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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som genomfördes åt IT-konsultbolaget Sogeti 

med syfte till att vidareutveckla och omarbeta översättningsverktyget Language Manager 

(LM) som var tillverkat av Sogeti och som användes till att översätta applikationer. Anställda 

på Sogeti ansåg att det fanns vissa nackdelar med Language Manager version 1.0 som bland 

annat var att språkfiler för projekt lagrades på två platser. Dels i resursmappar tillsammans 

med applikationernas källkod och dels i en databas. Detta medförde dubbelt arbete för de 

anställda på Sogeti när de arbetade med Language Manager och det orsakade även redundans 

i systemet. På Sogeti ansåg man även att hanteringen av projekt och versionshanteringen av 

språkdata i Language Manager version 1.0 inte passade ihop med hur man arbetade med 

programmet. 

 

Målet med examensarbetet var att avlägsna databasen och endast arbeta med XML -filer som 

förvaring av språk och att Language Manager version 2.0 skulle bli enklare och mer 

lättarbetat. Nya användare skulle med lätthet förstå hur hantering av termer och översättning 

skulle göras utan hjälp av manual. Det nya översättningsverktyget skulle skrivas i C# .Net 

Framework 4.5 och Windows Presentation Foundation (WPF) skulle användas för att 

implementera det grafiska gränssnittet tillsammans med Model-View-ViewModel-mönstret 

(MVVM). Särskild inriktning skulle framför allt vara mot robusthet, enkelhet och med en 

framtidssäker arkitektur. 

 

Abstract 

This report describes an examination project made for the IT consulting company Sogeti. The 

purpose of the project was to develop and modify the translation tool Language Manager 

(LM) built by Sogeti to be used for translating applications. Employees at Sogeti considered 

some disadvantages with Language Manager, version 1.0 which among others was that 

language files for projects were saved at two locations. Partly in resource maps among with 

the source code of the applications and partly in a database. This was dual work for 

employees at Sogeti and it also caused redundancy in the system. Also employees at Sogeti 

thought that the managing of projects and versioning did not adapt to how the system was 

needed to be used. 

 

The destination by the examination project was to remove the database and only use XML-

files to handle languages, and also to make the new Language Manager easier to work with. 

New users should easily understand how to handle terms and translation in the new 

application and no manual should be needed to perform tasks. Language Manager version 2.0 

should be written in C# .Net Framework 4.5 and the graphical user interface should be created 

with Windows Presentation Foundation (WPF). Sogeti wished for the Model-View-

ViewModel pattern (MVVM) to be implemented. The new tool was supposed to be robust and 

simple with a future-safe architecture. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet beskrivs IT-konsultbolaget Sogeti som examensarbetet utfördes åt och 

bakgrunden till varför arbetet skulle utföras. Projektet definieras och avgränsas och projektets 

syfte och kravlista presenteras. 

1.1 Bakgrund 

I detta delkapitel presenteras IT-konsultbolaget Sogeti som examensarbetet utfördes åt och 

översättningsverktyget Language Manager version 1.0 som var programmet som skulle 

vidareutvecklas. 

1.1.1 Sogeti 

IT-konsultbolaget Sogeti grundades i Frankrike 1967 av Serge Kampf. Sogeti är ett akronym 

som står för ”SOciété pour la Gestion de l'Entreprise et leTraitement de l'Information” som på 

svenska betyder ungefär ”Ett företag som tillhandahåller tjänster för ledning av företag och 

informationsbehandling.” Serge Kampf valde ut spader ess som Sogetis logotyp för att 

representera gemensam styrka. Sogeti var även ursprungsnamnet för det som idag heter Cap 

Gemini- koncernen. [1] Sogetis huvudkontor ligger i Paris och Sogeti har idag 20 000 

anställda över hela världen. Sogeti i Sverige har 1150 anställda med huvudkontor i Stockholm 

och finns totalt på 21 orter i Sverige. En av orterna är Örebro där ca 35 anställda jobbar inom 

systemutveckling främst med inriktning mot .Net, inbyggda realtidssystem i assembler, C och 

C++ och även High Tech Consulting, projektledning, mjukvarutestning, med mera. Sogeti i 

Örebro har ett brett fält av kunder. Det är både stora privata bolag och offentliga verksamheter 

men även mindre företag som har inblandning av IT i sin verksamhet och på grund av det blir 

det även en stor variation av olika system som utvecklas. Det kan vara inbyggda 

realtidssystem, administrativa system, webbutveckling och mobila lösningar. 

1.1.2 Language Manager version 1.0 (LM) 

Sogetis system kunde komma att säljas i många olika länder så därför var det viktigt att 

gränssnitten för systemens applikationer kunde presenteras på olika språk. För att underlätta 

hanteringen av språkdata för gränssnitten skapades översättningsverktyget Language Manager 

version 1.0. Language Manager version 1.0 tillhandahöll ett gränssnitt att arbeta med 

språkdata i och kunde generera språkfiler innehållande språkdata. Språkfilerna användes 

sedan av applikationerna, så att applikationernas skulle kunna presentera gränssnitt på olika 

språk. Syftet var att Language Manager skulle bli ett hjälpverktyg, internt åt de anställda på 

Sogeti.  

 

 
Figur 1: Ett gränssnitt som visas på två olika språk.. 

 

När Language Manager version 1.0 utvecklades ville man på Sogeti att det skulle finnas 
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möjlighet att vidareutveckla olika typer av klienter till systemet, exempelvis en webbsida eller 

ett klientprogram som installerades på en PC. Därför byggdes Language Manager som ett 

klient/server-system med en databas som grund. I praktiken skapades endast en typ av klient, 

en desktop-klient skriven i C#. Med denna klient sparades språkdata i en databas och i 

språkfiler. Dessa språkfiler fanns i källprojekten och var av typen XML. 

 

I klienten som skapades arbetade användaren med termer. En term hade ett ID och ett antal 

översättningar. Antalet översättningar berodde av antalet språk som applikationen skulle ha 

tillgång till. Översättningarna lagrades dock var för sig i enskilda språkfiler beroende på vilket 

språk de tillhörde, men kopplades ihop i Language Manager med hjälp av sitt ID. Som 

exempel kunde det vara en term som var identifierad som ”CANCEL” och som hade de olika 

översättningarna ”Cancel” , ”Avsluta” och ”Abbestellen” lagrade på språken engelska, 

svenska och tyska. Någon av översättningarna kunde sedan presenteras i 

applikationsgränssnittet, till exempel på en knapp, beroende på valt språk. Översättningen för 

en term behövde inte enbart vara ett ensamt ord utan kunde likaväl vara meningar som till 

exempel ”Ny arbetsorder” eller ”New work order”.  

 

 
Figur 2: Language Manager version 1.0. 

 

Klienten kommunicerade direkt med databasen. I databasen sparades språkdata i form av 

termer. Tillsammans med språkdata sparades även sökvägar till det eller de projekt som 

använde språkdata. Tillåtna typer av projekt var XML definition file, VB project (dialogs), C# 

Project File och Language Template File.  
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Utifrån språkdata i databasen genererades språkfiler innehållande språkdata, i XML-format. 

Språkfilerna lagrades i projektmappen för det aktuella applikationsprojektet, tillsammans med 

dess källkod. En applikation läste dynamiskt in översättningar ifrån språkfilerna för att 

översätta dess gränssnitt. Översättande av gränssnitten var således funktionalitet som sköttes 

enbart av applikationerna och låg utanför Language Manager. Applikationerna innehöll 

termanrop som hade formatet ¤¤TERMID och dessa byttes ut mot översättningen för det 

valda språket. Exempelvis visade anropet ¤¤CANCEL texten ”Avsluta” i gränssnittet när 

applikationen kördes, om språket svenska var valt. 

 

Annan funktionalitet som fanns för översättningsverktyget Language Manager version 1.0 var 

att användaren kunde söka efter termanrop, (som hade formatet ¤¤TERMID) i ett projekts 

källkod via Language Manager. Med hjälp av sökfunktionaliteten kunde användaren välja att 

visa termer som inte nyttjades av källkoden eller visa termer som anropades från källkoden, 

men saknades i språkfilerna.  

 

Mer funktionalitet som fanns var att exportera termer till Excel-filer, vilket användes för att 

smidigt kunna lägga till fler översättningar till termerna. Excel-filen skickades sedan till en 

översättningsfirma där översättningar för termerna lades till. Excel-filen kunde sedan 

importeras tillbaka in via Language Manager för lagring i databasen och i språkfiler. 

 

I Language Manager version 1.0 gick det även att versionshantera språkdata. När en ny 

version av källprojektet skapades behövdes även en ny version av språkdata läggas till i 

Language Manager. När en ny version av språkdata skapades kopierades all språkdata från 

den gamla versionen och sparades i databasen som en ny version. Sökvägen till det nya 

projektet sparades tillsammans med den nya versionen av språkdata. 

 

1.2 Projekt  

Projektet skulle utreda hur Language Manager kunde förändras på bästa sätt till att mer passa 

det arbetssätt och applikationer som den skulle stödja. Särskild inriktning skulle framför allt 

vara mot robusthet, enkelhet och med en framtidssäker arkitektur.  

 

En ny ”enklare” klient som skulle vara mindre komplex och mer lättarbetad skulle skrivas. 

 

Befintlig kod kunde användas i den utsträckning det gick.  

 

Gränssnittet skulle moderniseras och databasen skulle inte längre användas. Klienten skulle 

istället arbeta direkt mot språkfiler utifrån ett ensamt källkodsprojekt.  

 

Kopplingen till källkod skulle fortsättningsvis inte hanteras av Language Manager.  

 

Tidigare funktioner som att exportera/importera till/från Excel och mäta översättningarnas 

längder skulle fortfarande stödjas. 

1.3 Syfte 

Syftet med att utveckla Language Manager var att lösa följande problem och leda till ett mera 

effektivt och lättanvänt översättningsverktyg.  

 

Language Manager krävde tidigare uppkoppling mot databasen för att verktyget skulle 

fungera. Databasen fanns på intranätet och det blev ett problem eftersom att termer inte kunde 

läggas in eller ändras i databasen när till exempel uppkoppling till intranätet saknades. 



 

  7(36) 

 

Eftersom att språkdata i Language Manager version 1.0 sparades på två ställen medförde det 

redundans i systemet. 

 

Att källkoden var versionshanterad med versionshanteringssystem och språkdata i databasen 

var versionshanterad med Language Manager medförde problem. Om man ville skapa en ny 

gren av källkoden så behövdes också en ny gren skapas av språkdata i databasen. Detta var 

lätt att glömma och vart dessutom dubbelt arbete. 

1.4 Krav 

1.4.1 Hårda krav 

 Klienten skulle vara skriven i C# .NET 4.5. 

 Det grafiska gränssnittet i LM skulle vara utbytt mot en modern variant i WPF.  

 Nya användare skulle förstå hur hantering av termer och översättning skulle göras utan 

hjälp av manual. 

 Ingen databas eller koppling mot resurser på nätverket skulle finnas. 

 Språkdata skulle lagras i XML-filer. 

1.4.2 Mjuka krav 

 Ingen versionshantering av språk skulle skötas av LM. 

 LM skulle fortsättningsvis stödja endast C#-projekt. 

 Mönstret Model-View-ViewModel skulle helst användas. 
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2 Metoder och verktyg 

Det här avsnittet ger en introduktion till de olika metoder och verktyg som användes under 

projektarbetets gång. Programmeringsspråk, ramverk, programmeringsgränssnitt och 

arkitektoniska mönster som användes för arbetet beskrivs. Hjälpverktygen Resharper och 

Caliburn Micro redogörs för och arbetsmetoderna eXtreme programming och testdriven 

utveckling förevisas. Metoder för en god interaktionsdesign demonstreras i ett eget stycke. 

 

Sogeti ville att det nya programmet skulle utvecklas med det modernare 

programmeringsgränssnittet Windows Presentation Foundation (WPF). WPF kan 

programmeras antingen med C# eller Visual Basic .Net men eftersom att C# var språket som 

man främst programmerade i på Sogeti så valdes det. Eftersom att mönstret Model-View-

ViewModel fungerar mycket bra tillsammans med WPF, är modernt och används mycket idag 

och har fördelen att det är enkelt att byta ut och vidareutveckla gränssnittet för ett program så 

önskade Sogeti att även det skulle implementeras. 

2.1 C# 

C# är ett modernt, objektorienterat och typsäkert språk som har vidareutvecklats ifrån C och 

C++. Att C# är typsäkert betyder att alla variabler och klasser har en typ, vilket medför att det 

inte går att läsa ifrån variabler som inte har initialiserats och inte heller läsa utanför en arrays 

index-gräns. C# är menat att vara ett enkelt, modernt, objektorienterat språk med ett generellt 

syfte. Egenskaper som C# har i likhet med andra objekt-orienterade är inkapsling, 

polymorfism och arv. I C# representeras alla datatyper och komponenter som objekt och de 

ärver alla egenskaper ifrån klassen ”Object”. I C# behöver man inte allokera och avallokera 

minne utan oanvänt minne städas bort och avallokeras av garbage collectorn. [2] 

2.2 .NET Framework  

.Net Framework är ett mjukvaruramverk tillverkat av Microsoft som främst körs på Microsoft 

Windows operativsystem. Ramverket består av ett stort bibliotek och en mjukvarumiljö som 

kallas för en virtuell maskin för applikationer i vilken .NET -applikationer körs i. Biblioteket 

tillhandahåller språkinteroperabilitet vilket betyder att ett språk som .NET har stöd för kan 

använda kod som är skriven i ett annat språk. Den virtuella maskinen heter Common 

Language Runtime, CLR, och körs som en vanlig applikation på värden operativsystem. CLR 

stöder en process åt gången och skapas när processen skapas och stängs av när processen 

avslutas. CLR förser programmet som körs med säkerhetsåtgärder, förvaltning av minnet och 

undantagshantering. [3, 4] 

2.3 Windows Presentation Foundation (WPF) 

WPF är ett programmeringsgränssnitt som är en komponent i Microsoft .NET Framework 4 

och som används för att bygga grafiska klientapplikationer på Windows. Verktyget skapades 

för att hjälpa utvecklare att kunna nå upp till de ökade förväntningar om användarupplevelse 

och användbarhet som efterfrågades hos konsumenter. Med WPF underlättades skapandet av 

professionella användargränssnitt med god interaktionsdesign. Teknologi och verktyg i WPF 

underlättar möjligheterna för att bygga applikationer med lösa kopplingar mellan det visuella 

beteendet och den underliggande programlogiken. Den största innovationen i WPF är det nya 

språket XAML, eXtensible Application Markup Language som gör så att man deklarativt kan 

programmera kontrollerna i användargränssnittet. [5, 6]  

 

Data binding i WPF är ett sätt för applikationer att interagera med och presentera data. 
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Element kan bindas till en datamängd genom att man binder elementet till det objekt som 

innehåller datamängden. [7]  

 

Code behind -filen i WPF är en fil skriven i C# som hör ihop med en vys XAML -fil och i 

vilken logik för vyn ska skrivas. 

2.4 Model-View-ViewModel (MVVM) 

MVVM är ett mönster för implementering av applikationer utvecklat av John Gossman på 

Microsoft och är konstruerat för att passa ihop tillsammans med WPF. MVVM skapar lösa 

kopplingar mellan View, det grafiska gränssnittet, ViewModel, presentationslogiken och 

beteendet för det grafiska gränssnittet och Model, programlogiken och data. [8] 

 ViewModel är en abstraktion av View och innehåller dess data och status och dessa två 

kommunicerar med hjälp av en effektiv databindningsmekanism. Om View får förfrågan om 

att utföra kommando så avfyrar ViewModel kommandot och om egenskaper i ViewModel 

ändras så får View ett nytt värde. ViewModel har inga direkta referenser till View och har ingen 

vetskap om dess specifika implementation eller typ. [8, 9] 

Fördelen med MVVM är att alla dessa olika separationer medför att systemet blir mycket 

flexibelt och det blir lättare att byta ut eller ändra olika delar av systemet som till exempel 

grafiska gränssnitt utan att knappt eller inte alls göra ändringar i programlogiken. Dessutom 

behöver man inte, tack vara de lösa kopplingarna, skriva kod i ViewModel som direkt 

uppdaterar View. [10] Vymodellen ska innehålla logiken för vyn och code behind -filen som 

annars sköter detta i WPF ska önskvärt vara tom förutom ett initialiseringsanrop. Regeln bryts 

dock ibland då vissa saker inte går att utföra utan att skriva i code behind. Exempel på när kod 

får skrivas i code behind är kod som manipulerar kontroller och resurser som finns i vyn. Det 

kan även vara om vyn behöver att interagera med ett objekt i vymodellen eller om ett anrop 

till en metod eller ett event som ska fångas på ett sätt som gör det svårt att utföra det ifrån 

vymodellen.[11] 

 

 

Figur 3: Model-View-ViewModel mönstret. [9] 

2.5 eXtreme Programming 

eXtreme Programming är en programmeringsmetodik för systemutveckling som tillhör 

begreppet agil systemutveckling och är en av flera agila programutvecklingsmetodiker. 

eXtreme Programming bygger på fyra grundvärderingar som är kommunikation, enkelhet, 

feedback och mod. Delar som ingår i eXtreme Programming är, mycket integration med 

kunden, mycket fokus på testdriven utveckling av kod, kod-centrerad utveckling, 

dokumentation, refaktorisering, parprogrammering, enkel design, små releaser, återkommande 

omstrukturering och integration av koden, kollektivt kod-ägande, spike solutions och att 
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arbeta i iterationer. [12][13][14][15] 

eXtreme programming är en utvecklingsmetodik som innehåller flera olika 

utvecklingsmetoder och jag hoppades på att använda några av dem som jag har arbetat med 

tidigare och upplevt som bra och effektiva.  

2.6 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling är en arbetsmetod för systemutveckling som bygger på repetitioner av 

korta utvecklings-cykler och den är en viktig del av programmeringsmetodiken eXtreme 

programming. Metoden går ut på att tester skrivs för de funktioner ska utvecklas innan 

produktionskoden skrivs. Funktionerna som kodas efteråt ska alltså klara de färdiga testen, 

med en så liten kodmängd som möjligt. I en undersökning som utfördes av IBM Corporation i 

samarbete med North Carolina University i USA visade resultatet på att mjukvara som 

utvecklats med testdriven utveckling kan ha upp emot 40 % färre defekter än mjukvara som 

har utvecklats på ett mer traditionellt sätt. I undersökningen konstaterades också att 

arbetslagens produktivitet inte försämrades trots fokus på automatiserade testfall. [16] [17] 

Argument för att använda testdriven utveckling är att det underlättar för att skriva små bitar 

kod i taget. Det är bättre att testa ofta för lite kod än att skriva långa stycken kod som kan vara 

fulla av fel och problem när man sedan väl testar dem. Om man regelbundet skriver och testar 

mindre kodstycken är det lättare att upptäcka och också lösa fel. På hemsidan agiledata.org 

rekommenderas att skriva färre än tio rader kod och sedan testa koden. Man poängterar också 

att testdriven utveckling fungerar minst lika bra till stora systemutvecklingsprojekt som till 

mindre projekt.[17] 

Testdriven utveckling togs med som arbetsmetod eftersom att testning av koden är mycket 

viktig för att kunna konstruera ett bra och välfungerande system och för att kunna upptäcka 

buggar. Många och bra tester ger underlag för att fastlägga hur bra systemet fungerar och hur 

säkert det är. 

2.7 Metoder för en god interaktionsdesign 

Interaktionsdesign handlar om kommunikation mellan människa och maskin och hur 

användaren förstår och upplever det grafiska gränssnittet. Några viktiga faktorer för att 

designa ett gränssnitt är att implementationen av grafiska kontroller ska vara logisk och 

stämma överens med vad användare förväntar sig. Det ska vara en korrekt och tydlig feedback 

under interaktionen med programmet. Gränssnittet ska vara konsekvent vilket gör det lättare 

att komma ihåg och det ska vara säkert för felinmatningar. [18] 

Olika aspekter som bör tas hänsyn till är kundcentrerade frågor som vem användaren är, hur 

ett användarscenario ser ut och vilken roll produkten har för användaren. Utvecklaren bör 

fundera över vilken upplevelse och känsla användaren ska få när denne använder produkten 

och mer tekniska synvinklar bör utredes som hur systemet ska vara strukturerat och vilken 

teknik som ska användas. Under utvecklingens början bör flera olika prototyper konstrueras 

och de skall inte vara mycket noggrant detaljerade utan fokus ska ligga på att under ganska 

kort tid konstruera flera olika prototyper så att det tidigt utreds vilka olika sorters problem 

som kommer att behöva arbetas med. Arbetet bör vara iterativt innehållande kontinuerliga 

undersökningar, tester och designjusteringar. Ett tydligt mål som produkten ska uppfylla 

måste sättas upp. Det är bra om designers i ett designteam har mycket olika bakgrund då olika 

människor bidrar med fler och mer varierande lösningar på ett problem. [19] 

Att utveckla program med god interaktionsdesign, som är trevliga och lättanvända, med 

effektiva gränssnitt som är till stor hjälp och inte krånglar är mycket viktigt och aktuellt idag 
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och kommer med stor sannolikhet inte vara något som blir omodernt under en lång tid 

framöver inom systemutveckling. Under utbildningen för det här examensarbetet har 

interaktionsdesignens betydelse poängterats och kurser har lästs om ämnet. Olika metoder för 

en god interaktionsdesign ansågs viktiga när den nya Language Manager skulle utvecklas och 

när krav om användarvänligheten hade specificerats. 

2.8 Caliburn Micro 

Caliburn Micro är ett litet och kraftfullt ramverk som är skapat för att bygga applikationer 

som använder XAML och det har starkt stöd MVVM-mönstret. Tanken är att det ska bli ännu 

lättare att få en elegant presentationskod som går lätt att testa, är hållbar och lätt att utöka. 

Med hjälp av ”ViewLocator” och ”ViewModelLocaator” i Caliburn Micro kan rätt vy på ett 

enkelt sätt som kräver mycket lite kod kopplas ihop med rätt vymodell med hjälp av 

”namnkonventioner”. Om vymodellen heter ”MyApplication.ViewModels.ShellViewModel” 

hör den ihop med ”MyApplication.Views.ShellView”. Följer namnen mönstret så kopplas vy 

och vymodell ihop. PropertyChangedBase är en implementering som ersätter 

INotifyPropertyChanged. En fördel med PropertyChangedBase är att dess metod 

NotifyOfPropertyChange kan anropas med en variabel istället för en string som man gör i 

vanliga fall med INotifyPropertyChanged och OnPropertyChanged. Om variabeln IsSelected i 

exemplet nedan döps om kommer alla NotifyOfPropertyChange att uppdateras automatiskt. I 

vanliga fall med OnPropertyChanged måste varje sträng skrivas om manuellt vilket tar längre 

tid och även kan glömmas bort.  

 

 

NotifyOfPropertyChange(() => IsSelected); 

 

Kod 1: NotifyOfPropertyChange som använder PropertyChangeBase. 

 

 

OnPropertyChanged("IsSelected"); 

 

Kod 2: OnPropertyChanged som använder InotifyPropertyChanged. 

 

Det är mycket enkelt att implementera ramverket. Man ärver ifrån Caliburn Micros 

Bootstrapper och lägger till den nya härledda bootstrappern till Application’s 

ResourceDictionary i App.xaml filen som skapas med i varje WPF-applikation.Calibun Micro 

är skapat för att fungera tillsammans med MVVM. [20, 21] 

Användningen av Caliburn Micro var valfri men den togs med i projektet eftersom att den 

skulle hjälpa till att skapa bättre kod och var ett aktuellt och modernt verktyg. 

2.9 Resharper 

Resharper är ett verktyg som tillhandahåller hjälpmedel för programutveckling i Visual Studio 

och som ska höja produktiviteten under utveckling av applikationer. Resharper hjälper till att 

navigera i koder och filer, den har automatisk refaktorisering av koden och den assisterar 
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kodningen med anvisningar och alternativ. Verktyget hittar fel och unken kod och den hjälper 

till så att rätt kodningsstandard används. [22] Fel i koden är kod som gör att filen inte kan 

kompileras och köras eller kod som bidrar till att programmet inte gör det som det var ämnat 

att göra. Det kan vara syntaxfel som är fel som bryter mot grammatiken och reglerna för ett 

programmeringsspråk.[23] Exekveringsfel är fel som är syntaktiskt korrekta och kan läsas av 

kompilatorn, men som uppträder under körning. Exekveringsfel kan göra så att programmet 

kraschar eller låser sig, till exempel i en oändlig loop. Ett exekveringsfel kan också vara en 

minnesläcka eller logiska fel som gör att programmet genererar annan utmatning än vad det 

förväntades att göra. [24] 

 

 För varje fel så genererar Resharper en lista med ”quick fixes”, olika lösningar på problemet, 

och genom att klicka på en ”quick fix” så implementerar Resharper denna. Resharper ger även 

varningar för kod som är ineffektiv och svårläslig, exempelvis redundans, felaktiga format 

och variabler som inte används. [25] Unken kod behöver inte vara felaktig men ses som en 

indikation om att koden kan innehålla problem. Problemen kan leda till fel eller göra koden 

svårläslig och komplicerad att vidareutveckla och arbeta med. Unken kod behöver ses över 

och troligtvis refaktoriseras. Exempel på unken kod är långa metoder, stora klasser och långa 

parameterlistor i funktioner. Även död kod som aldrig körs, onödiga och icke uppdaterade 

kommentarer, funktioner som gör andra saker än vad deras namn utger dem för att göra. 

[26][27][28]  

 

Resharper rekommenderades av anställda på Sogeti att användas då de själva ofta använda 

den, och därför valdes det verktyget att användas. Några argument var att den hade 

kortkommandon som gjorde det snabbare att navigera och skriva kod och den markerade 

bibliotek och variabler som inte användes och den gav exempel på hur fel kunde lösas. 

2.10 Övrigt 

Bärbar dator med Visual Studio 2012 och Windows 7 som Sogeti tillhandahöll användes. 
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3 Genomförande  

Här visas prototyper av gränssnittet som skissades och resonerades fram. Klasserna som 

ingick i applikationen presenteras och hur hantering av språkdata i vyn sköttes återges. 

3.1 Designa det grafiska användargränssnittet 

Flera prototyper med olika idéer utformades för gränssnittet under flera iterationer, som i 

eXtreme programming. För att kunna utveckla en god designad produkt var detta viktigt då 

olika justeringar gjordes under iterationerna när nya ideér kom fram.  Det diskuterades med 

anställda på Sogeti om deras åsikter om det gamla översättningsverktyget och vilka 

förväntningar de hade på det nya. Med önskan om robusthet, enkelhet och framtidssäker 

arkitektur i åtanke ville jag att huvudvyn skulle innehålla mycket funktionalitet utan att vara 

kladdig och att så få extra vyer som möjligt skulle användas när olika uppgifter skulle utföras 

av användare i programmet. Det var framför allt önskvärt att den färdiga produkten skulle 

vara lätt att förstå och att en manual inte skulle behövas för att lära sig systemet.  

Till att börja med kunde en del funktionalitet tas bort ifrån Langugage Manager version 1.0 . 

Framför allt konfigurationsdelen, versionshanterings-vyn och trädvyn över olika projekt. 

Detta berodde på att man bara skulle kunna arbeta med ett projekt åt gången i Language 

Manager version 2.0 och att versionshanteringen av språk skulle skötas på annat sätt än direkt 

i Language Manager till exempel med ett versionshanteringsverktyg.  

 

 
Figur 4: Language Manager version 1.0. 
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En start-vy lades till i vilken användaren skulle kunna välja vilket projekt denne ville börja att 

arbeta i med. Det senast använda projektet skulle finnas som ett färdigt ifyllt val eftersom att 

det är troligast att man vill fortsätta att arbeta med det projekt man satt i senast.  

 

 

Figur 5: Skiss över startvyn 

 

I huvudmenyn kunde man även byta projekt att arbeta med under tiden Language Manager 

var igång. Det skulle kunna göras genom att klicka på fliken ”File” och välja menyvalet 

”Change Project”. I huvudmenyn fick språkvals-trädvyn nederst till vänster vara kvar men 

den skulle även kunna döljas för att ge extra mycket plats åt term-vyn som placerades till 

höger vilket var den vy som användaren framförallt skulle arbeta med när Language Manager 

användes. 

 

 

Figur 6: Skiss över huvudvyn 
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Den gamla vyn ”Measure Terms” i Language Manager version 1.0 omarbetades och en del av 

dess funktionalitet flyttades ut till en egen sökfunktion i huvud-vyn. Sökfunktionen fick tre 

givna, statiska sorteringsval. ”Find terms with undefined max length”, ”Find translations with 

to long length” och ”Find terms in language files with translations missing”. En manuell, 

dynamisk sökfunktion implementerades också där man kunde söka efter termer eller/och 

översättningar som innehöll ett tecken eller en teckensekvens. Under fliken ”Tools” kunde 

man välja bland tre alternativ ”Import from Excel”, ”Export to Excel” och ”Match source and 

resource terms”. I ”Match source and resource terms -vyn” kunde man ta reda på om 

inkonsekvens fanns mellan term-anrop i källkodsfiler och termer i språkfilerna. Det var 

viktigt att term-anropen och termerna i språkfilerna matchade varandra eftersom att 

inkonsekvens skulle leda till olika problem. Om källkoden skulle ha term-anrop utan 

motsvarande termer i språkfilerna skulle applikationernas översättningar bli ofullständiga och 

oanvända termer i språkfilerna som inte användes skulle bidra med onödiga extrautgifter när 

överflödiga termer skickades till översättningsföretag för att översättas.  

 

 

Figur 7: Skiss över vy för att matcha termer. 

3.2 Implementering av klasser 

I följande kapitel presenteras implementeringen av de olika klasserna som programmet bestod 

av. Här redogörs för modellklasserna, vymodellklassen och vyklasserna och även XML-

filshanterings-klasserna. 
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Figur 8: UML klassdiagram 

 

I figur 6 visas ett UML klassdiagram över klasserna som användes för Language Manager 

version 2.0. Där kan man se att ett språk kan innehålla flera termer och att en Record kan 

innehålla flera properties. Man ser att vymodellen har ett beroende till modellen och att vyn 

MainView är associerad till vymodellen med förhållandet 1:1. Det framgår också i UML 

klassdiagrammet att flera språk kan innehålla vymodellen. Anledningen till att klassen 

Language fick tillgång till vymodellen berodde på att en funktion inuti vymodellen behövde 

anropas ifrån språkklassen. Närhelst Language-propertyn IsSelected blev satt till True 

behövde en vymodellfunktion UpdateTerms köras. Det framgår också att vyerna StartView 

och CompareTermsView inte har hunnit få någon association än utan endast är prototyper för 

hur gränssnittet är tänkt att utvidgas. XmlFileGenerator är en hjälpklass som genererar 

exempeldata som användes under utvecklingen. XmlFileLoader laddar upp språkfiler till 

Language Manager och initieras i vymodellen MainViewModel. Senare i utvecklingen skulle 

den eventuellt kunna initieras i en specialanpassad vymodell för hantering av språkdata. 

XmlFileSaver var den klass som skulle innehålla funktioner för att spara ner redigerade 

termer till språkfiler. 

3.2.1 Modellen 

Ett mål när klasserna konstruerades var att de skulle bli så logiska och lika verkligheten som 

möjligt. En viktig del i att förverkliga detta var att ett språk, till exempel svenska endast skulle 

bestå av svenska termer. För vymodellens del så skulle det ha varit bättre om en term innehöll 

alla översättningar eftersom att det var så de skulle presenteras i vymodellen. I så fall skulle 

som exempel det identifierande termnamnet ”OPEN” ha översättningar på engelska, svenska 

och spanska alltså ”open”, ”öppna”, och ”abrir”. Det skulle dock bli ologiskt eftersom att ett 

språk förstås endast innehåller sina egna termer. Problemet löstes genom att vymodellen 

innehöll en inre klass som blev konstruerad efter vyns behov och att modellklassen ”Term” 

kunde efterlikna verkligheten med en enda översättning för termen på enbart sitt eget språk. 

 

Klassen ”Language” bestod av strängen ”Name”, ”IsSelected” som var av typen boolean, 

strängen ”Path” och en lista av termer,”Terms”. ”Name” var ett identifierande namn, 

”IsSelected” visade om språket var checkat i ListView:n eller inte och om den i så fall skulle 
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visas i DataGrid:en,”Path” sökvägen för det aktuella projektet, ”MainViewModel” som också 

var kopplad till den enda instansen av ”MainViewModel -klassen” som gjorde så att det gick 

att komma åt funktioner i vymodellen och slutligen ”Terms” som var alla termer i 

språket.sprerms” var termerna i språket.  

 

Language 

Name 

IsSelected 

Path 

List<Term> Terms 

MainViewModel 

Tabell 1: Klassen ”Language”. 

 

Klassen ”Term” bestod av strängen ”Id”, ett heltal ”TextMaxLength” och strängen ”Text”. ”Id” 

var ett identifierande namn,”TextMaxLength” beskrev max antal tecken som termens text fick 

innehålla och ”Text” var den skrivna texten för termen. 

 

 

Term 

Id 

TextMaxLength 

Text 

Tabell 2: Klassen ”Term” 

 

Vymodellens inre klass döptes till ”ViewTerm” eftersom att det var en typ av term som skulle 

presenteras i vyn. Vymodellen skulle ju vara en visuell kopia av vyn. ”ViewTerm” innehöll 

strängen ”Id” och heltalet ”TranslationsMaxLength” liknande ”Term” men även olika 

översättningar på olika språk.  

 

 

ViewTerm 

Id 

TranslationsMaxLength 

Swedish 

English 

Tabell 3: Den inre klassen ”ViewTerm”. 

 

Modellklassen”Property” var en klass som kunde initieras för att skapa properties dynamiskt. 

Den hade ett identifierande namn, strängen ”Name” och ”Value” som var av typen object och 

kunde innehålla information om propertyn. 

 

 

Property 

Name 

Value 



 

  18(36) 

Tabell 4: Klassen ”Property” 

 

Modellklassen ”Record” innehöll en Observable collection av properties, och var alltså en 

behållare att lägga properties i. 

 

 

Record 

Properties 

Tabell 5: Klassen ”Record” 

3.2.2 Vymodellen 

MainViewModel var den vymodell som utvecklades för att vara modell för och temporärt 

lagra vy-data. Som ovan nämnt innhöll MainViewModel bland annat en inre klass 

”ViewTerms”. Annat som fanns i MainViewModel var properties till listorna ”ViewTerms” och 

”Languages” till vilka ListView:n ”LanguagesListView” och en DataGrid för termer i XAML 

-filen band till som källa för data. Det som listorna innehöll visades alltså i vyn med hjälp av 

bindningarna till listornas properties.  

3.2.3 Vyerna 

Huvudvyn MainView bestod av en ListView i vilken man kunde välja aktuellt språk genom att 

checka i CheckBox:en för önskat språk. En DataGrid innehöll data av termer för det checkade 

språket. Under projektets gång har även en ListView använts för termerna och vilken av 

DataGrid och ListView som är bäst anpassad för det här projektet är ännu inte helt utrett men 

diskuteras i rapportens senare del ”Diskussion”. Det fanns två olika sökfunktioner och så 

kunde man via menyvalet ”Compare source code terms and langugage file terms” kunde man 

undersöka om källkodsanropen till termer och termerna i språkfilerna matchade eller inte. En 

startvy och en vy att jämföra termer i skapades också för att visa hur de planerades att se ut 

utifrån skisserna men ingen funktionalitet hanns med att implementeras för dem under arbetet. 

3.2.4 XML-fils-hanterarna 

Språkfiler skrivna i XML-format skulle kunna skapas utifrån Term-vyn. Den grundläggande 

funktionaliteten av XML-filshantering konstruerades i ett eget projekt, en så kallad 

”Spike/Spike solution” utifrån eXtreme Programming. Klassen XmlFileGenerator var en 

hjälpklass under utvecklingen som skapade två XML -filer med hårdkodad data att testa och 

arbeta med. Klassen XmlFileLoader var den klass osm laddade upp data från XML -filerna in 

till programmet för att bearbetas. Klassen XmlFileSaver var den klass som skulle komma att 

spara ner ändringar till språkfilerna och även skapa en ny fil om ett nytt språk skapades. 

3.3 Hantering av språkdata i vyn 

Att undersöka hur och med hjälp av vilka dotnet-klasser språkdata skulle presenteras i vyn var 

en stor del av projektarbetet. 

3.3.1 Binda till property i MainViewModel med MVVM-mönstret 

Ifrån vyns xaml-fil användes databindning för att binda till properties i vymodellen. 

Databindningar var en viktig komponent för att kunna följa MVVM-mönstret, eftersom att de 

skapade de lösa kopplingar mellan vy och vymodell som MVVM står för. Vymodellen 

innehöll listor med data och när listornas properties bands till vyn skapades lösa bindningar 

vilket medförde att det skulle bli enkelt att byta ut vyn eller göra ändringar i den. Genom 
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bindningarna kunde vyn representera samma data som vymodellen innehöll. [29] 

 

 
<ListView Name="LanguageListView" 
                  ItemsSource="{Binding Languages}" 
                  HorizontalAlignment="Left" Height="557" 
                  Margin="10,107,0,0" 
                  VerticalAlignment="Top" Width="211" > 

 

Kod 3: Bindning i vyn till vymodellens property ”Languages”. 

 

 

 
public List<Language> Languages 
{ 
    get { return _languages; } 
    set 
    { 
        if (_languages != value) 
        { 
             _languages = value; 
             NotifyOfPropertyChange(() => Languages); 
        } 
    } 
} 
 

        Kod 4: Propertyn ”Languages” i vymodellen för listan ”_languages”. 

 

3.3.2 Läsa in termer i DataGrid när CheckBox i ListView checkas i 

För att kunna läsa in termer till DataGrid när en CheckBox i ListViewn checkades i var 

vymodellen tvungen att känna av när en CheckBox checkades. Detta löstes genom att binda 

CheckBox:en i ListView till boolean ”IsSelected” så att den checkades om”IsSelected” var satt 

till ”true”. När ”IsSelected” propertyn i ”Langugage-klassen” kördes anropades en funktion 

”UpdateViewTerms” i vymodellen med hjälp av en instans av vymodellen instansierad i 

”Language-klassen”. ”UpdateViewTerms” läste in termer från valt språk. 

3.3.3 Skapa kolumner och rader dynamiskt i WPF med MVVM-mönstret under körning 

För att skapa kolumner dynamiskt behövde man binda ListViews eller DataGrids ItemSource 

till den lista som skulle generera kolumnerna. Exempelvis band DataGrids ItemSource till 

ViewTerms som var en ObservableCollection<ViewTerm>. På så sätt band DataGriden till alla 

publika properties i ”ViewTerm”, som visades som kolumn-headers med egna kolumner i vyn. 

Nästa problem var att kunna skapa publika properties dynamiskt i ”ViewTerm”, som 

”Swedish” och ”English” och så vidare som också skulle kunna bli kolumn-headers till 

kolumner i vyn.  

3.3.4 Skapa properties dynamiskt i WPF med MVVM-mönstret under körning 

Eftersom att antalet språkfiler som ett projekt hade kunde variera och att olika projekt även 

kunde innehålla språkfiler för helt olika språk gick det inte att på något sätt hårdkoda in 
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antalet språk eller vilka språk som skulle få finnas. Eftersom att DataGridens kolumner 

binder till properties så behövdes properties skapas dynamiskt. På så sätt skulle det gå att 

koppla ihop en property till data i en språkfil. För att genomföra detta skrevs en viss del av 

koden i code behind -filen för MainView-vyn vilket var ett regelbrott mot MVVM-mönstret. 

Den första tanken var att kunna skapa och lägga till dynamiska properties till klassen 

”ViewTerm”. ”ViewTerm” hade redan hårdkodat in propertyn ”Id” och propertyn 

”TranslationsMaxLength”. Det problemet lyckades inte lösas, att kunna lägga till properties 

under körning i en redan befintlig klass. I den ny lösningen så togs istället ”ViewTerm” bort 

helt och alla kolumner i DataGriden och deras tillhörande properties skapades istället 

dynamiskt, även ”Id” och ”TranslationMaxLength”. Varje genererad property lades i en 

ObservableCollection som tillhörde klassen ”Record”. Klassen ”Record” blev alltså en 

behållare för en samling properties. 

3.4 Hur metoder och verktyg användes under utvecklingsarbetet 

Caliburn Micro installerades till projektet och bootstrappern härleddes ifrån. 

Namnkonventioner användes för att med mycket lite kod kunna koppla ihop vyn MainView 

och vymodellen MainViewModel. Anrop till metoden NotifyOfPropertyChange tillhörande 

PropertyChangedBase användes inuti properties. 

 

 
public Boolean IsSelected 
{ 
    get { return _isSelected; } 
 
    set 
    { 
        _isSelected = value; 
        MainViewModel.UpdateTerms(this); 
        NotifyOfPropertyChange(() => IsSelected); 
    } 
} 

 

Kod 5 : Propertyn ”IsSelected” som tillhörde”Languages-klassen” använde 

NotifyOfPropertyChange. 

 

Delproblem löstes i spike solutions under arbetet och kod skrevs i små stycken åt gången 

innan den debuggades och provkördes vilket är önskvärt inom eXtreme programming. 

Resharper användes framför allt till att snabbt hitta lösningar på fel som uppstod och för att 

upptäcka bibliotek och variabelnamn som inte användes. Snabbkommando för att snabbt hitta 

i koden utnyttjades också. Till exempel med ctrl + N kunde man skriva in typnamn och fick 

sedan upp en lista med typnamn som fanns i sitt C#-projekt. 
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4 Resultat  

Här redogörs för hur kraven för projektet uppfylldes och det grafiska gränssnittet för 

applikationen visas upp. Funktionalitet som implementerades beskrivs och kod som beskriver 

olika tekniska lösningar presenteras. 

4.1 Krav 

Hårda krav 

 Det grafiska gränssnittet i Language Manager v 2.0 skrevs i WPF.  

 Hänsyn har tagits under utvecklingen till att ingen manual ska behövas för att använda 

Language Manager v 2.0. 

 Ingen databas eller koppling mot resurser på nätverket implementerades. 

 Språkfilerna lagrades i XML-format. 

 

Mjuka krav 

 Ingen versionshantering implementerades i Language Manager v 2.0. 

 Stöd för Visual Basic 6 projekt implementerades inte. 

 Model-View-ViewModel-mönstret användes genomgripande. 

 

4.2 Det grafiska gränssnittet 

Det var framförallt i huvudvyn som funktionalitet implementerades. När en check-box för ett 

språk checkades i så visades språkdata för det språket i det högra fältet. Språkdata lästes in 

dynamiskt under körning ifrån de XML-filer som fanns tillgängliga för stunden. I 

comboboxen innehållandes texten ”File...” var tanken att användaren skulle kunna välja att 

visa antingen termer som saknade översättningar, termer som hade för många tecken i en 

översättning eller termer som saknade max antal tillåtna tecken för en översättning. Dessa 

avvikelser skulle då visas i det högra nedre fältet  med röd markering över avvikelserna. 

Funktionaliteten  för comboboxen hanns dock inte med att implementeras under 

examensaretet. 
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Figur 9: Huvudvyn MainView. 

 

I startvyn skulle användaren kunna välja vilket projekt denne ville arbeta med innan 

Language Manager startade. 

 

 
Figur 10: Startvyn. 
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I vyn CompareTermsView skulle användaren kunna se termer som inte nyttjades av källkoden 

och termer som anropades från källkoden, men som saknades i språkfilerna.  

 

 

Figur 11: Vy som jämför termer. 

4.3 Funktionalitet 

Funktionalitet som hanns med att implementeras under projektarbetets gång var i synnerhet 

hantering av XML -filer så som att läsa och skriva till XML -filer och generera hela XML -

filer. Data kunde visas i kolumner och de kunde redigeras så att ändringarna sparades i minnet 

medan programmet kördes. Kolumner kunde skapas dynamiskt under körning. Genom att 

klicka i en checkbox kunde modellklassen ”Language” kopplas ihop med en språkfil. 

Grafiska gränssnitt skissades fram och implementerdes. 

4.4 Kod i Windows Presentation Foundation 

I det här delkapitlet visas olika lösningar i kod som skrevs i C# och XAML i Windows 

Presentation Foundation.  

4.4.1 Visa rätt språk när checkbox checkas i 

För att kunna fylla på en kolumn i vyn när en modellklass ändrade sitt värde så löstes det 

genom att bryta mot MVVM-mönstret och anropa en funktion i vymodellen ifrån en 

vyklass vilket egentligen inte är önskvärt i MVVM. Dock hittades ingen bättre lösning som 

stämde in på MVVM. 

 

För att visa rätt språk när en checkbox checkades i bands checkboxarna till propertyn 

”IsSelected” som tillhörde modellklassen ”Languages”. Här följer XAML-kod som beskriver 

bindingen till ”IsSelected”. 
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<ListView Name="LanguageListView" 
              ItemsSource="{Binding Languages}" 
              HorizontalAlignment="Left" Height="557" Margin="10,107,0,0" 
              VerticalAlignment="Top" Width="211" > 
    <ListView.View> 
        <GridView> 
            <GridViewColumn Width="28"> 
                <GridViewColumn.CellTemplate> 
                     <DataTemplate DataType="{x:Type models:Language}"> 
                     </DataTemplate> 
                 </GridViewColumn.CellTemplate> 
            </GridViewColumn> 
            <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Name}" 
            Width="Auto"Header="Languages"/> 
        </GridView> 
    </ListView.View> 
</ListView> 
 

        Kod 6: XAML-kod som beskriver hur checkboxarna i vyn kunde binda till propertyn 
IsSelected i Language-klassen. 

 

Propertyn “IsSelected” i modellklassen “Languages” anropar en funktion “UpdateTerms” i 

vymodellen. “UpdateTerms” uppdaterar termer för det aktuella språket och fyller på vyn med 

ny, uppdaterad språkdata. 

 
 

 
public Boolean IsSelected 
    { 
        get { return _isSelected; } 
        set 
        { 
            _isSelected = value; 
            MainViewModel.UpdateTerms(this); 
            NotifyOfPropertyChange(() => IsSelected); 
        } 
} 

 

        Kod 7: Propertyn ”IsSelected” i Language-klassen anropar MainViewModels metod 
UpdateTerms. 

 

4.4.2 ListView i vyn binder till en property i vymodellen 

Följande kodstycken beskriver hur en grafisk komponent av typen ListView i vyn binder till 

en property i vymodellen ViewModel, med syftet att skapa kolumner dynamiskt under 

körning. 

Den grafiska komponenten av typen ListView är skriven i xaml-kod. Den tillhör vyn 

MainView och den binder till en property ”Languages” som finns i vymodellen 

MainViewModel. 
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<ListView Name="LanguageListView" 
    ItemsSource="{Binding Languages}" 
    HorizontalAlignment="Left" Height="598" Margin="10,107,0,0" 
    VerticalAlignment="Top" Width="211" > 
    <ListView.View> 
    ……… 
     </ListView.View> 
</ListView> 

 

Kod 8: Översikt över ListViewn LanguageListView som var bunden till vymodellens property 

Languages.  

 
 
public List<Language> Languages 
{ 
    get { return _languages; } 
    set 
    { 
         if (_languages != value) 
         { 
             _languages = value; 
             NotifyOfPropertyChange(() => Languages); 
         } 
    } 
} 
 

        Kod 9: Propertyn “Languages” tillhörande vymodellen MainViewModel. 
 

4.4.3 DataGrid i vyn binder till en property i vymodellen 

DataGridens ItemSource binder till propertyn “ViewTerms” i vymodellen “MainView” med 

syftet att skapa kolumner dynamiskt under körning. DataGriden är skriven i XAML-kod i 

vyn. 

 

 
<DataGrid AutoGenerateColumns="True" 
    ItemsSource="{Binding ViewTerms, 

UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" 
    Margin="226,109,10,10">  
</DataGrid> 

 

Kod 10: Översikt över en DataGrid som var bunden till vymodellens property ViewTerms. 
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public ObservableCollection<ViewTerm> ViewTerms 
{ 
    get { return _viewTerms; } 
    set 
    { 
        if (_viewTerms != value) 
        { 
            _viewTerms = value; 
            NotifyOfPropertyChange(() => ViewTerms); 
        } 
    } 
} 
 

Kod 11: Propertyn “ViewTerms” skriven i C#-kod i vymodellen. 

 

Klassen ViewTerm skapades som en inre klass inuti vymodellen MainViewModel. När 

DataGrid band till ”ViewTerms” blev propertierna ”Id” och ”TranslationsMaxLength” i 

ViewTerm kolumnhuvuden i datagriden och det data de innehöll visades upp i kolumnen.  



 

  27(36) 

 

 
public class ViewTerm  
{ 
    private string _name; 
    private int _textMaxLength; 
    private MainViewModel _mainviewModel; 
 
    public ViewTerm(string id, int translationsMaxLength, MainViewModel 
    mainviewModel) 
    { 
        _id = id; 
        _translationsMaxLength = translationsMaxLength; 
        _mainviewModel = mainviewModel; 
    } 
 
    public String Id 
    { 
        get { return _id; } 
        set 
        { 
            UpdateLanguageTermsName(value); 
            _id = value;  
        } 
    } 
 
    public int TranslationsMaxLength 
    { 
        get { return _translationsMaxLength; } 
        set 
        { 
           if (_translationsMaxLength != value) 
           { 
               _translationsMaxLength = value; 
               UpdateLanguageTermsMaxLength(); 
           } 
        } 
    } 

       ……….. 
} 

 

Kod 12: Klassen ViewTerm skapades som en inre klass inuti vymodellen. 

 

4.4.4 Skapa properties dynamiskt 

För att kunna skapa properties dynamiskt skapades modellklasserna “Property” och 

”Record”. ”Property” instansierades när en ny property skulle skapas och ”Record” innehöll 

en samling, ObservableCollection av properties. Properties skapades sedan när metoden 

UpdateTerms kördes. Sist i koden får propertyn ”Columns” värdet av propertyn ”Records” 

och när ”Columns” ändras körs en metod i code behind -filen som lägger till de nya 

propertierna. Att skriva i code behind är ett brott mot MVVM men därifrån var det enda 

stället där det gick att komma åt den grafiska komponenten ”TermsDataGrid” av typen 

DataGrid så därför löstes problemet på det viset. 
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public void UpdateTerms(Language language) 
{ 
    if (language.IsSelected) 
    { 
        language.Terms = _xmlFileLoader.LoadTerms(language); 
        foreach (Term term in language.Terms) 
        { 
             Records.Add(new Record(new Property("Id", term.Id),  
             new Property("Translations max length", term.TextMaxLength), 
             new Property(language.Name, term.Text))); 
         } 
         Records[0].Properties.Add(new Property("English", "")); 
    } 
    else 
    { 
        ........ 
    } 
        Columns = Records; 
} 
 

 

Kod 13: Metoden UpdateTerms tillhörande vymodellenMainViewModel. 

 

Metod i code behind -filen som genererar nya kolumner och fyller på dem med data ifrån en 

property ”Record” som finns tillgänglig i vymodellen. Sedan binds de nya propertierna till de 

nya kolumnerna som läggs in i DataGriden ”TermsDataGrid”. 

 

 
 
void _mainViewModel_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e) 
{ 
    var records = _mainViewModel.Records; 
    var columns = records.First().Properties.Select((x, i) => new { Name = 
    x.Name, Index = i }).ToArray(); 
    foreach (var column in columns) 
    { 
        var binding = new Binding(string.Format("Properties[{0}].Value", 
        column.Index)); 
        TermsDataGrid.Columns.Add(new DataGridTextColumn() { Header = 
        column.Name, Binding = binding }); 
    }  
} 

Kod 14: Metod skriven i code behind-filen som genererar nya kolumner dynamiskt i 

DataGriden. 

 
 

4.5 Språkfiler 

Såhär såg språkfilerna ut som Language Manager version 2.0 genererade. TextMaxLength 

hade inte funnits lagrat i språkfilerna tidigare i Language Manager version 1.0. Annars 

implementerades språkfilerna i samma format som de låg lagrade i innan. 
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Kod 15: En språkfil innehållandes svenska översättningar. 
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5 Diskussion  

Detta kapitel överlägger hur kursens mål och projektets krav har uppfyllts. Speciella resultat 

och projektets utvecklingspotential resoneras om och slutligen görs en etisk och samhällelig 

framställning av examensarbetet och av översättningsverktyg.  

5.1 Uppfyllande av kursens mål 

Jag tycker att kursens mål uppfylldes bra. Jag har lärt mig mycket om framför allt WPF och 

MVVM och jag skriver om examensarbetets relevanta tekniker, metoder och teorier i den här 

rapporten. Tekniska problem som stöttes på under projektarbetets gång beskrivs och 

avgränsas. Information som rör projektet har sökts och granskats i Universitetets databaser 

och på internet. Arbetet har genomförts och planerats inom de givna ramarna i en 

professionell miljö.  

5.2 Uppfyllande av projektets krav 

Nästan alla kraven uppfylldes i och med att och Windows Presentation Foundation användes 

och kopplingen till databasen togs bort och lagring av termer istället sparades i XML -filer. 

Programmet gav inte stöd för Visual Basic 6 projekt. Kravet om användarvänlighet att nya 

användare skulle förstå hanteringen av termerna i Language Manager kunde inte testas och 

inte heller uppfyllas eftersom att programmet inte blev färdigt. Dock togs detta stor hänsyn till 

under utvecklingen av programmet och även koden utvecklades för att bli så tydlig och 

lättförståelig som möjligt. För att testa användarvänligheten hade man kunnat göra på olika 

sätt. Jag fick några exempel från Sogeti hur testen för användarvänlighet hade kunnat utförts 

och de sa att man kunde ha gett en ny användare olika uppgifter att utföra och så hade man 

kunnat studera om den nya användaren klarade av att utföra uppgifterna och hur bra 

uppgifterna utfördes. Man hade även kunnat bett erfarna användare av det äldre programmet 

Language Managar version 1.0 att utföra olika uppgifter och be dem fylla i kriterier för hur de 

upplevde det nya programmet och vad de tyckte om användarvänligheten. På Sogeti påpekade 

man också att mer vetenskapliga undersökningar som att studera musrörelser är ett annat sätt 

att på hur man kunde ha undersökt användarvänligheter. Då hade man kunnat se hur 

användaren arbetade sig genom programmet och hur mycket användaren fick leta i vyer och 

menyer och liknande. 

Allmänt om användarvänlighet är att det framför allt finns fem olika kvalitetskomponenter 

som bör undersökas för att avgöra hur god användarvänligheten är. Dessa är ”Learnability” 

hur lätt användaren har för att lära sig programmet och kunna utföra enklare uppgifter. 

”Efficiency” hur snabbt användaren kan lära sig att utföra mer komplicerade upppgifter efter 

att denne har lärt sig det grundläggande upplägget för programmet. ”Memorability” hur bra 

användare kommer ihåg programmet efter att inte ha använt det på ett tag. ”Errors” hur 

många fel en användare gör, hur allvarliga felen är och hur bra användaren kan återställa felen 

och sist ”Satisfaction”, hur användaren upplever programmet. [30] 

Model-View-ViewModel -mönstret användes som Sogeti önskade. 

5.3 Speciella resultat och slutsatser  

Behovet av att framför allt bolla idéer medförde att ett utvecklingsarbete i par hade varit att 

föredra då det fanns ett stort antal olika lösningar och aspekter att ta i beaktande i 

utvecklandet av projektet. Hårda krav på robusthet som medförde att svängrummen för att 

rucka på funktionaliteten i programmet inte var alltför stora. 
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Vissa saker var svårare att genomföra i MVVM än vad jag hade förväntat och det var framför 

allt att skapa kolumner och properties dynamiskt. Eftersom att jag fastnade med det ganska 

tidigt hann jag inte med så mycket som jag hade räknat med. Jag lade ned mycket tid på det 

eftersom att jag ansåg att det var ett viktigt steg att lösa för att kunna gå vidare. 

5.4 Projektets utvecklingspotential 

Förhoppningsvis kommer det gå att bygga vidare på de lösningar som har undersökts och 

programmerats under det här projektarbetet då ett viktigt syfte har varit att bygga en robust 

och stabil grund. Detta är något som MVVM tillhandahåller och även flexibilitet så därför 

finns det troligtvis goda möjligheter att utveckla projektet vidare, tror författaren. 

Flexibiliteten i MVVM medför också att det är möjligt att uppfylla nya önskemål som dyker 

upp under en fortsatt utveckling. Ett problem att arbeta vidare med är skapandet av properties 

under körning och eventuella andra lösningar för att på ett stabilt och effektivt sätt kunna läsa 

in språk under körning bör troligtvis också undersökas och analyseras noggrant. En sämre och 

mindre elegant lösning vore förstås att på något sätt hårdkoda in ett antal mest använda språk 

eller ett fixt antal tillåtna språk, som dock relativt okonstlat skulle kunna genomföras till 

skillnad från en dynamisk lösning som blir betydligt mer komplicerad att utveckla. 

5.4.1 ListView eller DataGrid? 

I DataGrid var det mycket behändigare och smidigare att manipulera celler och ändra data. I 

ListView gick det endast att ändra en hel rad åt gången och inte en cell vilket medförde att en 

extra vy skulle behövas, vilket inte var önskvärt. Det optimala vore att ha så mycket 

funktionalitet i huvudvyn som möjligt utan att det såg kladdigt ut och utan en massa extra 

vyer hit och dit. Nackdelen med DataGrid skulle vara att det skulle bli mycket svårare att 

validera, av användaren modifierad data där än i en ListView. Till exempel så att det inte 

skrivs in ett tecken eller ett decimaltal i kolumnen ”Translations max length” som ju måste 

vara ett heltal. 

5.4.2 Spara-knapp eller spara varje ändring till XML -fil? 

Sparandet av termerna kunde antingen göras genom att ändringarna skrevs direkt till den 

aktuella XML-filen eller att ändringarna endast sparades temporärt i minnet och att sedan ett 

klick på en spara-knapp skulle spara ner data till språkfilerna. Fördelen med att spara varje 

ändring är att inget data går förlorat om programmet kraschar eller om man glömmer att 

trycka på spara-knappen. Nackdelen är att hela XML -filen måste skrivas om varje gång en 

liten ändring i en term görs vilket tar mycket kraft. Om flera snabba ändringar görs skulle 

språkfilen i värsta fall kunna gå sönder. Nackdelen med en spara-knapp är då att man kan 

glömma trycka på den och att osparad data försvinner om programmet kraschar. Dessutom tar 

den onödig plats i det grafiska gränssnittet och det vore stiligare om man kunde slippa den.  

5.5 Hur metoder och verktyg som användes upplevdes 

MVVM-mönstret var roligt och intressant att följa men det var också en del arbete att sätta sig 

in i. Framför allt tog det tid att lära sig hur bindningarna i WPF och XAML skulle göras och 

hur dessa också skulle stämma överens med MVVM. 

Resharper var ett smidigt verktyg och det användes till att snabbt lösa problem med den 

inbyggda ”quick fix” funktionaliteten. Verktyget visade vilka bibliotek som behövde 

inkluderas för att komma åt olika metoder i .Net-biblioteken och det var mycket praktiskt att 

oanvända bibliotek markerades och var lätta att hålla efter. Om man ändrade en lösning var 

det lätt hänt att biblioteksanvisningar blev kvar, men med Resharper var det lätt att bara ha 

kvar kod i filerna som faktiskt användes. Jag hann inte att lära mig så jättemånga 

kortkommandon, men de jag lärde mig tyckte jag var väldigt användbara och jag kommer 
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definitivt fortsätta att använda Resharper och lära mig mer om det. Det var även lätt att hålla 

efter framför allt medlemsvariabler som inte längre användes. 

Eftersom att metodiken eXtreme programming till viss del verkar rikta sig mer till arbete i 

team så kunde vissa metoder inte användas som till exempel parpgrogrammering och 

kollektivt kodägande. Metoder som användes var delvis integration med kunden som i det här 

fallet kunde ses som de anställda på Sogeti som skulle använda programmet. Enkel design 

togs i beaktande och spike solutions användes återkommande till att lösa olika delproblem 

som till exempel olika alternativa sätt att skapa dynamiska kolumner på. Olika .Net-klasser 

som undersöktes i samband med spike solutions och skapandet av dynamiska kolumner var 

Ienumerable, ObservableCollection, GridViewRowPresenter med flera i olika lösningar. 

Under arbetet refaktoriserades och omstrukturerades koden. 

Arbetet med testdriven utveckling genomfördes tyvärr inte som tänkt och inga enhetstest 

skrevs. 

Caliburn Micro gick ganska lätt att implementera och installera i WPF-applikationen men det 

var lite svårt att hålla reda på vilka implementationer som tillhörde MVVM och vilka som 

tillhörde Caliburn Micro när bägge var nya och man skulle lära sig dem samtidigt.  

Olika metoder som användes för en god interaktionsdesign var att ta fram prototyper för 

gränssnittet under flera iterationer och med olika lösningar. När gränssnittet väl 

implementerades så fortsatte även itererande justeringar av gränssnittet under 

utvecklingsarbetet av programmet. Mål som gränssnittet skulle uppfylla hade satts upp som 

lättanvänt och lätt att komma ihåg. Ingen manual skulle behövas för att förstå hur uppgifter 

skulle genomföras. 

5.6 Samhälleliga och etiska aspekter 

Några samhälleliga och etiska aspekter är att Language Manager grammatiskt sätt fungerar 

för alla språk. Detta eftersom att både ord och meningar kan lagras som en term och Language 

Manager därför inte blir bundet till några grammatiska regler. Eftersom att Unicode 

standarden är implementerat i C# som Language Manager version 2.0 är skriven i så medför 

det att programmet har stöd för de allra flesta alfabet som finns. Unicode kan koda de flesta 

tecken för i princip alla skriftspråk som finns över hela världen språk. Med hjälp av 

specifikationen för Unicode Standarden skulle man också kunna få hjälp och information om 

hur man skulle kunna implementera hur textflödet skulle flöda i applikationer som Language 

Manager genererade. Texten kan flöda från vänster till höger som den gör på svenska och 

andra germanska språk eller från höger till vänster som det gör på arabiska och hebreiska. 

[31] 

 

Eftersom att Language Manager underlättar att skapa applikationer på olika språk så bidrar 

översättningsverktyget till att sprida teknik och kunskap. Finns en applikation på många språk 

kan många fler använda applikationen och ta del av allt möjligt som applikation kan komma 

att innehålla.  

 

Kommersiell betydelse av enkel språkhantering är också att man kan sälja fler produkter om 

de finns tillgängliga på många språk. 

 

Andra lösningar på hur problemet med att översätta applikationer hade kunnat lösas, istället 

för att använda ett översättningsverktyg som Language Manager, kunde ha varit att arbeta 

manuellt i projektens språkfiler. Då hade man istället fått hantera termer och översättningar 

direkt i dem och skickat språkfilerna till översättarna istället. Problemet med detta skulle bli 
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att det hade varit svårt att upptäcka gammal och inaktuell språkdata. Dessutom, för att till 

exempel hitta termer som saknade översättningar skulle man få ögna över tusentals rader i 

språkfilerna för att se om någon av dem skulle sakna översättning. Om man jämför detta med 

Language Manager så ser man att Language Manager också är tidssparande. 

 

En annan lösning hade kunnat vara att använda till exempel google translates API och 

översätta termer för en applikation online. Det skulle fungera för enskilda ord men skulle bli 

krångligt för att översätta hela meningar då google translate ofta inte översätter 

meningsuppbyggnader korrekt från ett språk till ett annat. [32] 

 

Ett annat sätt hade kunnat vara att endast använda bilder och ikoner istället för text i 

applikationerna. Troligtvis skulle det dock inte fungera för många applikationer då text ofta är 

nödvändigt för att förmedla vissa mer komplexa budskap och instruktioner. 

 

Language Manager är en bra lösning eftersom att den tillhandahåller att gränssnitt att arbeta 

med termer och översättningar i och för att den kan generera excel-filer med termer som ska 

översättas. Excel-filerna innehåller endast utvald information som är väsentlig för 

översättaren i dennes arbete. Language Manager har funktionalitet för sökning av termer som 

inte används eller saknar översättningar och kan hitta dessa på ett ögonblick.  
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