Andreas Galic  



 

1 
  

SAMMANFATTNING 
 

Denna rapport syftar till att beskriva arbetet med att utveckla en prototyp till den nya versionen 

av Hmi Designer utvecklat av Bombardier Transportation. Detta designerverktyg används för att 

skapa det grafiska användargränssnittet på ett tågs kontrolldator. En ny version av 

designverktyget är nödvändig eftersom resterande delar av Bombardiers programpaket för 

utveckling av applikationer har bytt både programmeringsmiljö och programmeringsspråk.  

 

Den prototyp som utvecklades ska visa på möjligheterna att i ett senare skede utföra ett fullskaligt 

projekt. Prototypen implementeras som en insticksmodul till Qt Creator, därav beskrivs 

tillvägagångssättet för att utveckla insticksmoduler i den programmeringsmiljön samt de fördelar 

och nackdelar som identifierats i och med ett byte till Qt Creator.  

 

Detta arbete har resulterat i nämnda prototyp med möjlighet att läsa in befintliga projektfiler, visa 

och modifiera designen samt spara projektet i det ursprungliga formatet. Arbetet har nått det 

förväntade resultatet, det går att bygga ett designverktyg grundat på Qt Creator med den 

efterfrågade funktionaliteten. Utvärderingen vid Bombardier visade att utvecklingsmöjligheterna 

för detta projekt är mycket goda vilket ger Bombardier mycket goda förutsättningar att inleda ett 

fullskaligt projekt. 

 

ABSTRACT 
 

This report aims to describe the process of developing a prototype for the new version of 

Hmi Designer developed by Bombardier Transportation. This designer tool is used to create the 

graphical user interface on a train control computer. A new version of the design tool is necessary 

because the remaining part of Bombardier's suite of application development has changed both 

the programming environment and programming language. 

 

The prototype developed should illustrate the possibilities at a later stage, performing a full-

scale project. The prototype is implemented as a plugin in Qt Creator, hence the described 

approach for developing plugins in the programming environment and the advantages and 

disadvantages that are given, with a switch to Qt Creator. 

 

This work has resulted in the prototype with the capability to load existing project files, view 

and modify the design and save the project in its native format. The work has reached the 

expected result; it is possible to build a design tool based on Qt Creator with the 

requested functionality. The evaluation at Bombardier showed that the prospect of this project is 

very positive which gives Bombardier excellent opportunities to launch a full scale project. 
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TERMINOLOGI  
 

Förkortning 

 

Beskrivning 

 

Button En typ av widget. Ett klickbart objekt. 

DDU Driver Display Unit. 

Deserialisering Att tolka de sparade objekten från det valda formatet till visuella objekt.  

Designeditor Programvara som används för grafisk design. 

Display 

Anordning som ger visuell information till bland annat resenären som till 

exempel destination, platsreservation, väginformation. Det finns olika 

displayer beroende på användningsområde, se ”DDU”, ”INFDIS” och 

”SRD”. 

Form En widget (förälder) som innehåller massa andra widgets (barn). 

GUI Graphical User Interface. Grafiskt användargränssnitt. 

Hmi Human Machine Interface. 

Hmi Designer 2.0 Den äldre version av Hmi Designer. 

Hmi Designer 3.0 Prototypen av Hmi Designer som utvecklats.  

Hmi Runtime 

Runtime är en miljö som körs på displayen i stil med XUL-miljön 

från Mozilla, QML från Qt/Nokia och något liknande XAML från 

Microsoft. 

IDE Integrated Development Environment. Utvecklingsmiljö. 

INFDIS Infotainment Display. 

Insticksmodul 
Dynamiskt bibliotek som implementerar ett gränssnitt för att tillhandahålla 

extra funktionalitet. 

Label En typ av widget. Ett objekt som vanligtvis visar text. 

QWidget Qt-specifik widget, se ”Widget”. 

MITRAC Modular Integrated TRACtion System 

PPC/TT1S Propulsion and Controls, avdelning på Bombardier 

Serialisera Att spara visuella objekt i ett godtyckligt format  

SRD Seat Reservations Display. 

TCMS Train Control and Management System. 

Widget 
Grafiskt objekt med ett godtyckligt antal egenskaper, till exempel storlek, 

position, typsnitt. 

Widget tree Widgets presenterade i en trädstruktur. 

WYSIWYG 
What You See Is What You Get. Beskriver att slutresultatet är visuellt 

samma sak som det som ritas upp i designläge.  

XML eXtensible Markup Language. Ett sidbeskrivningsspråk. 

XP eXtreme Programming. Ett arbetssätt. 

  

http://expressnet-lb.cone.bombardier.com/irj/portal/divzoom


 

3 
  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
  

Sammanfattning ............................................................................................................................................................. 1 

Abstract ........................................................................................................................................................................... 1 

Terminologi .................................................................................................................................................................... 2 

1. Inledning ................................................................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................................... 4 

1.2 Bakgrund ...................................................................................................................................................... 4 

1.3 Liknande lösningar ...................................................................................................................................... 6 

2. Problem .................................................................................................................................................................. 7 

3. Metod ..................................................................................................................................................................... 7 

3.1 Arbetssätt ...................................................................................................................................................... 8 

3.2 Avgränsningar .............................................................................................................................................. 8 

4. Qt Creator ............................................................................................................................................................. 9 

4.1 Om Qt Creator ............................................................................................................................................ 9 

4.2 Qt Creators fördelar för Hmi Designer 3.0 ..........................................................................................10 

4.3 Insticksmoduler .........................................................................................................................................10 

4.4 Insticksmoduler i Qt Creator ..................................................................................................................11 

5. Implementation ..................................................................................................................................................13 

5.1 Deserialisering och serialisering ..............................................................................................................13 

5.2 Funktionalitet .............................................................................................................................................15 

5.2.1 Skapa nya projekt ..................................................................................................................................15 

5.2.2 Öppna ett befintligt projekt ................................................................................................................16 

5.2.3 Användning av designeditorn .............................................................................................................17 

5.2.4 Spara ett projekt ....................................................................................................................................18 

5.2.5 Jämförelse ..............................................................................................................................................18 

6. Utvärdering ..........................................................................................................................................................18 

7. Diskussion och resultat .....................................................................................................................................19 

8. Slutsatser ..............................................................................................................................................................21 

Referenser .....................................................................................................................................................................22 

Appendix A - Inledande kravspecifikation ..............................................................................................................25 

Appendix B - Ytterligare skärmdumpar ...................................................................................................................26 

 



 

4 
  

1. INLEDNING 
 

Många personer på Bombardier Transportation i Västerås upplever att HMI Designer 2.0 och 

dess kommunikation med Runtime är ett ständigt irritationsmoment. Verktygen är i dagsläget 

inkompatibla med varandra och ger således inget riktigt ”What You See Is What You Get”-

koncept [1 s. 709] [2]. Det här var begynnelsen till detta examensarbete som ska fastställa om ett 

förslag till lösning kan bli en fullt fungerande framtida lösning.  

 

1.1 SYFTE 
 

På Bombardiers målenheter, som även kallas displayer, används ett grafiskt användargränssnitt 

för presentation av information [3 s. 16]. Idag har Bombardier ett verktyg för att designa dessa 

grafiska gränssnitt men den lösningen är tämligen ohållbar då det inte körs i samma miljö eller 

ens använder samma språk som resterande delar av programpaketet som finns tillgängligt för att 

utveckla dessa applikationer. Syftet med det här arbetet är därför att framställa ett koncept till ett 

nytt verktyg för det grafiska gränssnittet på en display som används på tåg, av både passagerare 

och personal. Detta arbete är intressant för Bombardier eftersom ett nytt designerverktyg som är 

anpassat för Qt/C++ är något som saknas idag och som skulle underlätta för Bombardier då 

verktyget används internt dels för design av displayerna men även för att skriva 

demonstrationsapplikationer för presentationer och likande.   

 

Detta leder till frågeställningen: Är det möjligt att framställa ett nytt designverktyg som en 

insticksmodul till Qt Creator? Frågeställningen syftar även till att undersöka möjligheterna för att 

driva ett fullskaligt projekt av den här typen i framtiden. Målet med arbetet är att åstadkomma en 

prototyp som visar på möjligheterna med att utveckla designverktyget i Qt Creator. 

 

1.2 BAKGRUND 
 

Bombardier är ett globalt transportmedelsföretag med verksamhet i 23 länder och har över 

65 000 anställda. Företaget är marknadsledande inom spårtrafik (Bombardier Transportation) och 

luftfart (Bombardier Aerospace). Huvudkontoret är lokaliserat i Montreal, Canada och företagets 

totala intäkter för år 2010 uppsteg till 19,4 miljarder USD.1 

 

Bombardier Transportations huvudområden är tillverkning och underhållning av tåg och 

järnvägsutrustning. Företaget har cirka 35 000 anställda världen över och huvudkontoret för 

Bombardier Transportation ligger i Berlin, Tyskland. I Sverige finns det ungefär 2200 anställda 

fördelat på sex anläggningar. Det svenska huvudkontoret i Västerås med 1300 anställda var 

ursprungligen ABB Traction och blev senare Adtranz som sedan såldes till Bombardier 2001. På 

avdelningen Propulsion and Controls2 i Västerås sker utveckling främst till deras huvudprodukt 

MITRAC [4] vars uppgift är bland annat att hantera alla typer av kommunikation i ett tåg samt 

http://expressnet-lb.cone.bombardier.com/irj/portal/divzoom
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styrning av framdrivningssystem där hållbarhet och tillförlitlighet anses vara nycklarna till 

framgång [5]. 

  

För närvarande använder sig Bombardier av en egen lösning för att bygga det grafiska 

gränssnittet för de applikationer som senare används i tågen. Den nuvarande lösningen kallas för 

Hmi Runtime Designer Tool 2.0 (i fortsättningen kallad Hmi Designer 2.0) och är baserad på 

Microsoft Visual Studio .NET 20103 och är skriven i programmeringsspråket C#4 (se figur 1).  

 

 
Figur 1 - Hmi Designer 2.0 

 

Den första utgåvan av Hmi Designer (1.0) lanserades under året 2004 och var också baserad på 

C# och Visual Studio .NET. Dessförinnan användes ett verktyg baserat på Visual Basic 6.05 och 

på displayerna kördes Microsoft Windows 95/98. Av olika anledningar har Bombardier nu 

övergått till att använda Qt-ramverket på sina displayer vilket medför vissa komplikationer mellan 

designern och målenheten, se kapitel 2 ”Problem”. 

 

Syftet med detta designerverktyg är att på ett enkelt sätt kunna utforma det grafiska 

användargränssnittet på applikationer som används på en målenhet som internt kallas ”Display” 

(se figur 2). Dessa displayer kommer i sin tur i flera varianter, beroende på vem eller vilka de är 

avsedda för. Nedan återges några exempel:  
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DDU (Driver Display Unit) – Avsedd för lokföraren. 

INFDIS (Infotainment Display) – Allmän information för passagerare. 

SRD (Seat Reservations Display) – Visar reserverade platser. 

 

 
Figur 2 - HMI-display 

 

Dessa displayer kan vara av olika typer exempelvis HMI 410 och HMI 500, vilka beskrivs nedan.  

 

HMI 400 – Finns i två skärmstorlekar 10,4 tum och 6,5 tum. Det finns även två olika varianter 

för strömförsörjning, 14-36 V och 36-150 V. 

 

HMI 500 – Denna display finns i två varianter med skärmstorleken 10,4 tum och i två varianter 

med skärmstorleken 12 tum. Även HMI 500 har två olika varianter för sin strömförsörjning, 24-

48 V och 72-110 V. 

 

1.3 LIKNANDE LÖSNINGAR 
 

En undersökning utfördes för att kontrollera redan existerande designerverktyg. Den visade att 

det finns en ansenlig mängd verktyg på marknaden som har likartade slutmål, att designa ett 

HMI. Bland annat hittades lösningar från Lenze6, Mobiform Software Inc.7, Hexatec8 , Generic 

Logic9 och HMILab10, där det sistnämnda är det enda verktyget funnet som också är baserat på 

Qt. Eftersom Hmi Designer 3.0 skall baseras på Qt är inte de andra lösningarna intressanta i 

dagsläget. Däremot bör de finnas i åtanke och utvärderas vid ett senare skede eftersom de 

erbjuder nya och kanske önskvärda funktioner i framtiden som befintlig lösning inte erbjuder 



 

7 
  

idag. HMILab är specialutvecklat för kommunikation med andra programvaror och baseras på Qt 

Designer11 och dess färdiga widgets. Emellertid sparas dessa widgets i en annan XML-standard 

[6] än vad som önskas. Bombardier har betonat att deras standardformat för XML måste följas 

eftersom det medför vissa andra komplikationer vid bland annat support att använda sig av en ny 

standard. Därför ansågs denna lösning inte vara aktuell i dagsläget. 

 

2. PROBLEM 
 

Problemen har identifierats under fortlöpande samtal med berörd personal *  samt interna 

dokument. Av detta framgår att huvudproblemet med dagens lösning är att resterande delar av 

programmiljön Hmi Runtime har blivit portad till programmeringsspråket Qt/C++ men inte 

designverktyget. Detta ger upphov till diverse problem men framförallt saknar användaren 

möjligheten att få ett exakt likadant resultat av det som ritats upp i designverktyget, vilket gör att 

nuvarande lösning inte är anpassad efter ”WYSIWYG”-konceptet. Ett annat problem är att det är 

svårt om inte omöjligt att implementera vissa nya funktioner, exempelvis att i högre grad 

modifiera utseende och lägga till animation på widgets. Det finns även förhoppningar om att 

funktioner som versionshantering och användning av diverse editorer kan stödjas i en framtida 

lösning.   

 

För att lösa problemet som har beskrivits är tanken att tillverka en prototyp med grundläggande 

funktionalitet för att visa att ett projekt av den här typen går att utföra även fullskaligt. 

Prototypen utvecklas i Qt Creator och ska vara en insticksmodul till Qt Creator för att öka 

möjligheterna till återanvändningsbar kod, vara plattformsoberoende samt vara lätt att modifiera, 

se kapitel 4.2 ”Qt Creators fördelar för Hmi Designer 3.0”. Tanken med prototypen är att de ska 

kunna läsa in projektfiler och deserialisera ett XML-dokument för att sedan presentera innehållet 

grafiskt. En designeditor ska implementeras för att användaren ska kunna modifiera 

applikationens utseende. Slutligen ska de grafiska objekten serialiseras till ett XML-dokument för 

fortsatt användning i Hmi Runtime. 

 

3. METOD 
 

Då detta projekts syfte består i att hitta en lösning på ett identifierat problem samt att tillverka en 

prototyp samtidigt som det bedrivs studier på området rekommenderas att man använder 

aktionsforskningsmetodiken [7 s. 215]. Förutom aktionsforskningsmetodiken har även delar av 

XP [8] och Scrum [9] använts som arbetssätt, mer om detta kan läsas i följande delkapitel. Efter 

det följer de avgränsningar som gjorts i det här projektet. 

 

                                                                 
*
 Personlig kontakt: Kim Forsberg, Software Engineer och Andreas Galic, Software Engineer, Bombardier 

Transportation, 2012-01-30 till 2012-03-23 
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3.1 ARBETSSÄTT 
 

I projektet tillämpades en kombination av arbetssätten XP och Scrum. Vid det veckovisa 

planeringsarbetet togs inspiration av Scrums metoder för att dela upp projektet i så kallade 

“sprints” som i det här fallet är arbetspaket på en till åtta timmar. Progressen för varje sprint 

redovisades efterföljande vecka i en sammanställd “Sprint Backlog” med slutsatser i 

noteringsform. Under själva implementeringsdelen användes en hel del arbetstekniker från XP. 

Nedan redogörs ett par av dessa och varför de blev framgångsrika i just det här projektet. 

 

Enkelhet – Målet med projektet är att ta fram en prototyp för att demonstrera fördelarna med 

utveckling i ramverket Qt. Därför nyttjades en programmeringsteknik där komplexitet undveks i 

största mån [8]. Resultatet var högre prioriterat än återanvändningsbar kod.  

 

Parprogrammering – Vid programmeringsarbetet upplevdes det att parprogrammering gav 

högre effektivitet än att arbeta enskilt. Onödigt kringarbete [10 s. 18] undveks i större grad vilket 

ledde till att det blev mer fokus på resultatet. 

 

Små leveranser – De initiala kraven på prototypen ansågs mest som en riktlinje på att få en start 

på projektet. Resultatmålet var inte fördefinierat. Tanken var att vi själva skulle utöka kravlistan i 

efterhand med nya specifikationer när färdigimplementerade funktioner föranledde nya 

implementationer. I och med det presenterades fullt fungerande inkrementella delleveranser (med 

funktioner som initialt inte var specificerade) som demonstrerar utvecklingen från versionen 

dessförinnan. 

 

3.2 AVGRÄNSNINGAR 
 

Då detta är ett examensarbete på kandidatnivå är utsträckningen endast tio veckor och på denna 

begränsade tid fanns ingen möjlighet att slutföra ett fullskaligt projekt av den här typen. Dock var 

inte syftet ett färdigt projekt utan ett koncept, en undersökning för att se om det är möjligt att 

utveckla ett verktyg för att hantera den grafiska designen i Qt Creator. Detta har gjort att 

avgränsningar relaterade till de initiala kraven (se Appendix A ”Inledande kravspecifikation”) har 

skett under arbetes gång. Nedan följer en kortare redogörelse för dessa samt varför dessa beslut 

har tagits. 

 

Widgets – Hmi Designer 2.0 tillhandahåller ett större bibliotek av färdiga widgets. I samråd med 

Bombardier har fokus lagts på att i första hand implementera de mest frekvent använda 

komponenterna "buttons" och "labels". 
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Egenskaper – Varje typ av widget har unika egenskaper. Dessa har begränsats till att endast ha 

stöd för följande egenskaper: ”Name”, ”ID”, ”Position”, ”Size”, ”Font”, ”Text Alignment”, 

”Border style”, ”Border color”, ”Forecolor”, ”Backcolor” samt ”Visible”. I slutskedet 

implementerades även ett visst stöd för användning av stilmallar12 på en widget. 

 

Projektfiler – Vid skapandet av ett nytt projekt i Hmi Designer 2.0 genereras automatiskt ett 

standardbibliotek av kataloger och filer tillhörande projektet. Dessa filer och kataloger hanterar 

bland annat skript, mallar och externa filtyper som inte är relevanta i denna prototyp. 

I övrigt har alla listade krav i Appendix A ”Inledande kravspecifikation” uppfyllts. Därtill har 

även mer funktionalitet lagts till som inledningsvis inte var kravbaserat men i efterhand ansågs 

som relevant för projektet. Dessa funktioner återges i kapitel 7 ”Diskussion och resultat”. 

 

4. QT CREATOR 
 

Nedan redogörs bakgrunden till Qt Creator, utvecklingsmiljön, dess fördelar för Bombardier, 

samt en övergripande förklaring av insticksmoduler och dess funktionalitet i Qt Creator.  

 

4.1 OM QT CREATOR 
 

Qt utvecklades under 1990-talet av ett norskt företag kallat Trolltech som sedan bytte namn till 

Qt Software efter att Nokia köpte företaget 200813. Qt Creator är en påbyggnad av Qt och är per 

definition ett IDE, men de vill själva hävda att det mer liknar ett ramverk för insticksmoduler 14. 

Denna utvecklingsmiljö, med tillhörande hjälpmedel som textredigerare, kompilator och 

debugger, är anpassad för produktion av applikationer med grafiska användargränssnitt. Några 

kända programvaror baserade på Qt-ramverket är VLC media player 15 , Adobe Photoshop 

Elements16 och VirtualBox17. 

 

Qt är ett programbibliotek vars ramverk är anpassat för flera operativsystem18. Applikationerna 

kan byggas både i och för bland annat Windows, Linux/Unix och Mac OS X. Dessutom finns 

det experimentella, men snabbt utvecklande, tredjepartsportningar till både iOS19 (Qt-iPhone20) 

och Android OS 21  (Necessitas 22 ) som ger Qt ännu bättre förutsättningar för portabilitet i 

framtiden. Qt baseras på C++ då det programmeringsspråket anses vara det enda realistiska 

alternativet för att utveckla grafiska applikationer för flera plattformar och samtidigt ta hänsyn till 

objektorientering och prestanda [11 s. 623]. Qt tillhandahåller även en mängd egna klasser23 för 

att utöka funktionalitet och förenkla för utvecklaren. Qt är även tillgängligt för programmerare 

som använder Python 24  eller C# och 2007 släppte Trolltech Qt Jambi 25  vilket även gör Qt 

tillgängligt för Javautvecklare [11 s. xxi]   

 

Det finns många utvecklingsmiljöer för programmering, till exempel Microsoft Visual Studio26, 

KDevelop27 och NetBeans28. Det som gör Qt Creator unikt i jämförelse med de tidigare nämnda 
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miljöerna är att all funktionalitet baseras på insticksmoduler. Emellertid finns en annan känd 

utvecklingsmiljö som också är uppbyggd med insticksmoduler, kallat Eclipse29. Däremot skiljer 

sig tekniken kring hanteringen av dessa insticksmoduler mellan dessa. Qt Creator hävdar själva att 

de har en mer flexibel lösning vid tredjepartsutveckling30.  

 

4.2 QT CREATORS FÖRDELAR FÖR HMI DESIGNER 3.0  
 

Förutom att Bombardiers displayer baseras på Qt-ramverket finns det ytterligare fördelar och 

utvecklingsmöjligheter för Hmi Designer 3.0 genom att basera designerverktyget på Qt Creator. 

Efter löpande samtal† med berörd personal sammanställdes de främsta fördelarna nedan: 

 

Avancerade funktioner – Bombardier känner sig begränsade med nuvarande lösning. Det är 

svårt och ibland omöjligt att införa fler funktioner som anses vara mer moderna och avancerade. 

Det finns önskemål och förfrågningar om att bygga ut designerverktyget med stöd för bland 

annat JavaScript31 för bakomliggande logik och Style Sheets32 för visuella förnyelser av widgets. 

Qt-ramverket tillhandahåller och stöder detta idag.  

 

Ekonomiskt fördelaktigt – Tack vare att Qt Creator baseras på insticksmoduler får Bombardier 

mycket gratis. Istället för att utveckla allt själv finns det redan stöd för en rad önskvärda framtida 

funktioner. Till exempel versionshantering genom Subversion33 och en texteditor anpassad för 

editering av XML-dokument. Detta bidrar i sin tur till att eventuell support för programvaran och 

underhållskostnaderna på dessa moduler är nästintill obefintliga, då Bombardier inte själva 

tillhandahåller dessa komponenter. 

 

Plattformsoberoende – Intresse finns för att utveckla och debugga i samma miljö som 

displayerna. Även om Qt-ramverket anses som plattformsoberoende har Bombardier stött på 

problem som beror på att utvecklingen har skett på en annan plattform än vad displayen 

använder. Vidare används Qt mer flitigt på samarbetsavdelningar (främst i Tyskland) vilket leder 

till förbättrad kompabilitet sinsemellan. En annan stark fördel är att man i framtiden har 

möjlighet till att porta gränssnittet till mobila enheter vid till exempel kundmöten och 

presentationer. 

 

4.3 INSTICKSMODULER 
 

Traditionellt är en insticksmodul ett dynamiskt bibliotek som utökar ett befintligt gränssnitt för 

att tillhandahålla extra funktionalitet [11 s. 419]  [12]. Detta blev först tillgängligt i diverse 

webbläsare [13 s. 84]. 

                                                                 
†

 Personlig kontakt: Kim Forsberg, Software Engineer och Andreas Galic, Software Engineer, Bombardier 
Transportation, 2012-01-30 till 2012-03-23 
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Det finns även arkitekturer där allt är uppbyggt av insticksmoduler som exempelvis Qt Creator 

och Eclipse. I figur 3 nedan ses en jämförelse mellan det traditionella sättet att använda 

insticksmoduler och den nya arkitekturen. I samma figur ses skillnaden att den traditionella 

arkitekturen består av en huvudapplikation med insticksmoduler som kompletterar befintlig 

funktionalitet. I den moderna arkitekturen är huvudapplikationen enbart en motor för 

insticksmoduler utan en egen funktionalitet gentemot slutanvändarna [14]. 

 

 
Figur 3 - Olika arkitekturer för insticksmoduler 

 

Fördelarna med en arkitektur där merparten av funktionalitet är implementerad som 

insticksmoduler är framför allt att den är mer flexibel, avancerad, utbyggbar och kan skräddarsys 

efter önskemål [14] samt att det lättare att återanvända befintlig funktionalitet när det är uppbyggt 

av mindre enheter [15 s. 440] [16].  

 

De nackdelar som kan ses med denna typ av uppbyggnad rör sig främst om problem med 

installation, uppdatering och inkompatibla versioner då de olika insticksmodulerna har olika 

utvecklare. Eftersom det finns många olika utvecklare måste man ta hänsyn till säkerhetsaspekten 

då dessa insticksmoduler lätt kan använda sig av redan befintliga insticksmoduler och kanske 

därmed utsätta användaren för en säkerhetsrisk [14]. 

 

 

4.4 INSTICKSMODULER I QT CREATOR 
 

I Qt Creator är allting är uppbyggt av insticksmoduler med öppen källkod, vilket innebär rent 

teoretiskt att man kan anpassa och modifiera Qt Creators funktionalitet helt och hållet [17 s. 20].  

 

Att utveckla insticksmoduler till Qt Creator kan grovt delas upp i två svårighetsnivåer. I den 

första nivån finns ett tydligt beroende mot Qt Creators kärnkomponenter medan man på den 

andra nivån utvecklar insticksmodulen som en fristående applikation34. Den första nivån är i 

skrivande stund inte särskilt väldokumenterad 35  eftersom denna typ av utveckling av 
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insticksmoduler är relativt nytt. Den knappa information som finns att tillgå, anses i dagsläget 

som inaktuell då dokumentationen baseras på äldre utgåvor av kärnmodulerna‡. För att utveckla 

insticksmoduler på denna nivå krävs därför granskning och modifiering av den befintliga 

källkoden som många gånger kan anses som svårtolkad. För att få support kan man, förutom att 

kontakta Qt Creators officiella support, även vända sig direkt till utvecklarna på deras samtalsrum 

på IRC36 och få realtidssupport. 

 

Vare sig det är ett insticksmodul eller en applikation man vill utveckla i Qt Creator är båda 

projekttyperna baserade på samma projektstruktur. Förutom klassfilerna (*.h, *.cpp) innehåller 

även projektet en projektfil (*.pro) där konfigurationen definieras: 

 

Filer – Alla filer som ingår i projektet, till exempel klassfiler, bilder och forms. 

Beroenden – Om insticksmodulen är beroende av andra insticksmoduler anges det här. Om 

kompilatorn till exempel inte kan hitta eller kompilera angivna beroenden kommer applikationen 

heller inte att kompileras korrekt. 

Typ – Anger till exempel om projektet är ett insticksmodul eller en applikation. 

 

Eftersom hela Qt Creator är uppbyggt av insticksmoduler har man som utvecklare flexibiliteten 

att ange exakt var, när och hur insticksmodulen ska agera. En insticksmodul kan dels arbeta helt i 

bakgrunden och triggas vid en definierad händelse, dels kan det vara ett objekt som presenteras 

grafiskt i Qt Creators användargränssnitt. I figur 4 presenteras en del av miljöns insticksmoduler 

visuellt i så kallade paneler. Vid markering ”1” befinner sig ”Mode”-panelen där användaren kan 

byta mellan olika editeringslägen. I ”Edit”-läget finns en ”Navigator”-panel (markering 2) som 

hanterar projektets filer och till höger finns en ”TextEditor”-panel (markering 3) som presenterar 

den valda filens innehåll i textbaserat format. I ”Design”-läget presenteras koden grafiskt, om det 

är möjligt. Markering ”4” visar ”Output”-panelen där bland annat kompileringsinformation 

presenteras. Även menysystemet i markering ”5” är uppbyggt av insticksmoduler. 

 

Som utvecklare av insticksmoduler till Qt Creator finns möjlighet till att placera insticksmodulen 

på valfri plats i GUI:t. Detta görs genom att registrera insticksmodulen i dess initieringsmetod till 

den interface-klass som hanterar den aktuella panelen. Efter registrering vet Qt Creator att och 

vid vilket tillfälle denna insticksmodul ska exekveras. 

  

                                                                 
‡
 Personlig kontakt: utvecklare av Qt Creator på IRC-kanalen #qt-creator, 2012-02-15 
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5. IMPLEMENTATION 
 

Som framkommit i undersökningen av liknande lösningar, se kapitel 1.3 ”Liknande lösningar”, 

samt av Bombardiers interna dokument och på Bombardiers begäran ska Qt Creator användas 

som utvecklingsmiljö i det här arbetet samt att XML ska användas som sidbeskrivningsspråk. 

Nedan följer en övergripande förklaring av deserialisering och serialisering samt ett delkapitel 

som beskriver den implementerande funktionaliteten. 

 

5.1 DESERIALISERING OCH SERIALISERING 
 

För att lagra de grafiska objekten som används i Hmi Runtime använder Bombardier sig av 

sidbeskrivningsspråket XML [11 s. 387] och det anses lämpligt att även i fortsättningen använda 

detta system.  Hmi Designer 2.0 tillhandahåller redan ett bibliotek som hanterar all logik för att 

deserialisera 37  ett XML-dokument till QWidgets 38  vilket är de grafiska objekt som används i 

designverktyget. Det aktuella biblioteket har integrerats i prototypen för Hmi Designer 3.0. 

Nedan följer en ytlig förklaring av deserialisering och serialisering i detta projekt. 

   

Deserialisering – När designeditorn öppnas läses XML-dokumentet in och tolkas till en lista 

innehållande objekten och deras egenskaper. Ett objekt hämtas ut och transformeras till en 

QWidget där samtliga egenskaper tolkas från sin textrepresentation till egenskaper med ett giltigt 

3 2 

1 

5 

4 
Figur 4 - Överblick av Qt Creator 
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 Deserialisering 

 

Serialisering 

XML 
 

Lista 
 

QWidget 
 

format anpassat för en QWidget. Vid deserialiseringen sker även utritningen av alla Qwidgets på 

designytan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 - Flödesschema deserialisering och serialisering 

 

Serialisering – Serialisering var något som inte stöddes av Hmi Designer 2.0, därför har detta 

implementerats i Hmi Designer 3.0. Serialiseringen har dock ett stort stöd i klasserna för 

deserialisering eftersom dessa redan innehåller metoder för konvertering mellan olika klasser och 

typer. När användare väljer att spara sitt projekt serialiseras det till ett XML-dokument som i sin 

tur innehåller objekten och dess respektive egenskaper. Detta representeras i en trädstruktur där 

en ”Form” alltid är en förälder till alla andra QWidgets, som i exemplet i figur 6 där en ”Label” 

och en ”Button” är representerade som barn till en ”Form”. Varje objekt har i sin tur ett antal 

egenskaper knutna till sig.  

 

 
Figur 6 - Visuell trädstruktur över objekten i ett XML-dokument. 

 

Serialiseringen går till på motsatt sätt mot deserialiseringen (se figur 5). Egenskaperna på 

QWidgeten läses av och transformeras till en textrepresentation. Detta sparas som objekt i en 

lista och utifrån den skrivs informationen till ett XML-dokument. Mer i detalj sker processen att 
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skriva till ett XML-dokument genom QXmlStreamWriter39, en färdig klass tillhandahållen av Qt, 

där objekten och dess egenskaper hämtas ut i textformat. Upplägget på elementen i XML-

dokumentet följer Bombardiers egenvalda standard för att definiera objektens hierarki. Det finns 

alltid en förälder som är utav objekttypen ”Form” med godtyckligt valfria barn (objekt). 

Hierarkin [18] har betydelse vid visuell utritning där man tillämpar så kallad z-ordning40. Om och 

när två eller flera objekt placeras på samma position är det just denna z-ordning som avgör vilket 

objekt som grafiskt ligger överst.  

 

5.2 FUNKTIONALITET 
 

I implementeringsfasen utvecklades två insticksmoduler kallade ”HmiProjectManager” och 

”HmiDesigner” med funktionalitet dels för att skapa nya projekt, öppna och visa upp befintliga 

projekts samt att möjliggöra för användaren att editera i projektet och sedan spara det. Nedan 

följer en kortare redogörelse för hur dessa insticksmoduler fungerar.  

 

5.2.1 SKAPA NYA PROJEKT 

 

HmiProjectManager används för att skapa ett nytt projekt. Projekttypen har integrerats med de 

befintliga typerna i Qt Creator (se figur 7). När användaren väljer att skapa ett nytt projekt och 

väljer ”HMI Project” öppnas en guide för att hjälpa användaren med olika egenskaper och 

inställningar för projektet, till exempel vart projektet ska placeras (se figur 8). Denna 

insticksmodul skapar en mapp samt två filer, en projektfil innehållande grundläggande 

information om projektet och ett XML-dokument med ett skelett på strukturen för designytan. 

HmiProjectManager ansvarar även för logiken som behövs för att i ett senare skede kunna lägga 

till fler XML-dokument till projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 8 – Dialogruta för att skapa ett nytt projekt Figur 7 – Definiering av filnamn och sökväg 
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5.2.2 ÖPPNA ETT BEFINTLIGT PROJEKT 

 

HmiProjectManager reglerar vilka filändelser som ska associeras med en projektfil samt att den 

dels hanterar dialogrutorna för att välja vilken fil användaren öppnar och dels för hela logiken vid 

inläsning av ett projekt. Projektfilerna presenteras i en katalogstruktur som visas till vänster i figur 

4, markering 1 i kapitel 4.4 ”Insticksmoduler i Qt Creator”. Denna insticksmodul (”Navigator”-

panelen) är knutet till ett antal andra insticksmoduler som också är kärnkomponenter i Qt. Som 

beskrevs i samma kapitel är denna typ av insticksmodul av den svårare nivån vad gäller utvecklig 

och underhåll.  

 

Vid dubbelklick på någon av filerna i katalogstrukturen öppnas denna i textformat på höger sida 

av skärmen (se figur 4, markering 3, i kapitel 4.4 ”Insticksmoduler i Qt Creator”). Är den valda 

filen av typen XML aktiveras designläget och därmed den andra insticksmodulen HmiDesigner, 

detta visas genom att fliken ”Design” blir tillgänglig (se figur 9, markering 1). Vid klick på fliken 

öppnas HmiDesigner som representeras av ett grafiskt användargränssnitt i det rödmarkerade 

området i figur 9. Det valda XML-dokumentet deserialiseras till QWidgets enligt beskrivningen 

som gavs i kapitel 5.1 ”Deserialisering och serialisering” för att sedan presenteras grafiskt på 

arbetsytan, se det grönmarkerade området i figur 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7 - Överblick av Hmi Designer 3.0 
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5.2.3 ANVÄNDNING AV DESIGNEDITORN 

 

Förutom att visa innehållet grafiskt ger designeditorn möjlighet att lägga till och modifiera 

förutbestämda QWidgets. Enligt de initiala kraven (se Appendix A ”Inledande 

kravspecifikation”) var tanken bara att ha stöd för inläsning av befintliga QWidgets (button och 

label). Detta har utökats till att man även kan skapa dessa QWidgets inuti designeditorn för att 

senare serialiseras. I demonstrationssyfte finns det även möjlighet till att skapa QWidgets av 

typerna ”AnalogClock” och ”Time”, vars uppgift är att i realtid visa aktuell tid antingen analogt 

eller digitalt som ett grafiskt objekt (se figur 10). Stöd för att kunna serialisera dessa QWidgets har 

dock prioriterats bort.  

  

De modifikationer som kan utföras på en QWidget består i att ändra dess position, storlek, namn, 

synlighet, färgsättning, ram, horisontell och vertikal orientering vad gäller text på buttons och 

labels samt eventuellt typsnitt och typsnittsegenskaper. Dessa justeras genom användning av 

egenskapsfönstret som ses i figur 10. Ytterligare funktionalitet i form av att kunna applicera 

stilmallar kan ses längst ned i egenskapsfönstret, om detta berättas mer i kapitel 7 ”Diskussion 

och resultat”.  

 

För att minska risken för felaktigheter och öka användarnas känsla av kontroll uppmärksammas 

användaren om de försöker byta en QWidgets ID till ett som redan tillhör en annan QWidget. 

[19 s. 65]   I Appendix B ”Ytterligare skärmdumpar” visas ett antal jämförande bilder där olika 

egenskaper för en QWidget har ändrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 8 – Demonstration av andra typer av QWidgets. 

 



 

18 
  

5.2.4 SPARA ETT PROJEKT 

 

Vid sparandet av ett projekt används inte Qt Creators inbyggda funktionalitet för att spara ett 

XML-dokument. Den funktionen har ersatts med en egen metod eftersom formatet på filen 

måste följa en viss standard (se kapitel 5.1 ”Deserialisering och serialisering”). Att byta ut den 

befintliga funktionen för att spara en fil innebär att man istället registrerar och överlagrar med sin 

egen metod, vid en angiven händelse. I det här fallet sker det vid hantering av XML-dokument.  

 

5.2.5 JÄMFÖRELSE 

 

Ett antal tester bestående av att skapa QWidgets med olika egenskaper utfördes för att 

åskådliggöra eventuella skillnader mellan ett projekt skapat i Hmi Designer 2.0 och Hmi Designer 

3.0. Förutom att det saknas vissa egenskapsattribut, vilket var medvetna val (se kapitel 3.2 

”Avgränsningar”), var det endast intenderingen som skiljde dokumenten åt. En widget är också 

grafiskt representerad på exakt samma sätt med identiska egenskaper i båda editionerna.  

 

6. UTVÄRDERING 
 

Målgruppen för denna prototyp är i första hand utvecklarna involverade i HMI Designer 2.0. Det 

är därför inte aktuellt att genomföra en undersökning med de som arbetar med att designa ett 

HMI-gränssnitt eftersom projektet är en prototyp. Därför togs det beslut, i samråd med 

Bombardier, att göra en sammanfattad utvärdering av Hmi Designer 3.0 på utvecklarnivå. I ett 

senare skede demonstreardes prototypen även för en utvald grupp i syfte att ge underlag för ett 

beslut gällande ett eventuellt fortsatt projekt.  

Under den här utvärderingen presenterades prototypen för två representanter§ från Bombardier 

där följande punkter diskuterades: 

 

1. Allmän information om Qt Creator och dess uppbyggnad. 

2. Olika typer av insticksmoduler och hur de interagerar tillsammans med befintligt system. 

3. Genomgång av den utvecklade insticksmodulen ”HmiProjectManager”, funktionalitet 

och begränsningar. 

4. Genomgång av den utvecklade insticksmodulen ”HmiDesigner”, funktionalitet och 

begränsningar. 

5. För- och nackdelar med prototypen. 

 

Reaktionerna från punkt 5 återges i sin helhet nedan. 

Tack vare att Qt Creator är dynamiskt uppbyggt och väl förberett för utbyggnad är det relativt 

enkelt att införa nya funktioner från en utvecklares vy. Samtidigt medför det en annan viktig 

                                                                 
§
 Kim Forsberg, Software Engineer och Andreas Galic, Software Engineer, Bombardier Transportation 
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aspekt, nämligen inlärningstiden. Det tar tid att lära sig hur Qt Creator och dess insticksmoduler 

samverkar. När man utvecklar insticksmoduler på den första nivån med kärnkomponenterna (se 

kapitel 4.4 ” Insticksmoduler i Qt Creator”) finns det knappt någon dokumentation att tillgå 

vilket gör att inlärningen är tidskrävande. Å andra sidan får man mycket på köpet genom Qt 

Creators befintliga programbibliotek (se kapitel 4.2 ”Qt Creators fördelar för Hmi Designer 3.0”). 

Att prototypen är fullständigt kompatibel med displayerna då de baseras på samma 

utvecklingsmiljö ses som enorm förbättring ur flera led, bland annat genom att man utvecklar i 

samma miljö som man producerar till, samt får ett äkta WYSIWYG-koncept.  

Det finns vissa mindre frågetecken om eventuella komplikationer kring andra komponenter och 

funktionalitet som denna prototyp inte har berört eller implementerat. Dock ansågs dessa 

frågetecken som mindre komplexa i förhållande till huvudproblemet som var att besvara om det 

överhuvudtaget var möjligt. Överlag är de två representanterna från Bombardier mycket nöjda 

över resultatet.  

 

7. DISKUSSION OCH RESULTAT 
 

Nedan presenteras resultatet och en diskussion förs kring detta. Då projektet i första hand består 

av arbetet med att utveckla en prototyp läggs stor vikt vid de framtida utvecklingsmöjligheterna. 

 

I jämförelsen av det serialiserade XML-dokumentet från Designer 2.0 och från prototypen för 

Designer 3.0 (se kapitel 5.2.5 ”Jämförelse”) framkom vissa skillnader vilka till störst del är 

beroende på att alla egenskaper för de olika QWidgets inte är implementerade. Detta beror på de 

avgränsningar som har gjorts (se kapitel 3.2 ”Avgränsningar”). De skillnader med indentering och 

XML-taggar som uppfattades anses dock vara marginella och inverkar inte på Hmi Designer 2.0 

eller Hmi Designer 3.0 möjligheter att deserialisera dokumentet.  I samma kapitel görs även en 

jämförelse av den visuella upplevelsen av en QWidget, där framkom inga skillnader på 

standardobjekten button och label.  Av detta framgår att de basala delarna av verktyget fungerar 

enligt uppdragsgivarens krav och därför är det önskade resultatet uppnått. Ett projekt skapat i 

Hmi Designer 3.0 är kompatibelt med Hmi Designer 2.0 och vice versa, vilket var en stark 

önskan som uppkom under projektets gång från Bombardier sida. 

 

Under implementationsfasen uppstod ett antal komplikationer. Dock kunde de flesta problemen 

härledas till ett och samma huvudproblem, nämligen att dokumentationen kring utveckling av 

insticksmoduler på den mer avancerade nivån är nästintill obefintlig (se kapitel 4.4 

”Insticksmoduler i Qt Creator”). 

 

Då detta projekt har gått ut på att framställa en prototyp till ett designverktyg finns givetvis 

många utvecklingsmöjligheter. Nedan presenteras en del som har uppenbarat sig under projektets 

gång, vid undersökningen som beskrevs i kapitel 6 ”Utvärdering” och under undersökningen av 

befintliga lösningar i kapitel 1.3 ”Liknande lösningar”.  



 

20 
  

Fullständig implementering – Som framkommit av implementationsdelen (se kapitel 5 

”Implementation”) samt av avgränsningarna som sattes upp för projektet finns det endast stöd 

för några utvalda objekt med begränsat antalet egenskaper i prototypen. All funktionalitet rörande 

detta ska givetvis implementeras vid ett fullskaligt projekt, likaså andra tillämpningar som till 

exempel scripthantering från Designer 2.0 som inte har ansetts tidskostnadseffektiv att 

implementera under prototyputvecklingens gång.   

 

Gränssnitt – Under utvecklingen av prototypen har inte fokus varit på att designa ett vackert och 

användarvänligt gränssnitt. Detta är något som definitivt bör ses över vid ett fullskaligt projekt 

eftersom användargränssnittet på Hmi Designer 2.0 anses föråldrat och behöver ett upplyft (se 

figur 1). Vid implementationen av ett annat gränssnitt bör man dels ta hänsyn till att gruppera 

knapparna efter funktionalitet dels att använda ikoner för att användarna lättare kan associera till 

knappen funktionalitet [19 s. 107 och 389]. För att användarna av Hmi Designer 3.0 ska känna 

igen sig och på så sätt påskynda inlärningen av designverktyget bör gränssnittet likna det som de 

redan är vana vid i Hmi Designer 2.0 [19 s. 65]  

 

”Drag and Drop” – I dag har tekniken med ”Drag and Drop” 41  implementerats, men 

begränsats genom att endast kunna flytta en given QWidget från en position till en annan med 

hjälp av muspekaren. I framtiden ses även framtida möjligheter för att bland annat använda en 

sådan teknik för att förändra QWidgetens storlek. 

 

Programvara till slutanvändare – En fundering Bombardier hade med Hmi Designer 2.0 var 

att låta slutanvändaren få en begränsad del av applikationen där man har strypt viss funktionalitet 

i demonstationssyfte. Dagens lösning är en enda stor komponent och det medför väldiga 

komplikationer ifall begräsningar ska införas, vilket resulterade i att tanken aldrig realiserades. 

Tack vare att Hmi Designer 3.0 är implementerad som en insticksmodul i Qt Creator undviks 

dessa komplikationer. Det öppnar upp för nya möjligheter att skapa specialanpassade varianter av 

programvaran. 

 

Stilmallar – I slutskedet av implementationsfasen lades det till visst stöd för att demonstrera 

möjligheterna med att använda stilmallar på de utritade QWidgets i designeditorn (se figur 14 i 

Appendix B ”Ytterligare skärmdumpar”). Detta för att ytterligare peka på möjligheterna som 

finns om man tillverkar ett nytt designverktyg. 

 

I slutskedet av projektet demonstrerades Hmi Designer 3.0 för en grupp bestående av åtta 

personer varav bland annat den ansvarige för arkitekturen **  i Hmi Runtime och 

avdelningschefen ††  var närvarande. Under denna demonstration, och som även framkom i 

undersökningen (se kapitel 6 ”Utvärdering”), är Bombardiers representanter mycket nöjda med 

                                                                 
**

 Eric Gyllenswärd, PPC, Bombardier Transportation. 
††

 Christer Persson, PPC, Bombardier Transportation. 
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den prototyp som har framställts. Speciell uppmärksamhet fästs vid de fördelar som ges av att 

prototypen är implementerad som en insticksmodul till Qt Creator och att det har visats på 

möjligheten att använda befintliga klasser från Hmi Runtime och möjligheter att serialisera i 

samma format som i Hmi Designer 2.0 vilket ger stöd för bakåtkompabilitet. 

 

8. SLUTSATSER  
 

Projektet visar att det är fullt möjligt att utveckla Hmi Designer 3.0 i Qt Creator vilket svarar på 

den inledande frågeställningen. Denna slutsats kan dras av det resultat som presenterades och 

diskuterades i föregående kapitel. Den framtagna prototypen går därför att utveckla till ett 

komplett designverktyg, med fullt fungerande stöd för övrig funktionalitet i existerande lösning. 

Man behöver inte utveckla och ha support för allting själv. Det finns mycket färdigt i Qt Creator 

idag som Bombardier kan dra nytta av. Det ger även större möjligheter till utbyggnad och är 

lättare att förändra både vad gäller utseende och funktionalitet i framtiden.  

 

Som framkom i kapitel 7 ”Diskussion och resultat” avseende de komplikationer som uppkommit 

kan man dra slutsatsen att om man som utvecklare inte har arbetat med Qt Creator och 

insticksmoduler tidigare behöver avsätta en hel del tid för att sätta sig in dess funktionalitet. En 

annan slutsats som kan dras av dessa komplikationer är att man, ur utvecklarsynpunkt, bör ha 

viss grundläggande kännedom om kompilatorer eftersom kompileringsprocessen inte är lika 

automatiserad gentemot andra konkurrerande lösningar som exempelvis Visual Studio och 

Eclipse. Därmed kan slutsatsen dras att användare får räkna med en längre inlärningstid vid 

utvecklande av insticksmoduler i Qt Creator. 
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APPENDIX A - INLEDANDE KRAVSPECIFIKATION 
 

Requirement ID Requirement 

 

[REQ-01]  The Hmi Designer shall be based on Qt Creator. 

[REQ-02]  The Hmi Designer shall not require any modifications to the Qt Creator 

source code. 

[REQ-03]  The Hmi Designer shall be able to deserialize a [XML-

COMPONENTS] file into a Widget Tree. 

[REQ-04]  The Hmi Designer shall be able to serialize a Widget Tree into a [XML-

COMPONENTS] file. 

[REQ-05]  The Hmi Designer shall be able to have at least one Hmi Application 

project open at any time. 

[REQ-06]  The Hmi Designer shall present open projects as a tree structure by 

interfacing with the Project Explorer plugin. 

[REQ-07]  The Hmi Designer shall allow the user to edit a Widget Tree using a 

WYSIWYG editor. 

[REQ-08]  The Hmi Designer shall allow the user to create a new Hmi Application 

Project from scratch. 

[REQ-09]  The Hmi Designer shall allow the user to open and edit existing Hmi 

Application Projects. 

[REQ-10]  The Hmi Designer shall allow for Hmi Application Projects to contain 

at least 10 forms. 

[REQ-11]  The Hmi Designer shall present the selected widget’s properties to the 

user for editing. 

[REQ-12]  The Property Editor shall be able to edit the widget’s size. 

[REQ-13]  The Property Editor shall be able to edit the widget’s position. 

[REQ-14]  The Property Editor shall be able to edit the widget’s font, including 

attributes Bold, Italic, Underline, Size, Name. 

[REQ-15]  The Preoperty Editor shall be able to edit the vertical and horizontal 

alignment of text on the Label and Button widgets. 

[REQ-16]  The Property Editor shall be able to set the widget’s visibility to either 

hidden or visible. 

[REQ-17]  The Property Editor shall enable the user to set the name of a widget. 

[REQ-18]  The Hmi Designer must ensure that all widget names used within one 

form are unique. 

[REQ-19]  The Property Editor shall be able to select a STRID from the list of 

language-string lookup table for any widget with a Text property. 
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APPENDIX B - YTTERLIGARE SKÄRMDUMPAR 
 

 
Figur 9 - Demonstration av egenskaper. QWidgetens ID måste vara unikt, annars uppmanas användaren att ändra 

namnet. 

 

 
Figur 10 - Demonstration av egenskaper. Storleken på QWidgeten är ändrad.  
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Figur 11 - Demonstration av egenskaper. Typsnittet och textens placering inuti QWidgeten är ändrad. 

 

 

 
Figur 12 - Demonstration av stilmallar. 

 


