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Kapsel AB för jag fick möjligheten att göra mitt examensarbete hos dem, samt för all hjälp jag har fått 

under projektets gång. 
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Sammanfattning 

Det huvudsakliga målet med examensarbetet var att utveckla en första hands versions program för 

hantering av filer med Java kod till en märkesmaskin som Elektro Kapsel håller på att utveckla. 

Programmet ska ge användaren möjligheten att kommunicera, jobba och föra över filer genom USB 

kabel till Labelwritern. Och själva uppbyggnaden ska vara på ett sådant sätt att det ska vara enkelt för 

användaren att komma åt dem aktuella nummer koderna och skriva ut dem. 
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Abstract  

The main objective of the thesis was to develop a first-hand version management program files with 

Java code to a branded machine Electromagnetic Capsule is developing. 

The program will give the user the ability to communicate, work and transfer files through USB cable 

to Labelwritern. And the very structure should be in such a way that it should be easy for users to 

access them current numeric codes and print them. 
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1 Introduktion. 

1.1 Backgrund. 

Elektriker måste märka varje elkabel som monteras i en elcentralenhet med en nummerkod. Enligt 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter [1] ska elkablarna vara märkta så att de enkelt kan identifieras för 

provning, ändring eller inspektion. I dagsläget sker sådan märkning manuellt. Man kan ha en skrivare 

som skriver ut nummerkoderna på plasthylsor eller tejpremsor, som man sedan manuellt monterar på 

den rätta elkabeln. Detta kan bli ett krävande och utdraget arbete då det kan handla om flera hundra 

nummerkoder på bara en dag. 

På marknaden idag finns det mindre bärbara skrivare som är datoranslutna som kan tas med ut på olika 

arbetsplatser. Ett exempel är DYMO Rhino Professional 6000 kit [2] ifrån MÄRKO etiketter och 

märksystem. En sådan visas på bilden i figur 1. DYMO Rhino Proffessional 6000 kit skriver ut sina 

nummerkoder på tejpremsor som tejpas fast runt elkabeln. Detta tar lång tid och det är lätt att 

tejpremsorna lossnar och faller bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 1. DYMO Rhino Professional 6000 kit [2] 

 

 

Det finns även stora stationära märkesskrivare som skriver ut på plasthylsor. Dessa är dock för stora 

för att ta med ut på olika arbeten. Detta medför till att man lär planera de monterinsarbeten som man 

ska åka ut på och skriva ut alla nummerkoder som kan bli aktuella under en arbetsdag, även här kan 

det handla om flera hundra olika nummerkoder. Detta kan medföra stora problem om man skulle 

glömma att skriva ut eller tappa bort en nummerkod. Det finns även så kallade knäpp-på-hylsor[3] i 

plast på marknaden. Några såna visas i figur 2. Detta är monteringstavar i plast där nummer och 

bokstäver är färdigskrivna på och man får själv kombinera ihop rätt nummerkod. Detta kan medföra 

till om man har många och långa nummerkoder att man måste ha tillgång till många knäpp-på-hylsor 

med alla olika kombinationer av nummer och bokstäver. Detta medför till ett stort lager och en stor 

lagerkostnad 
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Figur. 2. Bild på en sorts Knäpp-på-hylsor.[3] 

 

1.2 Syfte. 

Elektro Kapsel AB i Järbo levererar kompletta system för automation och kraftförsörjning. Till dessa  

monteras det elkablar i olika centralenheter. Med kabelmonteringen medföljer montering av 

nummerkoder på varje elkabel. Detta är krävande och tar lång tid. Med balgrund till detta kom Elektro 

Kapsel på iden om att tillverka en egen Labelwriter (märkesskrivare) till nummerkoderna. 

 

Syftet med uppdraget är att ta fram en första versions programvara till Labelwriterns kretskort. 

Programmet ska ge användaren möjlighet att kommunicera, föra över filer med olika nummerkoder 

samt att arbeta med mottagna filer i Labelwritern.  

Jag har valt att inte gå in gå in på lösningar som involverar Labelswriterns övriga programkod som 

den för laserskrivningen och matningen av plasthylsorna.  

1.3 Översikt. 

Resten av rapporten är uppbyggt enligt följande, kapitel 2 ger de teoretiska grunderna som behövs som 

bakgrund. Kapitel 3 innehåller en beskrivning av arbetes genomförande och resultat. Kapitel 4  

presenterar slutsatserna  
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2 Teori. 

Detta kapitel är en teoretisk genomgång av de viktigaste grunderna i arbetet. Det som kommer tas upp 

är Melacs moderkort som är det som finns i Labelwritern. Vidare så tas de föreskrifter som finns för 

kabelmärkning upp. Slutligen så beskrivs Programspråket JAVA och några av dess funktioner så som 

java.awt, Java. Swing och java.io samt utvecklingsmilön Eclipse som mjukvaran programmerades i 

2.1 Kabelmärkning. 

 

Enligt Elsäkerhetsverkets Föreskrifter[4] ska alla kablar som monteras i en elcentralenhet vara märkta 

så de enkelt kan identifieras för provning, ändringar eller inspektioner. Alla nummerkoder ska finnas 

synligt på en märkesskylt samt på ett nätschema så att man lätt med hjälp av dessa två ska kunna 

identifiera alla elkablar. Hur detta kan se ut visas på bilderna i figur 3 och figur 4. Figur 3 visar en 

elcentralenhet med nummerkoder på varje elkabel samt elcentralbeteckning på varje plint och figur 4 

visar en del av ett nätschema som i detta fall är en koppling mellan en fläkt, motor och en 

temperaturgivare. Nummerkoderna är märkta i rött.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 3. Bild på en elcentral med nummerkoder på varje elkabel med nummerföljd samt centralbeteckning. 

 

Figur.4. bild på ett nätschema där nummerkoderna står med röd text. 
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Elsäkerhetsverkets föreskrifter är olika på beroende på vilken typ av kabel det är och var den ska 

finnas. Nedan är två exempel av nummerkoder som kan användas 

 I byggnader ska huvudledningar vara märkta i båda ändarna samt var 10 meter med 

systemnummer, byggnadsnummer och ett  löpande kabelnummer. 

 Utgående gruppledningar exempelvis för belysning och vägguttag ska vara märkta i löpande 

nummerföljd och tillsammans med dess centralbeteckning så som figur 5 nedan visar. Bilden 

visar plintar med centralbeteckning från 201 till 218. Varje elkabel som är inkopplande i dessa 

plintar har nummerkod på i gul plast. Den första kabeln i figur 5 är märkt med 201-1-AS01-

201 där första 201 står för centralbeteckningen på den aktuella plinten, 1 står för vilket antal 

det är för den gruppen som ingår i den aktuella nummerkoden. AS01 står för projektskåpets 

namn. Det sista numret 201 är själva nummerkoden, denna nummerkod innehåller 4st 

elkablar. De som kommer sedan är i följd 202-2, 203-3 , 204-4 som alla ingår i nummerkoden 

201. 205-1-AS01-202 än en nu nummerkodsföljd. Märkningarna ska sitta i båda ändarna av 

elkabeln, fram tills första kopplingspunkt, vid varje genomgång av vägg eller bjälklag ska 

märkningen sitta på båda sidorna.  

 

Figur.5. [5] bild på gruppledningar i en elcentral där centralbeteckningen, löpandenummer och 

nummerkoderna syns på kablarna. 
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2.2  Melacs moderkort. 

Labelwriter är byggt på Melacs moderkort [6] med 48 MHz processor och funktioner som en inbäddad 

PC med filsystemet FAT16. Kretskortet drivs av en DC-källa på 24V (min 10V max 80V). 

Anslutningarna som finns på kortet och som är aktuella för programmet är USB- anslutning och 

Ethernet-anslutning som sitter i nedre högra hörnet på kretskortet som syns i figur 6 här nedanför. 

Genom att ha en Micro SD kortläsare ger kretskortet en smidig lagring av all programmeringskod på 

Micro SD kort. Displayen är en grafisk LCD med bakgrundsbelysning med 4 knappar. Upplösningen 

ligger på 64x128 pixlar. Själva anslutningen till skrivarenheten och moderkortet är via ett SPI buss 

interface.  

Moderkortet ryms i en låda 120x120x35mm inklusive batteri backup 

 

Kretskortets funktioner 

 Har ett enda skikt och jordad HF skydd matris 

 8 Analoga ingångar med 12-bitars A/D-omvandlare 

 8 digitala I/O - portar 

 Snabb SPI buss med 4 externa portar 

 Högeffektiv switchad strömförsörjning 3.3 , 5 , 12 , 24 

 Ombord övervakning av alla spänningar och strömmar 

 4 digitala utgångar med SIP reläer ( 24Vdc eller 110 - 240Vac max) 

 En Co - processor som är baserat på en Microchip 16F648 med firmware 

  Realtidsklocka som har en oberoende supercap som reservkraft 32 kbyte EEPROM för 

datalagring. 

 

 

Figur. 6. Bild på det Labelwriter kretskortet melacs. 
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2.3  Java 

Sun Microsystem har utvecklat Java [7] [8]som är ett plattsformsoberoende högnivåspråk. Java kom ut 

till allmänheten 1995. Java är uppbyggd av uppsättningar objekt (klasser) som interagerar med 

varandra. Det som gör Java till ett bra programspråk är dess arv och plyformism. Man kan lätt igenom 

detta skapa en Hierarki som består av klasser där klassernas subklasser ärver funktionerna och attribut 

av sina basklasser. 

  

2.3.1 Java.awt och Javax.swing 

Java.awt [9]står för Abstract Windows Toolkit och är ett baspaket för att bygga GUI som står för 

Graphial User Interface. Redan med den första versionen av Java har Java.awt funnits med. Java.awt 

används för att göra grafiskta program.  

Java.awt är likasom Java plattformsoberoende. Och innefattar 

 Grafiska komponenter som fönster, textfält, knappar och etiketter.  

 Händelsehantering för komponenterna i paketet. 

 Hanterare för fönster layouten. 

 Hantering av bilder och grafik. 

 Klasser som finns i Java.awt är exempelvis Font och Color. 

 

Javax.swing [10] är en nyare variant av java.awt. Javax.swing motsvarar nyare versioner av java.awts 

klasser samt några helt nya klasser. Man kan inte ersätta java.awt helt med javax.swing. För att många 

utav klasserna som swing har är subklasser (swing ärver ifrån awt) till awt. Detta medför att awt också 

behövs.  

Java.Swing innefattar 

 Förlängning till AWTs grafiska komponenter. 

 Högnivå komponenter som JTable, JTabbedPane och JTree.  

 Händels hantering för komponenterna i paktetet.  

 Klasser som finns i Javax.swing är exempelvis JFrame och JLabel. 

 

  



Josefin Plym Automatiskt Kabelmärkning System 

 

8 

 

2.3.2 Java.io  

Java.io [11] innehåller olika klasser som kan beskriva strömmarnas egenskaper. Med strömmar menas 

en sekvensiell följd av tecken. Det finns inströmmar InputStream och utströmmar OutputStream. Att 

det finns så många olika klasser i Java.io för strömmar beror på att det finns två olika typer av 

strömmar. Byte-strömmar samt char-strömmar 

 Byte-strömmar handlar det om överföring i gruppvis. Bytes med 8 bitar i varje grupp. Ska 

helst användas till binär data. Fanns i första versionen. Har klassnamn med stream i sig. 

 Char-strömmar handlar det om överföring i gruppvis men nu med 16 bitar i varje grupp. Ska 

helst användas till text. Kom till i version 1.1. har klassnamn med Reader eller Writer i sig. 
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2.4 Eclipse 

Eclipse [12] är ett programmeringsprogram för programmering i Java. Eclipse innehåller en komplett 

för bland annat Java utvecklingsmiljö. 

IBM släppte Eclipse som Open source med vilket det menas att det är fritt att använda för vem som 

helst. Och med att det är en komplett utvecklingsmiljö och ett Open source så blir det ett billigt och 

bra alternativ till den som behöver en enklare funktionalitet i J2EE-utvecklingsmiljörna. 

Eclipse utgör grunden på Websphere Studio Appliciation Developer som är IBMs kommersiella 

utvecklingsmiljö. Eclipse är även grunden för många andra utvecklingsmiljöer från andra utvecklare 

som utökar grundfunktionaliteten som Eclipse har. Även dessa är Open source. 

 

Ett exempel på hur man använder sig utav Eclipse kan vara enligt följande. 

 Starta Eclipse och när programmet har startas så frågar Eclipse efter din arbetsplats. Det är där 

det projektet man arbetar på kommer att sparas.  

 För att kunna vara riktig säker på att Eclipse kommer förstå alla funktioner i Java 1.6 ställer 

man in komilatorn på Java 1.6 

 Nu får man välja på att ladda ett redan befintligt program eller att starta ett helt nytt program 

 När man programmerar kod kommer man ofta att lägga redan existerande klasser till sitt 

projekt. Detta gör man genom att lada ner källkodsfiler från klassens webbplats till den 

aktuella datorn. 

 En funktion som arbetar hela tiden under arbetets gång är att redaktören kan visa problem i 

användarens program redan innan sammanställningen. Detta visas med röda X i kolumnen 

längts till vänster i Eclipse. 

 Sist så testkör man sitt program. För att kunna detta lär man se till att aktuella projektet är 

markerat i den vänstra panelen. Då väljer man i Meny alternativet Kör och Eclipse kommer 

köra det aktuella projektet.  
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3 Process och resultat. 

Syftet med projektet är att utveckla en betaversion av ett program i programspråket Java till 

Labelwriterns på Melacs moderkort. Figur 7 visar Melacs moderkort uppbyggnad med displayen samt 

anslutningarna. 

 

 

Figur. 7. Bild på Labelwriter Melacs moderkort uppbyggnad. 
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3.1 Specifikation. 

Projektets krav är  

 Ett program som ska integreras  med Labelwriterns moderkort Melacs 

 Användaren ska kunna vara en vanlig person som inte har någon stor utbildning inom 

programvaruhantering. 

 Ett enkelt och lätt program där man lätt kommer åt dem nummerkoder som är aktuella. 

 Lätt kunna gå framåt och bakåt i den fil som är öppen. 

 Skriva ut en vald nummerkod eller flera på följd. 

 

3.2 Process översiktsplan  

Det som finns att tillgå för att göra en betaversion av programmet Labelwriter. 

 Minnet i kretskortet är genom en Micro SD kortläsare som ger kretskortet en smidig lagring 

av all programmeringskod på Micro SD kort. 

 Displayen har 64x128 pixlar med 8 rader om 21 tecken  

 Uppkoppling till kretskortet sker igenom USB kabel 

 

Det ska skrivas ett program som ska lösa uppgifterna i figur 8. 

Programmet ska kunna hantera en fil som innehåller. 

 Projektskåp. 

 Projektskåpens rader. 

 Radernas in och utgångar. 

 Nummerkoderna. 

Samt kunna skriva ut. 
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Figur. 8. Bild över dem olika delarna som programmet ska kunna hantera. 

 

3.3  Programmering. 

Vi har valt att skriva programmet i Java. Detta för att det ska gå att arbeta programmet på så många 

plattformar (operativsystem) som möjligt samt att kunna inkludera inställningarna av 

utskriftsfunktionerna för själva laserutskrivningen på LaberWritern. 

Flödesschemat i figur 9, 10 och 11 visar programmet uppbyggnad och processen genom programmet. 

 I figur 9 visas Flödesschemat för. 

 Starta programmet. 

 Öppna aktuell fil. 

 Visar projektskåp för aktuell fil. 

 

I figur 10 visas Flödesschemat för. 

 Välja projektskåp. 

 Visa valt projektskåps rader. 

 Välja rad i valt projektskåps. 

 Visa vald rads in och utgångar. 
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I figur 11 visas Flödesschemat över.  

 Val av in eller utgångar. 

 Visning av vald in eller utgångar nummerkoder. 

 Utskriftsval, skriva ut en vald nummerkod eller alla nummerkoder i en följd. 

 Utskrift. 

 

 

Figur. 9. Flödesschemat över programmet start och val av fil samt öppning av filen  

Flödesschemat i figur 9 visar   

1. Programmet startas upp och man får välja om man vill öppna en fil eller direkt avsluta 

programmet. Man kan hela tiden välja att avsluta programmet igenom att välja i meny att 

avsluta. Väljer man att öppna en fil kommer man till den aktuella datorns utforskare där man 

välja vilken fil man vill öppna. 

2. Om man väljer att öppna en fil så det första som visas när filen har öppnats den aktuella filens 

olika projektskåp. I programkoden heter dessa Units. Projektskåp är de olika elcentraler som 

en fil innehåller. De kan heta exempelvis Locker_01, Locker_02, AS01, OP01. Skulle man 

ångra sig och vill backa så stängs den aktuella filen ner och man kan välja att öppna en ny fil. 
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Figur. 10. Flödesschemat som visar processen ifrån att välja projektskåp till in och utgångar visas 

Flödesschemat i figur 10 visar   

  

1. När man har det projektskåp (unit) som man vill arbeta med så klickar man på det och då visas 

det aktuella projektskåpets skåprader, som i programkoden heter Rows. Dessa skåp rader kan 

heta exempelvis X1, X2, X3, Digital, Analog. Väljer man att backa här så kommer man 

tillbaka till projektskåpen. 

2. När man har valt den rätta skåpraden (row) så visas radens in och utgångar. I programkoden 

designation. Jag har valt att lägga in denna del med att man får välja in eller utgång. Det kan 

handla om flera hundra både in och utgångar på en enda rad. Ångrar man sig här så kommer 

man tillbaka till projektskåpens skåprader (rows). 
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Figur.11. Flödesschemat visar processen ifrån filens in och utgångar visas till utskrift 

Flödesschemat i figur 11 visar   

 

1. När man har valt en in eller utgång så kommer man till dess nummerkoder. I programkoden 

heter de number. Det är dessa nummerkoder som man vill skriva ut på plasthylsorna. Här 

väljer man även om man vill skriva ut en markerad nummerkod eller skriva ut alla 

nummerkoder i viss följd. När man skriver ut så får man utskriften för alla dem steg man har 

gjort.  

Så utskriften blir projektskåp-skåprader-in/utgång-nummerkod. Som till exempel.           

[AS01-Digital-Out-Q0.1]. Väljer man att backa kommer man tillbaka till steget att välja in och 

utgångarna. 
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3.3.1 Klasserna 

Dem klasserna som programmet innehåller är 8 st och bilden figur 12 här nedan för visar dess 

uppbyggnad och hur dem hänger ihop med varandra.  

 

 

                                                           Figur.12. Bild  på klassernas uppbyggnad. 

 

 

 

  

 

3.3.1.1 Main 

Main är huvudklassen som startar upp programmet. När användaren väljer att öppna programmet så 

”startar ” Main klassen upp Java applikation som programmet körs igenom och programmets fönster 

öppnas. Följande kod visar klassen Main. 

public class Main  
{  
 public static void main(String[] args)  
 { 
  Data database = new Data(); // här skapar man ett objekt 
som anropas av Data database 
  MainGUI theGUI = new MainGUI(); // här skapar man ett 
object som anropas av MainMUI theGUI 
 } 
} 
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3.3.1.2 MainVal 

Klassen MainVal installerar alla komponenter i fönstrets Menu samt funktioner för att få dessa att 

fungera. Knapparna är Bakåt och Menu med sina underknappar ”Stänga ner och spara” samt Bakåt.  

MainVal importerar funktioner från Javax.swing som bland andra JButton, JMenuBar och JMenuItem. 

Efterföljande koden är där man ställer in knappen Bakåt. 

 
menuItem = new JMenuItem("Bakåt", KeyEvent.VK_BACK_SPACE); // knapp inom menu 
knappen 
menuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_BACK_SPACE,0));// 
kopplar korkommandot VK_BACK_SPACE,0 till menyalternativ 
 
menuItem.getAccessibleContext().setAccessibleDescription("Backa");// lägger till 
händelselyssnare Backa 
menuItem.addActionListener(new ActionListener() // registerar new actionListerner 
som lyssnare till menuItem 

 

3.3.1.3 Data 

Klassen Data analyserar hela filens och delar upp de olika grupperna Projektskåp, skåprader, in och 

utgångar och gör listor av dem. Klassen data jobbar och har koll på om man har valt till exempel ett 

projektskåp så skickar data klassen de rätta skåpraderna för de valda projektskåpen. Data klassen är 

med och håller reda på vad man har valt och skickar informationen om detta tillbaka den gruppen detta 

inom valen av projektskåp, skåprader och in och utgångarna. Data klassen samarbetar med klassen 

FileSkrivare. Följande kod skickar tillbaka alla skåprader för valt projektskåp 

 

public String[] getRowsByUnit(String unit)  // få skåp raderna av projektskåpen 
{ 
   ArrayList<String> rows = new ArrayList<String>(); // skapar en kopia av rows   
   for (Maskin c : allMaskins)  
   { 
     if (c.getUnit().equals(unit)&& !rows.contains(c.getRow())) // ger units som I 
listan c. och jämför så listan är lika och undersöker om row finns med i c 
     { 
       rows.add(c.getRow()); // sätter in Row I listan rows 
     } 
   } 
   return rows.toArray(new String[rows.size()]); // skickar tillbaka alla row 
(skåprader) för den valda unit (projektskåpet) 
} 

 

3.3.1.4 Maskin 

Klassen Maskin gör en kopia av orginalfilen, och det är kopian som programmet kommer att arbeta 

med. Dessutom hämtar klassen information från den del som användaren själv väljer av filens delar 

som projektskåp, skåprader, in och utgångarna samt nummerkoderna. Maskin klassen lägger upp dem 

som projektskåp-skåprad-in/utgång samt kontrollerar nummerkoderna så dem har riktigt format som 
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number = 201, 202, 203… samt ersätter \n med FileParser.delimiter. Maskin klassen samarbetar också 

med klassen FileParser och klassen FileSkrivare, 

   

  

3.3.1.5 FileParser. 

Klassen FileParser analyserar filen och skickar tillbaka en lista på filens delar i formatet  

[projektskåp-skåprader-in/utgång] – nummerkod1, nummerkod2 till klassen Maskin. 

 

3.3.1.6 Filskrivare. 

Klassen Filskrivare skriver i filen. Denna klass används för att göra en kopia av orginalfilen och för att 

spara ändringar i kopian så länge användaren jobbar med filen. Filskrivar klassen är en liten klass som 

hämtar den nerladdade filen ifrån data klassen och skriver över hela orginalfilen till en ny tom fil samt 

innehåller den filen som användaren arbetar med under hela arbetets gång.  

3.3.1.7 OutputPrinter 

Klassen OutputPrinter har hand om utskrift funktionerna. Den visar en ruta för utskrift när användaren 

har valt att skriva ut och tryckt på utskrift knappen.  Utskriftsinställningarna som hanterar det som har 

att göra med datorns skrivare.  

3.3.1.8 Main GUI 

Klassen MainGUi är baserat på Javas JFrame som ingår i Javas.swing.  JFrame står för själva fönstret 

för programmets uppbyggnad. MainGui samarbetar med klasserna Filskrivare och OutPutPrinter. 
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3.4 Resultatet 

Första skärmen är de som visas i figur 13 där ser man hur programmet ser ut när man har startat upp 

det. Här kan man bland annat välja att öppna upp en fil. Detta gör man genom att välja knappen Öppna 

Fil.  Trycker man på den knappen så kommer man direkt till datorns utforskare där man letar på den 

aktuella filen och öppnar den. Vill man inte öppna en fil utan stänga programmet väljer man Menu och 

där välja att avsluta programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 13. Bild på första fönstret i programmet. 

 

 

När man har öppnat en fil så syns direkt den aktuella filens projektskåp. I figur 14 visas ett exempel 

där projektskåpen Locker_01, Locker_02, AS01 syns. Man väljer vilken av dessa projektskåp som 

man vill öppna och dubbelklickar på valt projektskåp. Man kan även välja att gå bakåt på knappen 

Bakåt och då får man välja på att stänga ner den aktuella filen och komma tillbaka dit där man väljer 

att öppna upp en ny fil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.14. bild över hur det ser ut när filen har öppnats och filens projektskåp syns. 
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När ett projektskåp har valts visas det aktuella projektskåpens rader upp. De kan heta som i exempelet 

i figur 15 här nedanför X1, X2, Digital och Analog. Man väljer här vilken skåprad man vill öppna och 

dubbelklickar på den. Väljer man att backa kommer man tillbaka till filens projektskåp. 

 

 

Figur.15. bild över skåprader som ett projektskåp kan innehålla. 

 

 

När man har valt en skåprad så visas denna skåprads in och utgångar. Som syns i figur 16. Som 

tidigare framgått är in och utgångarna frånskilda för att på ett enklare och effektivare sätt kunna leta 

fram rätt in och utgång. Istället för att sitta och leta med dessa delarna ihopblandade. 

 

Figur.16. bild på in och utgångarnas uppdelning för en skåprad. 

 

När man har valt en in eller utgång så kommer man till dess nummerkoder. På bilden figur 17 syns 

först stegen från projektskåpen ner till nummerkoderna, i detta fall [AS01-Digital-out], därefter alla 

nummerkoder för denna utgång. Man väljer även här om man vill skriva ut en markerad nummerkod 

eller om man vill skriva ut alla nummerkoder i följd. Utskriften blir på alla nummerkoder i följen ifrån 

projektskåp till nummerkod. Exempelvis [AS01-Digital-out-Q0.0] [AS01-Digital-out-Q0.1] [AS01-

Digital-out-Q0.2] och så vidare.   



Josefin Plym Automatiskt Kabelmärkning System 

 

22 

 

Figur. 17. Bild på nummerkoder för [AS01-Digital_out] och valen att skriva ut nummerkoder enskild eller alla 

nummerkoder i följd. 
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4 Slutsats. 

Resultatet visar en första version programvara till Labelwritern moderkort. Programmet kan ta emot 

filer med olika nummerkoder samt på ett enkelt sätt arbeta med filerna. Att programmet är skrivet i 

programspråket Java är för på ett enkelt och bra sätt kunna samarbeta med de andra inställningar som 

finns på Melacs moderkort rörande inställningarna för laserskrivningen samt fastsättning av 

plasthylsor på elkablar. En färdig labelwriter maskin kommer minska tiden för montering av 

nummerkod plasthylsor på elkablar avsevärt. 

 

 

4.1 Framtida förändringar och förbättringar. 

Man kan göra förbättring på moderkortet och själva programmet.  

Man skulle kunna komplittera moderkortet med ett litet tangentbord eller en touch skärm av större 

variant. För att enklare kunna hantera programmet.  

Inom programmet skulle man kunna göra många förändringar och förbättringar. Exempelvis att kunna 

söka nummerkoder direkt på fösta sidan och slippa gå flera steg för att få fram rätt nummer kod. 

Kunna skriva egna nummer direkt om man har glömt någon nummerkod. Man skulle kunna jobba 

vidare mycket mera på internet delarna, ska labelwritern ha en egen websida som man kan ladda ner 

filerna ifrån till labelwritern när man är ute på fält och jobbar. Ska man kunna ladda ner alla koder 

enkelt över exempelvis en mobiltelefon. Kanske det skulle kunna gå att koppla in en Ipad till 

maskinen och ha alla filen direkt på den. Idéerna är många och det känns som man skulle kunna lägga 

jättemycket tid för att utveckla detta program för en produkt som labelwritern när efterfrågan är så stor 

som den är ute på marknaden idag.  

 

4.2 Summering. 

 

Programmet är med i projektet labelwriter som tyvärr står still just nu eftersom företaget som ska 

bygga själva produkten labelwriter har begärt sig själva i konkurs. Så programmet har därför inte blivit 

att testas på labelwriter moderkort Melacs. Programmet har kört på en dator i utvecklingsmiljön 

Eclipse.  
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Appendix A 

Main.Java 

/* 
 *  
 * Huvudklassen som startat upp programmet. ropas på utifrån när 
 * programmet startas upp 
 *  
 */ 
 
package Main; 
 
import GUI.MainGUI; 
import Database.Data; 
 
public class Main  
{  

public static void main(String[] args)  
 { 
  Data database = new Data(); 
  MainGUI theGUI = new MainGUI(); 
 } 
} 

 

  



Josefin Plym Automatiskt Kabelmärkning System 

 

A2 

MenuVal.java 

 

/* 
 * klassen MenuVal som intallerar alla komponenter för menu 
 *  
 *  
 */ 
 
 
package GUI; 
 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.awt.event.KeyEvent; 
 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JCheckBoxMenuItem; 
import javax.swing.JMenu; 
import javax.swing.JMenuBar; 
import javax.swing.JMenuItem; 
import javax.swing.JRadioButtonMenuItem; 
import javax.swing.KeyStroke; 
 
public class MenuVal extends JMenuBar 
{ 
   private static final long serialVersionUID = 1L; 
   JMenu menu, submenu; 
   JMenuItem menuItem; 
   JRadioButtonMenuItem rbMenuItem; 
   JCheckBoxMenuItem cbMenuItem; 
   MainGUI theGUI; 
 
   public MenuVal(final MainGUI theGUI)  
   { 
      this.theGUI = theGUI; 
      menu = new JMenu("Menu"); 
      menu.setMnemonic(KeyEvent.VK_A);                   
      menu.getAccessibleContext().setAccessibleDescription("Menu"); 
      add(menu); 
      menuItem = new JMenuItem("Stäng ner och spara", KeyEvent.VK_ESCAPE); 
      menuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_ESCAPE, 0)); 
      menuItem.getAccessibleContext().setAccessibleDescription("Stäng"); 
      menuItem.addActionListener(new ActionListener()  
      { 
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0)  

{ 
     theGUI.exitProgram(); 
 } 
      }); 
      menu.add(menuItem); 
      menuItem = new JMenuItem("Bakåt", KeyEvent.VK_BACK_SPACE); 
      menuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_BACK_SPACE, 
      0)); 
      menuItem.getAccessibleContext().setAccessibleDescription("Backa"); 
      menuItem.addActionListener(new ActionListener()  
      { 
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0)  
        { 
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 theGUI.backPressed(); 
         } 
      }); 
     menu.add(menuItem); 
     JButton backButton = new JButton("Bakåt"); 
     backButton.addActionListener(new ActionListener()  
     { 
       public void actionPerformed(ActionEvent e)  
       { 
          theGUI.backPressed(); 
       } 
     }); 
  add(backButton); 
} 
} 
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MainGUI.Java 

 

/* 
 *  
 * klassen GUI baseras på JFrame som ingår i Javax.swing  
 * JFrame står för ett själva fönsret 
 *  
 */ 
package GUI; 
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Component; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Font; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.awt.event.MouseAdapter; 
import java.awt.event.MouseEvent; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import javax.swing.DefaultListCellRenderer; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JFileChooser; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JList; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.event.ListSelectionListener; 
import Utils.Filskrivare; 
import Utils.OutputPrinter; 
import Database.Maskin; 
import Database.Data; 
 
public class MainGUI extends JFrame 
{ 
   private int currentState = 0; 
   private static final int STATE_NO_FILE = 0; 
   private static final int STATE_LIST_UNITS = 1; 
   private static final int STATE_LIST_ROWS = 2; 
   private static final int STATE_LIST_DESIGNATIONS = 3; 
   private static final int STATE_LIST_MASKIN = 4; 
   private String selectedUnit, selectedRow, selectedDesignation; 
   private Maskin selectedMaskin; 
 
   JPanel mainPanel; 
   MenuVal menubar; 
   JList list; 
   JButton openFileButton; 
   JButton printButton; 
   JButton printAllButton; 
   private MyListRenderer listRenderer; 
   final JFileChooser fileChooser = new JFileChooser(); 
   ListSelectionListener unitListListener; 
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/* 
* delen som initierar alla olika komonenter samt visar GUI 
* 
*/ 
 public MainGUI()  
{ 
  initComponents(); 
  this.setJMenuBar(menubar); 
  this.setContentPane(mainPanel); 
  this.setDefaultCloseOperation(DO_NOTHING_ON_CLOSE); 
  this.pack(); 
  this.setVisible(true); 
} 
/* 
* ropas på av kontruktorn och skapar komponenterna för GUI 
* 
*/ 
private void initComponents()  
{ 
  this.setLayout(new BorderLayout()); 
  mainPanel = new JPanel(); 
  menubar = new MenuVal(this); 
  mainPanel.setPreferredSize(new Dimension(400, 700)); 
 
// open file button 
  openFileButton = new JButton("Öppna Fil"); 
  openFileButton.addActionListener(new ActionListener()  
  { 
     public void actionPerformed(ActionEvent arg0)  
     { 
        loadFile(); 
     } 
  }); 
  mainPanel.add(openFileButton, BorderLayout.SOUTH); 
  printButton = new JButton("Skriv ut markerade");// print button 
  printButton.addActionListener(new ActionListener()  
  { 
     public void actionPerformed(ActionEvent e)  
     { 
       printChecked(); 
     } 
}); 
printAllButton = new JButton("Skriv ut alla");// print all button 
printAllButton.addActionListener(new ActionListener()  
{ 
   public void actionPerformed(ActionEvent arg0)  
   { 
      printAll(); 
   } 
}); 
 
list = new JList(new String[0]); 
list.setPreferredSize(new Dimension(350, 500)); 
list.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 18)); 
listRenderer = new MyListRenderer(); 
list.setCellRenderer(listRenderer); 
mainPanel.add(list, BorderLayout.NORTH); 
list.addMouseListener(new MouseAdapter()  
{ 



Josefin Plym Automatiskt Kabelmärkning System 

 

A6 

   public void mouseClicked(MouseEvent evt)  
   { 
      if (evt.getClickCount() == 2)  
      { 
         doubleClickedOnList(); 
      } 
   } 
}); 
 
  currentState = STATE_NO_FILE; 
} 
/*  
* printar maskinen. är inställt till falsk bara för att skriva ut den text som har 
*blivit valt 
*  
*/ 
protected void print(boolean printAll)  
{ 
  ArrayList<String> checked = null; 
  if (printAll)  
  { 
    checked = selectedMaskin.getAndCheckAll(); 
  } else  
  { 
    checked = selectedMaskin.getChecked(); 
  } 
  selectedMaskin.setPrinted(checked); 
  listRenderer.addPrinted(checked); 
  OutputPrinter.printMaskin(selectedMaskin); 
  listRenderer.clearChosen(); 
  selectedMaskin.clearChecked(); 
  list.updateUI(); 
} 
protected void printAll()  
{ 
  print(true); 
} 
protected void printChecked()  
{ 
   print(false); 
} 
/* 
* denna del ropas på varje gång någon del av listan blir duddelklick på och 
*kontrollerar vilket läge det är och uppdaterar listan och valet utifrån läget 
* 
*/ 
protected void doubleClickedOnList()  
{ 
if (currentState == STATE_LIST_UNITS)  
{ 
  selectedUnit = (String) list.getSelectedValue(); 
  list.setListData(Data.getInstance().getRowsByUnit(selectedUnit)); 
  currentState = STATE_LIST_ROWS; 
} else if (currentState == STATE_LIST_ROWS)  
{ 
   selectedRow = (String) list.getSelectedValue(); 
   list.setListData(Data.getInstance().getDesignationsByRowAndUnit(selectedUnit, 
selectedRow)); 
currentState = STATE_LIST_DESIGNATIONS; 
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} else if (currentState == STATE_LIST_DESIGNATIONS)  
  { 
    selectedDesignation = (String) list.getSelectedValue(); 
    selectedMaskin = Data.getInstance().getMaskin(selectedUnit, 
    selectedRow, selectedDesignation); 
    list.setListData(Data.getInstance().listAMaskin(selectedMaskin)); 
    currentState = STATE_LIST_MASKIN; 
    listRenderer.addPrinted(selectedMaskin.getPrintedItems()); 
    listRenderer.addChosen(selectedMaskin.getChecked()); 
    mainPanel.add(printButton, BorderLayout.SOUTH); 
    mainPanel.add(printAllButton, BorderLayout.SOUTH); 
    mainPanel.updateUI(); 
  }  
  else if (currentState == STATE_LIST_MASKIN)  
  { 
    if (list.getSelectedIndex() != 0)  
    { 
      listRenderer.addSelection(list.getSelectedIndex()); 
      selectedMaskin.checkAnItem((String) list.getSelectedValue()); 
    } 
    list.updateUI(); 
  } 
} 
/* 
* denna del anropad efter att data har lät igenom valt fil. den visar hela maskin 
*och går in på units 
*  
*  
*/ 
public void fileLoadedAndParsed()  
{ 
  list.setListData(Data.getInstance().getUnitTextArray()); 
  mainPanel.remove(openFileButton); 
  mainPanel.updateUI(); 
  currentState = STATE_LIST_UNITS; 
  this.pack(); 
} 
/* 
* delen som visar föntret Välj fil och den som laddar upp den valda filen 
*   
*/ 
private void loadFile()  
{ 
  int returnVal = fileChooser.showOpenDialog(this); 
  if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION)  
  { 
    File file = fileChooser.getSelectedFile(); 
    try  
    { 
       Data.getInstance().ParseFile(file); 
       fileLoadedAndParsed(); 
    }  
    catch (FileNotFoundException e)  
    { 
       e.printStackTrace(); 
    } 
} 
} 
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/* 
* denna del kallas på varje gång Back-knappen används. och arbeter tvärtimot till 
* doubleClickedOnList () metoden  
*  
*/ 
public void backPressed()  
{ 
if (currentState == STATE_NO_FILE)  
{   
// do nothing 
} 
else if (currentState == STATE_LIST_UNITS)  
{ 
  if (clickedYes())  
  { 
    mainPanel.remove(list); 
    mainPanel.add(openFileButton); 
    list.setListData(new String[0]); 
    mainPanel.add(list); 
    // clean up 
    listRenderer.clearChosen(); 
    listRenderer.clearPrinted(); 
    selectedMaskin = null; 
    selectedUnit = null; 
    selectedRow = null; 
    selectedDesignation = null; 
    currentState = STATE_NO_FILE; 
    mainPanel.updateUI(); 
  } 
}  
else if (currentState == STATE_LIST_ROWS)  
{ 
  list.setListData(Data.getInstance().getUnitTextArray()); 
  currentState = STATE_LIST_UNITS; 
}  
else if (currentState == STATE_LIST_DESIGNATIONS)  
{ 
  list.setListData(Data.getInstance().getRowsByUnit(selectedUnit)); 
  currentState = STATE_LIST_ROWS; 
}  
else if (currentState == STATE_LIST_MASKIN)  
{ 
  list.setListData(Data.getInstance().getDesignationsByRowAndUnit(selectedUnit, 
  selectedRow)); 
  listRenderer.clearChosen(); 
  listRenderer.clearPrinted(); 
  currentState = STATE_LIST_DESIGNATIONS; 
  mainPanel.remove(printAllButton); 
  mainPanel.remove(printButton); 
  mainPanel.updateUI(); 
} 
} 
/* visar ett fönster på den abslout sista backningen för att se om man vill stänga 
*ner filen o förlora dem ändringar med markering och print som man har gjort 
* 
*/ 
private boolean clickedYes()  
{   
  Object[] options = { "Ja", "Nej" }; 
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  int n = JOptionPane.showOptionDialog(this,"Vill du avsluta och ta bort allt?", 
  "Ta bort alla ändringar", JOptionPane.YES_NO_OPTION, 
  JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, options, options[0]); 
  if (n == 0)  
{ 
  return true; 
} 
return false; 
} 
/* 
* exits the program and saves all changes to file. 
*/ 
public void exitProgram()  
{ 
 if (currentState != STATE_NO_FILE)  
{ 
  Filskrivare fileWriter = new Filskrivare(); 
  fileWriter.saveChanges(); 
} 
System.exit(0); 
} 
/* 
* denna del är en utökning på DefaultListCellreanderer så attman kan ändra färger 
* på det som ska skrivas ut  
*  
*/ 
private class MyListRenderer extends DefaultListCellRenderer  
{ 
  private HashMap theChosen = new HashMap(); 
  private HashMap thePrinted = new HashMap(); 
  public Component getListCellRendererComponent(JList list, Object value, 
  int index, boolean isSelected, boolean cellHasFocus)  
  { 
   super.getListCellRendererComponent(list, value, index, isSelected, 
   cellHasFocus); 
   if (theChosen.containsKey(index))  
   { 
     setForeground(Color.green); 
   }  
   else if (thePrinted.containsKey(index))  
   { 
     setForeground(Color.gray); 
   } else  
    { 
      setForeground(Color.black); 
    } 
    return (this); 
   } 
   /* 
    * denna del har fokus på dem celerna ska kontrolleras  
    *  
   */ 
  public void addSelection(int index)  
 { 
   if (theChosen.containsKey(index))  
   { 
     theChosen.remove(index); 
     }  
     else  
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     { 
       theChosen.put(index, "chosen"); 
     } 
    } 
    public void clearChosen()  
    { 
       theChosen.clear(); 
    } 
    public void clearPrinted()  
    { 
      thePrinted.clear(); 
    } 
 /* 
  * tar till valda enheter i en ArrayList till dem markerade enheterna 
  *  
  */ 
public void addChosen(ArrayList<String> chosen)  
{ 
  String[] s = Data.getInstance().listAMaskin(selectedMaskin); 
  for (int k = 0; k < s.length; k++)  
  { 
   if (chosen.contains(s[k]))  
   { 
     theChosen.put(k, "chosen"); 
   } 
  } 
} 
/*  
 * gör samma sak som ovan men lägger nu dem till printade 
 *  
 */ 
public void addPrinted(ArrayList<String> printed)  
{ 
  String[] s = Data.getInstance().listAMaskin(selectedMaskin); 
  for (int k = 0; k < s.length; k++)  
  { 
    if (printed.contains(s[k])) { 
    thePrinted.put(k, "printed"); 
     } 
   } 
  } 
 } 
} 
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Data.Java 

/* 
 *  
 * klassen som hand om alla units och dess metoder för att hämta dem 
 *  
 */ 
package Database; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.util.ArrayList; 
import Utils.FileParser; 
 
public class Data  
{ 
   private ArrayList<Maskin> allMaskins; 
   private FileParser fileParser; 
   private static Data theInstance; 
   private File openedFile; 
  
   public Data() 
   { 
     allMaskins = new ArrayList<Maskin>(); 
     fileParser = new FileParser(); 
   } 
/* 
* den delen som returnerar theInstance till data 
*  
*/ 
public static Data getInstance()  
{ 
  if (theInstance == null)  
  { 
    theInstance = new Data(); 
  } 
  return theInstance; 
} 
/* 
* analyserar filen och sparar alla units som den finns i data 
*  
*/ 
public void ParseFile(File file) throws FileNotFoundException  
{ 
  allMaskins.clear(); 
  allMaskins.addAll(fileParser.parse(file)); 
  openedFile = file; 
} 
 
public ArrayList<Maskin> getMaskins()  
{ 
  return allMaskins; 
} 
 
public File getOpenedFile()  
{ 
  return openedFile; 
} 
/* 
* delen som skickar tillbaka en Array med headern till maskin 
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*   
*/ 
public String[] getHeaderTextArray()  
{ 
  String[] theArray = new String[allMaskins.size()]; 
  for (int k = 0; k < allMaskins.size(); k++)  
  { 
    theArray[k] = allMaskins.get(k).getHeader(); 
  } 
  return theArray; 
 } 
/* 
* denna del jobbar på samma sätt som den ovan men skivkar tillbaka alla units 
*/ 
public String[] getUnitTextArray()  
{ 
  ArrayList<String> units = new ArrayList<String>(); 
  for (Maskin c : allMaskins)  
  { 
    if (!units.contains(c.getUnit()))  
    { 
      units.add(c.getUnit()); 
    } 
  } 
return units.toArray(new String[units.size()]); 
} 
/* 
* .denna del skivkar tillbaka alla row för den speciella units 
*/ 
public String[] getRowsByUnit(String unit)  
{ 
  ArrayList<String> rows = new ArrayList<String>(); 
  for (Maskin c : allMaskins)  
  { 
   if (c.getUnit().equals(unit)&& !rows.contains(c.getRow()))  
   { 
     rows.add(c.getRow()); 
   } 
 } 
 return rows.toArray(new String[rows.size()]); 
} 
/* 
* jobbar på samma sätt som dem övan men skickar tillbaka designationen för valt 
*units-row 
*/ 
public String[] getDesignationsByRowAndUnit(String selectedUnit, 
String selectedRow)  
{ 
  ArrayList<String> designations = new ArrayList<String>(); 
  for (Maskin c : allMaskins)  
  { 
    if (c.getUnit().equals(selectedUnit)&& c.getRow().equals(selectedRow) 
    && !designations.contains(c.getDesignation()))  
{ 
designations.add(c.getDesignation()); 
} 
} 
return designations.toArray(new String[designations.size()]); 
} 
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/* 
*skickar tillbaka maskin för den specilla units.row.designationen 
* 
*/ 
public Maskin getMaskin(String selectedUnit, String selectedRow, 
String selectedDesignation)  
{ 
for (Maskin c : allMaskins)  
{ 
  if (c.getUnit().equals(selectedUnit)&& c.getRow().equals(selectedRow) 
  && c.getDesignation().equals(selectedDesignation))  
{ 
  return c; 
} 
} 
return null; 
} 
 
public String[] listAMaskin(Maskin c)  
{ 
   ArrayList<String> theList = new ArrayList<String>(); 
   theList.add(c.getHeader()); 
   theList.addAll(c.getNumber()); 
   return theList.toArray(new String[theList.size()]); 
 } 
} 
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Maskin.Java 

/* 
 * Klassen som är för EN unit. den här klassen hämtar informationen om den unit 
som har valts 
 *  
 */ 
 
package Database; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Set; 
import Utils.FileParser; 
 
public class Maskin  
{ 
  private String row; 
  private String unit; 
  private String designation;  
  private String fullText;  
  private String header; 
  private ArrayList<String> number; 
  private ArrayList<String> checkedItems; 
  private ArrayList<String> printedItems; 
/* 
*Konstruktor för Maskin. denna del tar dem nödvändiga strängar och data på 
* Ingång. 
* 
*dataHeader = reubriken för den maskin som ska hämtar. lägger upp dem som Unit-
*Row-Designation 
*  
* Data står för kontrollera number så det är riktigt format ex 
* number = 201, 202, 203 samt ersätter \n med FileParser.delimiter 
*             
*/ 
public Maskin(String dataHeader, String data)  
{ 
  checkedItems = new ArrayList<String>(); 
  printedItems = new ArrayList<String>(); 
  fullText = makeFullText(dataHeader, data); 
  row = extractRow(dataHeader); 
  unit = extractUnit(dataHeader); 
  designation = extractDesignation(dataHeader); 
  number = extractCheck(data); 
  extractCheckedAndPrintedLists(); 
  header = dataHeader; 
 } 
/* 
 * Kontrollerar det har valts eller markerad något 
 *  
 */ 
private void extractCheckedAndPrintedLists() 
{ 
  if (fullText.contains("checkedItems="))  
  { 
    String checkedItemsString = fullText.substring( 
    fullText.indexOf("checkedItems=") + 13, 
    fullText.indexOf("printedItems=")); 
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   String printedItemsString = fullText.substring(fullText 
   .indexOf("printedItems=") + 13); 
   checkedItemsString = checkedItemsString.trim(); 
   printedItemsString = printedItemsString.trim(); 
if (checkedItemsString.length() != 0)  
String[] cList = checkedItemsString.split(","); 
checkedItems.addAll(Arrays.asList(cList)); 
if (printedItemsString.length() != 0)  
{ 
  String[] pList = printedItemsString.split(","); 
  printedItems.addAll(Arrays.asList(pList)); 
} 
} 
} 
/* 
* den här delen sparar och återskapar texten ifrån orginalfilen 
* dataheader tar huvudelen ifrån texten unit-row-designation från orginalfilen 
* data tar hand om number delen om \n är bytt mot FilePArser.delimiter 
* och returnerar en kopia av den text den tog ifrån orginalfilen   
*  
*/ 
private String makeFullText(String dataHeader, String data)  
{ 
   String temp = dataHeader + "\n" + data; 
   temp = temp.replace(FileParser.delimiter, "\n"); 
   return temp.trim(); 
} 
/* 
* Tar designation ifrån maskin och huvuddelen från orginalfilen i format unit-row 
* och designation och returnerar designation 
*  
*/ 
private String extractDesignation(String text)  
{ 
   return text.substring((text.lastIndexOf("-") + 1), (text.length() - 1)); 
} 
/* 
*  
* Extraherar strängen med punkter på "att-göra-lista" 
* Text tar hand om testen under huvuddelen i orinalfilen om den valda 
* texten är skriver efter ett "=" och har ett "," efter sig som Number = 201, 202, 
* 203 returnerar en ArrayList med med valda texterna som strängar 
* ArrayList har man för att göra listor 
*  
*/ 
private ArrayList<String> extractCheck(String text)  
{ 
   ArrayList<String> theList = new ArrayList<String>(); 
   String temp = text.substring((text.indexOf("=") + 1)); 
   temp = temp.substring(0, temp.indexOf(FileParser.delimiter)); 
   String[] stuffToDo = temp.split(","); 
   for (String s : stuffToDo)  
    { 
      theList.add(s.trim()); 
    } 
 
 return theList; 
 } 
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/* 
* den valda texten kontrolleras 
* markerar ett objekt som kontrolleras. 
* 
*/ 
public void checkAnItem(String item)  
{ 
  if (!checkedItems.remove(item))  
  { 
    checkedItems.add(item); 
  } 
} 
 
   
private String extractUnit(String text)  
{ 
   return text.substring(1, text.indexOf("-")); 
} 
 
/* 
* skiljer rows ifrån headern som är ifrån orginalfilen med format unit-row-
*designation retunerar row 
*/ 
private String extractRow(String text)  
{ 
  return text.substring(text.indexOf("-") + 1, text.lastIndexOf("-")); 
} 
  
/* 
*  
* gör en sträng toString och returnerar alla enheter 
*  
*/ 
public String toString()  
{ 
  return "Unit: " + unit + " Row: " + row + " Designation: " 
  + designation + " Number: " + number + "\nfulltext: " + fullText; 
} 
 
/* 
*  
* Strängen getRow som retunerar row 
*  
*/ 
public String getRow()  
{ 
  return row; 
} 
 
/* 
*  
* strängen Strin getUnit som retunerar unit 
*  
*/ 
public String getUnit()  
{ 
   return unit; 
} 
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/* 
*  
* samma uppställning nedanför för strängarna designation, FullText samt header 
*  
*/ 
public String getDesignation()  
{ 
  return designation; 
} 
 
public String getFullText()  
{ 
  return fullText; 
} 
 
public String getHeader() 
{ 
   return header; 
} 
/* 
*  
* en ArratList Sträng getNumber som retunerar Number som en lista 
*  
*/ 
public ArrayList<String> getNumber()  
{ 
  return number; 
} 
 
public ArrayList<String> getChecked()  
{ 
  return checkedItems; 
} 
 
/* 
* kollar igenom all text om nått är vald och isf skickar tillbaka en  lista på 
*den valda texten Kontrollerar alla objekt och returnerar en lista över markerade 
*objekt. 
* 
*/ 
public ArrayList<String> getAndCheckAll() 
{ 
   checkedItems.clear(); 
   checkedItems.addAll(number); 
   return checkedItems; 
} 
 
public void setPrinted(ArrayList<String> printed)  
{ 
  printedItems.addAll(printed); 
  Set s = new HashSet(); 
  s.addAll(printedItems); 
  printedItems.clear(); 
  printedItems.addAll(s); 
} 
 
public ArrayList<String> getPrintedItems()  
{ 
  return printedItems; 
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} 
 
public void clearChecked()  
{ 
   checkedItems.clear(); 
} 
 
/* 
* skickar tillbaka orginal texten till filen när den sparar som innehåller checked 
*och print text. Returnerar det fullständiga text som ska skrivas till filen när 
*du sparar. 
* 
*/ 
public String getFullTextWithPrintedAndChecked()  
{ 
  String cleanFullText = fullText; 
  if (fullText.contains("checkedItems="))  
  { 
    cleanFullText = fullText.substring(0,fullText.indexOf("checkedItems=")); 
    cleanFullText = cleanFullText.trim(); 
  } 
  String returnString = new String(cleanFullText); 
  returnString = returnString + "\n\tcheckedItems= "; 
  for (String s : checkedItems)  
  { 
    returnString = returnString + s + ","; 
  } 
  if (!checkedItems.isEmpty())  
  { 
    returnString = returnString.substring(0, returnString.length() - 1); 
  } 
  returnString = returnString + "\n\tprintedItems= "; 
  for (String s : printedItems)  
  { 
    returnString = returnString + s + ","; 
  } 
  if (!printedItems.isEmpty())  
  { 
    returnString = returnString.substring(0, returnString.length() - 1); 
  } 
  return returnString; 
} 
 
/* 
 * returnerar texten som vart printed av maskinen 
 *  
 */ 
public String getPrintString()  
{ 
  String stringToPrint = ""; 
  stringToPrint = stringToPrint + header + "\n" + "Checked: "; 
  for (String s : checkedItems)  
  { 
    stringToPrint = stringToPrint + s + ","; 
  } 
  return stringToPrint = stringToPrint.substring(0,stringToPrint.length() - 1); 
} 
} 
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FileParser.Java 

/* 
* klassen som analyserar varje fil och skickar tillbaka en lista med alla hittade    
* maskins. 
 * och varje maskins ska vara i formaten [units-rows-designation] number =    
 * nummerkod1, nummerkod2 osv 
 */ 
 
 
package Utils; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Scanner; 
import Database.Maskin; 
 
public class FileParser  
{ 
  public static final String delimiter = "|||"; 
  public ArrayList<Maskin> parse(File file) throws FileNotFoundException  
  { 
    ArrayList<Maskin> maskinList = new ArrayList<Maskin>(); 
    Scanner input = new Scanner(file); 
    String nextLine = input.nextLine(); 
    while (input.hasNextLine())  
    { 
      if (nextLine.startsWith("["))  
      { 
        String dataHeader = nextLine; 
        nextLine = input.nextLine(); 
        String data = ""; 
        while (input.hasNextLine() && !nextLine.startsWith("["))  
        { 
          data = data + nextLine + delimiter; 
          nextLine = input.nextLine(); 
        } 
        if (!input.hasNextLine())  
        { 
          data = data + nextLine + delimiter; 
        } 
        addEntryToMaskinList(dataHeader, data, maskinList); 
      }  
      else  
       { 
         nextLine = input.nextLine(); 
       } 
     } 
     input.close(); 
     return maskinList; 
   } 
 
/* 
 * denna del lägger till maskinen om den har rätt rubrik i header untis 
 *  
 */ 
private void addEntryToMaskinList(String dataHeader, String data, 
ArrayList<Maskin> maskinList)  
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{ 
if (nbrOfOccurences('-', dataHeader) == 2)  
{ 
  maskinList.add(new Maskin(dataHeader, data)); 
} 
} 
 
/* 
 *  
 * denna del räknar hur många gånger ett viss tecken syns i en string 
 *  
 */ 
private int nbrOfOccurences(char c, String s)  
{ 
  int count = 0; 
  for (int i = 0; i < s.length(); i++)  
  { 
    if (s.charAt(i) == c)  
    { 
     count++; 
    } 
  } 
return count; 
} 
} 
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Filskrivare.Java 

 

/* 
 *  
 * denna klass skriver i filen. används för att spara ändringarna i orginal filen. 
 * under användingen av den 
 *  
 */ 
 
 
package Utils; 
 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.OutputStreamWriter; 
import java.io.Writer; 
import java.util.ArrayList; 
 
import Database.Maskin; 
import Database.Data; 
 
/* 
* denna del hämtar den nerladdade filen ifrån data och skriver över hela 
*orginalfilen 
* till en ny tom fil samt innehåller den filen som användaren arbetar med 
* 
*/ 
public class Filskrivare  
{ 
  public void saveChanges() 
  { 
    Writer writer = null; 
    File file = Data.getInstance().getOpenedFile(); 
    ArrayList<Maskin> allDatas = Data.getInstance().getMaskins(); 
    try  
    { 
      writer = new BufferedWriter(new  
OutputStreamWriter(newFileOutputStream(file))); 
      for (Maskin c : allDatas)  
      { 
        writer.write(c.getFullTextWithPrintedAndChecked() + "\n"); 
      } 
     } 
    catch (IOException ex)  
    { 
    }  
    finally  
    { 
     try  
      { 
       writer.close(); 
      }  
      catch (Exception ex) {} 
     } 
    } 
} 
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OutputPrinter.Java 

 

/* 
 *  
 * klassen som har hand om utskrift enheten.  
 *  
 */ 
 
package Utils; 
 
import java.awt.Font; 
import java.awt.FontMetrics; 
import java.awt.Graphics; 
import java.awt.Graphics2D; 
import java.awt.print.PageFormat; 
import java.awt.print.Printable; 
import java.awt.print.PrinterException; 
import java.awt.print.PrinterJob; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.StringReader; 
 
import Database.Maskin; 
 
public class OutputPrinter implements Printable  
{ 
  private String printData; 
  public OutputPrinter(String printDataIn) 
  { 
    this.printData = printDataIn; 
   } 
 
/* 
 * denna delen hanterar print och visar då ett ruta för utskrift när användaren 
 * har valt att skriva ut 
 *  
 */ 
public static void printMaskin(Maskin maskinToPrint)  
{ 
  try 
  { 
    String printData = maskinToPrint.getPrintString(); 
    PrinterJob job = PrinterJob.getPrinterJob(); 
    job.setPrintable(new OutputPrinter(printData)); 
    boolean doPrint = job.printDialog(); 
    if (doPrint)  
    { 
     try  
     { 
       job.print(); 
     }  
     catch (PrinterException e) {} 
    } 
   }  
   catch (Exception e)  
   { 
     e.printStackTrace(); 
   } 
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} 
public int print(Graphics g, PageFormat pf, int page) 
throws PrinterException  
{ 
  if (page > 0)  
  { 
    return NO_SUCH_PAGE; 
  } 
// print inställningar 
Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; 
int x = (int) pf.getImageableX(); 
int y = (int) pf.getImageableY(); 
g2d.translate(x, y); 
 
Font font = new Font("Serif", Font.PLAIN, 10); 
FontMetrics metrics = g.getFontMetrics(font); 
int lineHeight = metrics.getHeight(); 
BufferedReader br = new BufferedReader(new StringReader(printData)); 
try  
{ 
  String line; 
  x += 50; 
  y += 50; 
  while ((line = br.readLine()) != null)  
  { 
    y += lineHeight; 
    g2d.drawString(line, x, y); 
  } 
 }  
catch (IOException e) {} 
return PAGE_EXISTS; 
} 
}  
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