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Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin

� Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä 
Telelogic DOORS®-ohjelmistoa, jolloin vaatimusten 
läpikäynnissä joudutaan käyttämään hyväksi jotakin 
muuta tiedostomuotoa DOORSin export-toiminnoilla.

� Spreadsheet-muoto on ainoa tiedostomuoto 
DOORSissa, joka mahdollistaa olemassa olevien 
vaatimusten (DOORS-objektien) päivittämisen.

� Spreadsheet viittaa taulukkolaskentaohjelmiin, mutta 
koska kysymyksessä on oikeastaan pilkuilla tai 
tabulaattoreilla eroteltu tiedosto voidaan tätä muotoa 
tuottaa monesta ohjelmasta – taulukkolaskenta-
ohjelmista, tietokantaohjelmista .

� Tämä esitys esittää menetelmän miten taulukko-
laskentamuotoa voidaan käyttää hyväksi DOORS-
tietokannan päivityksessä.
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Perustoiminta

� DOORSiin perustetaan vientinäkymä, jossa on erikseen 

Object Identifier, Object Number, Object Heading ja 

Object Text, sekä halutut muut attribuutit.

� Tehdään DOORSista vienti Spreadsheet-muotoon, 

käyttäen erottimena tabulaattoria.

� Muokataan ja lisätään tietoja ulkopuolisessa ohjelmassa

� Tuodaan tekstitiedosto pilkuilla tai tabulaattoreilla 

erotettuna tiedostona sisään DOORsiin, jolloin DOORS 

tekee tietojen päivityksen Object Identifier’in pohjalta.

DOORS-

dokumentti

Taulukko

.tsv

Muokkaus
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DOORS-vientinäkymä

� DOORS-vientinäkymästä poistetaan DOORSin pääsarake, jossa normaalisti on 
otsikot ja vaatimukset ja lisätään nämä tiedot omina sarakkeinaan.

� Tehdään siis näkymä, jossa on minimissään attribuutit: Object Identifier, Object 
Heading ja Object Text.

� Näkymään voi myös lisätä muitakin attribuutteja, joita halutaan viedä Wordiin: 
esimerkissä on lisätty DOORSin otsikkonumerointi (Object Number) sekä 
vaatimusmäärittelyattribuutti (Requirement).

� HUOM: jotta tiedoston tuonti DOORSiin takaisin toimisi pitää Object Identifier -
sarakkeen otsikkona olla nimenomaan Object Identifier!
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Viennin asetukset TSV-tiedostoon

� Export: Displayed columns 

(oletus).

� Include: All objects (oletus).

� Include attribute names / 

column titles in first row 

(oletus).

� Data separator: Tab (pitää 

muuttaa).

� Tiedosto: annetaan hakemisto 

ja tiedoston nimi.

� Export-näppäimellä DOORS 

luo halutun nimisen tiedoston.

� Advanced-näppäimellä 

voidaan muuttaa käytettävää 

merkistöä.
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Muokkaus DOORSin ulkopuolella

� Esimerkissä TSV-tiedostoa muokataan Excelissä – Excelin 

automaattisuus joskus tuottaa virheellisiä muotoja, esim. kuvassa osa 

Object Number’eistä ovat muuttuneet päivämääriksi.

� DOORSin toimintalogiikka uusien tietojen / objektien osalta:

– Jos Object Identifier tietoa ei löydy modulista, niin perustetaan uusi objekti, 

joka on samalla tasolla kuin sisääntuotavassa tiedostossa sitä edeltänyt rivi 

ja tällä DOORS-otsikkotasolla heti edeltävän perässä (huom: tämä 

tarkoittaa että ennen uutta objektia voikin olla muita otsikkotasoja, vaikka 

sisääntuotavassa tiedostossa näin ei ollut!).
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Tuonnin asetukset muokkauksen jälkeen

� Import to attribute: By 

column labels (oletus).

� Import options: Update 

existing objects (oletus).

� Update: All objects 

(oletus).

� Data separator: Tab 

(pitää muuttaa).

� Input file: haetaan 

tuotava tiedosto Browse-

näppäimellä.

� Import-näppäimellä 

DOORS luo ja päivittää 

lisätyt tai muokatut 

objektit.

Import-toiminnassa voidaan Advanced-

näppäimellä näyttää tiedoston sisältö, 

sekä muuttaa käytettävää merkistöä.
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Päivityksen tunniste

� Tekstitiedostoa importoidessa 
DOORS varmistaa mikä 
sarake taulukossa on yksi-
käsitteinen tunniste, koska 
tässä tapauksessa dokumentti 
on tuotettu DOORSista 
käytetään Object Identifier –
saraketta päivityksen 
tunnisteena.

� Päivityksen jälkeen DOORS 
ilmoittaa kuinka monta objektia 
on päivitetty ja kuinka monta 
uutta luotu.

� Huom: jos uusia objekteja on 
epäilyttävän paljon, on syynä 
todennäköisesti tekstissä 
olevat rivinvaihdot.
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Tuonnin jälkeen muokatut ja uudet objektit

� Uusien ja muokattujen objektien muutospalkki on punainen.

� Historiassa muokkaukset ja uudet objektit näkyvät sen henkilön 

tekeminä, joka toi CSV-/TSV-tiedoston DOORSiin.

� Uudet objektit perustetaan samalle tasolle kuin sisääntuotavassa

tiedostossa sitä uutta objektia edeltänyt rivi ja uusi objekti on 

tällä DOORS-otsikkotasolla heti edeltävän perässä (huom: tämä 

tarkoittaa että ennen uutta objektia voikin olla muita otsikko-

tasoja, vaikka sisääntuotavassa tiedostossa näin ei ollut!).
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Uusi attribuutti

� Jos tuotavassa tiedostossa on 
sarake, jonka otsikon nimeä ei 
löydy DOORS-modulin 
attribuuteista, niin DOORS 
ehdottaa uutta attribuuttia 
perustettavaksi moduliin.

� DOORS ehdottaa attribuutille 
tyyppiä, mutta käyttäjä voi myös 
valita haluamansa tyypin 
(”Choose different type”).

� Ulkoisessa ohjelmassa siis 
voidaan lisätä myös uusia 
attribuutteja, esim. perustamalla 
Exceliin uusi sarake ja nimeä-
mällä se.

� Jos Object Identifier sarakkeen 
nimi on joku muu, niin DOORS 
pyytää perustamaan uuden 
attribuutin, eikä ko. saraketta voi 
käyttää objektien tunnistamiseen.
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Ohjeita ja vinkkejä

� Edellä olevissa ohjeissa on suositeltu, että siirrossa 
käytetään erottimena tabulaattoria, tähän on syynä se 
että pilkuilla eroteltu CSV-muoto on Windows-
asennuksissa toisinaan hankala: pilkut voivatkin olla 
toisesta ohjelmasta tallennettaessa puolipisteitä tai 
muita merkkejä, joita DOORS ei tunnista erottimiksi.

� Tabulaattorin käyttö erottimena tietysti myös tarkoittaa 
sitä, että sisääntuotavassa tiedossa ei saa olla kenttien 
sisällä tabulaattoreita.

� Viennissä ja tuonnissa voidaan käyttää DOORSin 
filttereitä (Include: Display set only / Update: Display set 
only ), jolloin vain filtterin esittämät DOORS-objektit 
viedään tai päivitetään – tuonnissa kuitenkin kaikki 
uudet objektit luodaan, vaikka käytössä olisi filtteri.
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