
 

Examensarbete 

Kunddatabas i Java och MySQL 
av 

Ann Kimmefors och Niclas Nilsson 

LITH-IDA-EX-ING--03/011--SE 

2003-12-05 



Kunddatabas i Java och MySQL 
=================================================================== 

 

Examensarbete 

Kunddatabas i Java och MySQL 
av 

Ann Kimmefors och Niclas Nilsson 

LITH-IDA-EX-ING-03/011--SE 

2003-12-05 

Handledare: Jan Åhl  
ErPartner AB, Gällivare 

Examinator: Lena Strömbäck  
Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 

 



 

Förord 
Vi vill tacka följande personer och företag för all den hjälp som vi har fått under 
arbetets gång. 
 
Vi vill börja med att tacka Uminova Center AB som genom sin verksamhet har 
gjort det möjligt för oss att göra vårt examensarbete. 
 

”Akademiker i företag” -projektet hos Uminova Center AB, 
universitetens näringslivsservice i Umeå 
 
Uminova Center AB, universitetens (Umeå univ./Sv. Lantbruksuniv.) 
näringslivsservice i Umeå, arbetar för ett ökat samarbete mellan 
universitet/högskola och näringsliv. Detta examensjobb har utförts 
via ”Akademiker i företag” - projektet, vilket är ett av Uminova 
Centers verktyg för en effektiv kunskapsöverföring mellan 
universitet/högskola och näringsliv. Detta i syfte att utveckla 
företagen i de fyra nordligaste länen. 
 
Uminova Center bedriver en omfattande besöksverksamhet i 
näringslivet för att bl a identifiera lämpliga examensprojekt för 
studenter och potentiella utvecklingsprojekt, ett första arbete, för 
nyutexaminerade. Dessa projekt vidareförmedlas sedan via 
examensjobb.nu. Finansiärer är EU:s Strukturfonder, KK-stiftelsen, 
Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsarbetsnämnden i Västerbotten, 
samt deltagande kommuner och företag.  
Databasen med examensjobb/uppsatsförslag finns på Internet under 
adressen:  
http://examensjobb.nu/     

 
Vi vill tacka Jan Åhl på ErPartner AB som har varit vår handledare under den 
här tiden. 
Vi vill också tacka medlemmarna i Nattavaara Ekonomiska förening och dess 
ordförande Bertil Holmgren för att de behövde ett program som vi fick 
möjligheten att göra. Slutligen vill vi tacka vår examinator Lena Strömbäck för 
alla tips och råd som vi har fått. 
 
Linköping den 5:e december 2003.  
Ann Kimmefors 
Niclas Nilsson 



Kunddatabas i Java och MySQL 
=================================================================== 

 

Sammanfattning 
Syftet med arbetet som ligger till grund för denna rapport var att hjälpa 
Nattavaara Ekonomiska förening att utveckla ett program för att hantera 
fakturor, kunduppgifter och lager. Programmet och denna rapport har gjorts i 
samråd med den ekonomiska föreningen i Nattavaara. 
Några av de krav som ställs på programmet är att det ska hantera kunduppgifter, 
lagerstatus, fakturering och hantering av dieselförbrukning. Programmet ska 
kunna skriva ut fakturor, påminnelser, följesedlar, kundlista och lagerlista. Alla 
uppgifter ska sparas i en databas. 
Programmet implementerades med hjälp av programmeringsspråket Java och 
med en MySQL databas, då båda är plattformsoberoende och vi har tidigare 
erfarenhet från dessa. 
Programmet är fönsterbaserat och är uppbyggt kring användandet av flikar där 
varje flik representerar en egen funktionalitet, det för att skapa ett överskådligt 
och lättnavigerat program. Användarvänlighet är något som har beaktats vid 
framställningen av programmet, bl.a. genom gruppering av närliggande 
information och placeringen av knappar.   
En av slutsatserna med detta arbete är att Java med fördel kan användas för att 
skapa grafiska gränssnitt med kopplingar mot databaser. 
Framtida utveckling av programmet kan vara t.ex. att förbättra utskriftskvalitén 
och hanteringen av databasens initiering. 
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Abstract  
The purpose with this work that is the basis for this thesis was to help 
Nattavaara Economical association to develop a program for handling invoices, 
customer information, and storage. The program and this thesis have been done 
in cooperation with the economical association in Nattavaara. 
Some of the demands on the program are that it shall handle customer 
information, storage status, invoices and diesel consumption. The program must 
be able to printout invoices, reminders, delivery notes, a customer list and a 
storage list. All information will be stored in a database.  
The program was implemented in the program language Java and with a 
MySQL database; since they both are platform independent and we have 
previous experience using them.  
The program is window based and built around the usage of tabbed windows; 
there every tab represents an own functionality, this to create a foreseeable and 
easy navigated program. User friendliness is something that has been taken into 
consideration in the process of developing this program, among other things 
through grouping of adjacent information and the placement of buttons. 
One of the conclusions with this work is that Java can with advantage be used to 
create graphical interfaces with connections to databases. 
Further development of the program could be for example to improve the quality 
of the printouts and the handling of the database initiation. 
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1 Inledning 
Arbetet som ligger till grund för denna rapport var att göra ett program för att 
hjälpa en ekonomisk förening med att datorisera försäljning och fakturering.  

1.1 Bakgrund 
Detta arbete är utvecklat i samarbete med Uminova Center AB och Nattavaara 
Ekonomiska förening. Vi kom i kontakt med Uminova Center AB genom de 
arbetsmarknadsdagar som varje år anordnas vid Linköpings Universitet. 
Uminova Center AB är Umeå universitet och Sveriges Lantbruksunviersitets 
näringslivsservice i Umeå och arbetar för ett ökat samarbete mellan 
universitet/högskola och näringsliv. Detta i syfte att utveckla företagen i de fyra 
nordligaste länen. Nattavaara Ekonomiska förening är en förening med 50-100 
medlemmar, som driver en bensinstation vid före detta Vägverkets vägstation i 
Nattavaara. Vid denna bensinstation har föreningen en dieselpump som 
medlemmar i föreningen kan tanka från. Föreningen ville datorisera hanteringen 
av försäljning och fakturering. De kontaktade då ErPartner AB i Gällivare, för 
att söka kunskap om detta. ErPartner AB är ett företag som jobbar bl.a. med IT- 
och verksamhetsutveckling. ErPartner AB kontaktade Uminova Center AB då 
de ansåg att det var ett möjligt examensarbete. Vi erbjöd oss att tillverka det 
program som de efterfrågade då det är i linje med vår utbildning.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport och det program som rapporten bygger på är att ge 
medlemmarna i Nattavaara Ekonomiska förening en hjälp i deras arbete med 
framförallt försäljning och fakturering. Fakturering har fram tills nu skett för 
hand, men med hjälp av det program som vi har tillverkat kommer det från och 
med nu ske med hjälp av datorn. Med hjälp av programmet kommer de 
dessutom att få en bättre kontroll på de varor som finns i lagret och en 
sammanställning över sina kunder. Det ska göras genom att information och 
data sparas i en databas, som presenteras i ett användarvänligt gränssnitt. 

1.3 Metod 
Vår arbetsgång för att ta fram programmet och rapporten var uppdelat i följande 
faser: 
• Planeringsrapport/förstudie. 

En planeringsrapport togs fram innehållande bl.a. förstudie, tidsplan med de 
olika faserna och kravspecifikation. En förstudie gjordes där olika 
programspråk och databaser undersöktes. För att framställa 
kravspecifikationen var vi på besök hos Nattavaara Ekonomiska förening i 
Nattavaara och hos vår handledare på ErPartner AB i Gällivare. Vi gjorde en 
genomgång av litteratur som kunde komma till användning under arbetet. 
Denna fas arbetade vi med i cirka två veckor. 
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• Design. 
Efter ett kortare lov påbörjade vi arbetet med att ta fram designen på det 
grafiska gränssnittet och klasstrukturen i programmet. Under denna fas 
utformades även databasens design. Gränssnittet jobbades fram genom att 
varje vy skissades på papper tills vi var nöjda med resultatet och varje 
komponent var placerad (för exempel se Appendix A). Klasstrukturen togs 
fram genom att strukturera och samla funktionaliteter och vyer i olika 
huvudklasser. Databasen designades så att närliggande information samlades 
i block och där varje block fick bli en tabell i databasen. Detta för att göra 
strukturen av databasen så enkel som möjligt och det var ett förslag från vår 
handledare. Tidsåtgången för denna fas var cirka två veckor. Dock så 
fortsatte arbetet med att ta fram designen av vissa funktioner under 
implementeringen då vi inte fick tillgång till viktig information från 
föreningen.   

• Implementering. 
Implementeringen av programmet skedde i olika nivåer. Först 
implementerade vi själva gränssnittet. När gränssnittet var färdigt skickade vi 
det, utan funktionalitet, till vår handledare och föreningen för att få feedback 
och en kontroll på att det såg ut som de hade tänkt sig. Sedan byggdes 
funktionaliteten på stegvis för att till slut kopplas samman med datalagret. 
Vartefter de olika delarna blev klara gjordes olika tester för att testa dessa. 
Denna fas var en av de större under arbetet och tog längre tid än det var 
tänkt. Detta beror bl.a. på att vi inte fick önskad information av föreningen i 
tid. Den totala tidsåtgången för denna fas var cirka fyra veckor.  

• Test av programmet. 
Sluttestning av hela programmet innan leverans. Här testade vi alla de olika 
funktionerna i programmet. Vissa fel hittades och rättades till. Denna fas tog 
cirka en vecka.  

• Programdokumentation/Användarmanual. 
Framtagning av installations- och användarmanual. Användarmanualen togs 
fram när programmet var helt färdigt för leverans och består till stor del av 
skärmdumpar för att göra den så enkel att förstå som möjligt. 
Installationsmanualen togs fram efter att vi hade levererat programmet och är 
uppbyggd på samma sett som användarmanualen. Den sammanlagda tiden 
för att ta fram dessa manualer var cirka en och en halv vecka. 

• Installation av programmet hos föreningen. För att installera programmet 
åkte vi upp till föreningen i Nattavaara och installerade programmet på deras 
dator. Vi gjorde även en installation av programmet på vår handledares dator. 
Installationen var avklarad på ett par timmar. 

• Slutförande av examensarbetesrapporten. 
Här gjorde vi en utvärdering och sammanställning av de erfarenheter och 
resultat som vi har fått under arbetets gång. Under denna fas skapades utkast 
till slutrapporten som sedan korrigerades, efter korrekturläsningar och 
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önskemål från handledare och examinator, för att sedan leda fram till den 
färdiga rapporten. Den faktiska arbetstiden för denna fas var cirka en och en 
halv vecka. Då bortser vi ifrån den tid det tog för examinator och handledare 
att reflektera över de olika utkasten.  
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2 Problemformulering 

2.1 Förutsättningar 
Detta arbete grundar sig på att den ekonomiska föreningen, Nattavaara 
Ekonomiska förening i Nattavaara, vill ha ett program där de bl.a. kan registrera 
och fakturera dieselkunder. Föreningen består av 50-100 medlemmar. Till dessa 
medlemmar säljs i huvudsak diesel. Dessa kunder är registrerade som 
medlemmar och har tillgång till en nyckel till dieselpumpen. 
Varje registrerad kund har sin egen mätarställning för diesel som avläses varje 
månad av administratören. Vad varje registrerad kund ska betala räknas fram 
genom att ta nuvarande mätarställning minus föregående månads mätarställning. 
Med utgång från denna avläsning skrivs sedan en faktura. 
Även försäljning av diverse andra varor förekommer. Dessa varor kan säljas mot 
faktura eller mot kontant betalning. Om det är en registrerad kund som handlar 
mot faktura ska detta köp faktureras i samband med faktureringen av diesel 
annars ska en faktura skrivas ut direkt vid försäljningen. Vid försäljning, kontant 
eller mot faktura, av andra varor än diesel ska det alltid skrivas ut en följesedel.  
De vill också kunna ha kontroll över sitt lager av diverse produkter bl.a. för att 
upptäcka eventuellt svinn.  
Den/de som ska ha tillgång till och kunna använda programmet är 
administratören eller den av administratören utsedde. Föreningen vill att 
programmet ska vara enkelt att använda, logiskt och lättnavigerat. 
Ett ytterligare krav på programmet är att det inte ska kosta något att utveckla och 
använda. 

2.2 Kravspecifikation 
Första delen av arbetet var att ta fram en kravspecifikation. Den är framtagen 
med hjälp av ordföranden i Nattavaara Ekonomiska förening och vår 
handledare. Den största delen av kravspecifikationen togs fram innan arbetet 
påbörjades, men under arbetets gång har den reviderats ett antal gånger då 
föreningen har ändrat sig eller önskat någon ytterliggare funktionalitet. Den 
version som visas här är en något förenklad variant av den slutgiltiga 
specifikationen.  
Kravspecifikationen är uppdelad i två delar, den första delen innehåller sådant 
som programmet ska klara av och den andra delen sådant som programmet bör 
klara av. Denna del skulle implementeras i mån av tid.  
 
Ska krav: 

• Säkerhetskopiering ska kunna göras när så önskas. 
• Databasen ska kunna återställas från fil. 
• Det ska finnas möjlighet att ställa in bl.a. dieselpris, post- och bankgiro 

nummer, egen adress, kontakt information och betalningsvillkor. 
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• En kundlista ska hållas. Det ska gå att lägga till, ta bort och ändra en 
kund. Obligatorisk kundinformation ska vara kundnummer, namn, adress 
och telefonnummer. 

• En lista över alla kunder som finns inlagda i databasen ska kunna skrivas 
ut. 

• Det ska vara möjligt att skriva ut fakturor, följesedlar och 
betalningspåminnelser till kunderna. Följesedel ska alltid skrivas ut vid ett 
köp. 

• Fakturorna ska kunna sparas i databasen så länge som önskas. Detta ska 
ske genom en inställning i programmet. 

• En lagerlista ska hållas. Det ska gå att lägga till, ta bort eller ändra varor i 
lagret.  

• Lista över alla varorna ska kunna skrivas ut. 
 
Bör krav: 

• Komponenterna i programmet har en grundfärg, denna färg bör kunna 
ändras.  

• Möjlighet att sälja varor som inte finns i lagerlistan, genom att vid 
försäljning ha möjlighet att lägga till en ”övrigt vara”, där man själv anger 
varubeskrivning, antal och pris. Denna vara kommer inte att sparas i 
lagerlistan. 

• Kunna välja varor ur en lista vid försäljning. 
• Logotyp för föreningen på varje sida i programmet. 
• Ändra uppgifterna i en faktura innan utskrift. 
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3 Tekniska förutsättningar 
De maskinella förutsättningar som gällde vid skapandet av programmet var att 
föreningen hade tillgång till PC-datorer med Windows 98 installerat. Initialt är 
tanken att programmet ska finnas på en dator, men i framtiden är det möjligt att 
det används på flera datorer och eventuellt andra operativsystem. Kravet på att 
programmet inte ska kosta något medför vissa begränsningar avseende tekniska 
val. 

3.1 Programspråk 
Föreningen hade inte några krav eller önskemål om vilket programmeringsspråk 
som skulle användas för implementeringen. Det stod oss fritt att välja ett 
programmeringsspråk som vi tyckte var lämpligt. De programspråk som vi 
övervägde att använda oss av var Java och C++. Vi studerade fördelar och 
nackdelar med de båda språken. 

3.1.1 Java 
Java är ett rent objektorienterat språk med allt vad det innebär dvs. klasser, 
polymorfism, inkapsling och arv.  
Java är helt plattformsoberoende, det är möjligt tack vare JVM (Java Virtual 
Machine). Den virtuella maskinen är ett program som fungerar som ett 
grundläggande operativsystem för Java. Det gör det möjligt att köra på olika 
operativsystem [1].   
En stor fördel med Java är att det innehåller en stor uppsättning standardklasser 
som kan nås överallt. De grafiska verktygen utgörs av en samling  
standardklasser vilket gör det möjligt att skriva program som visar fönster, 
knappar, menyer etc. 
Javadoc gör det möjligt att generera standarddokumentation i HTML-format. 
Syntaxen i Java är relativt enkel att förstå tack vare att vissa saker är inbyggda, 
t.ex. garbage collection (skräpsamling). Med garbage collection menas att 
minnesarean för objekt som inte längre har någon referens till sig återanvänds av 
systemet [2].  
Problemet med Java är att det är långsamt. För att öka exekveringshastigheten 
används en teknik som kallas just-in-time-kompilering. Det innebär att under 
exekveringens gång kompileras det från Javakod till maskinkod [1]. Om denna 
kod återkommer så exekveras den snabbare eftersom den redan är kompilerad 
till maskinkod.  

3.1.2 C++ 
C++ är ett objektorienterat språk om än inte i lika stor omfattning som Java. 
Programmen är snabba eftersom de är förkompilerade till maskinkod. Dessutom 
är de flesta operativsystem utvecklade i C/C++, vilket gör programmen lättare 
att anpassa till operativsystemen. 
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Från ett kompilerat program kan man inte återskapa källkodsfilerna, det innebär 
att ingen kan stjäla eller ändra i koden. 
En stor nackdel med C++ är att det är plattformsberoende. Program fungerar 
bara på den plattform de är utformade på. En annan nackdel är användandet av 
pekare och att man då måste hantera allokering och deallokering av minne, 
vilket gör att det lätt blir fel i programmen [1]. 

3.1.3 Val av programspråk 
En av de saker som bidrog till att vi valde att arbeta med Java, är att Java är ett 
programmeringsspråk som vi känner till väl och har bra kunskap om. Java är 
dessutom plattformsoberoende och det är förhållandevis lätt att utforma grafiska 
gränssnitt. Vi har även en begränsad kunskap om de utvecklingsmiljöer som 
finns för andra programspråk medan vi har större erfarenhet av 
utvecklingsmiljöer för Java och då framförallt IDEA [3].  

3.2 Databaser 
De databaser som vi har valt att titta närmare på är Microsoft Access och 
MySQL. Detta p.g.a. att de är idag de mest använda när man vill använda sig av 
databaser i mindre lösningar. Det är även de databaser som föreningen och vår 
handledare har föreslagit som eventuella databaser att använda. Vi har tittat 
närmare på de båda för att se vilka för och nackdelar de har. 

3.2.1 MySQL  
MySQL är en fri mjukvara, dvs. vem som helst kan använda den utan några 
kostnader så länge den inte distribueras som en del av ett program. Denna 
databas är spridd och används av många vilket gör det lätt att få hjälp. 
MySQL kan användas ihop med de flesta programmeringsspråk och 
programapplikationer genom att använda en connector. En connector är 
drivrutin som används för att tillåta kommunikation mellan olika programspråk 
och databasen. Andra egenskaper som MySQL har är att det är driftsäkert, 
snabbt, skalbart och enkelt att installera och använda [4] [5].  
En nackdel med MySQL är att det inte klarar full SQL i synnerhet inte i vyer 
och nästlade frågor [4].  

 3.2.2 Microsoft Access 
I Access är det enkelt att skapa enkla frågor och man kan skapa formulär och 
grafiska gränssnitt direkt i programvaran. Databasen kan även användas 
tillsammans med vissa programmeringsspråk. Dessutom finns Access redan på 
många datorer via Office-paketet. Nackdelarna är bland annat att det är svårt att 
konstruera komplicerade frågor, kan bara användas på Windows operativsystem, 
svårt att skala upp och det blir långsamt vid många anslutningar [4]. 
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3.2.3 Val av databas 
Vi har sedan tidigare varit i kontakt med både MySQL och Access databaser i 
olika kurser som vi har läst på Linköpings tekniska högskola. Från dessa 
erfarenheter har vi en ganska klar bild över vilken databas som vi tycker är bäst 
och vilken vi dessutom har störst kunskap om, nämligen MySQL. Några 
ytterligare orsaker till att vi valde att använda oss av MySQL som databas är 
bland annat att MySQL är fritt att använda och plattformsoberoende. En Access 
databas hade dock varit tillräcklig i vårt fall med tanke på att det bara är en 
användare. Detta alternativ valdes dock bort, eftersom MySQL har de fördelar 
som tidigare nämnts och dessa inte finns hos Access. T.ex. är Access inte fritt 
och är plattformsberoende.  

3.3 Konsekvenser av val av programmeringsspråk och databas  
För att utveckla och köra ett program i Java måste man använda sig av ett 
programpaket som innehåller program och klassbibliotek för detta. Detta paket 
kallas J2SDK, där SDK står för Software Development Kit. Den SDK som vi 
använt för att utveckla programmet är j2sdk1.4.0_02. För att köra ett program 
som är utvecklat under J2SDK räcker det med att ha J2RE installerat, där RE 
står för Runtime Environment. Båda dessa programpaket finns att hämta på 
Javas hemsida [6]. 
För att programmet ska kunna kommunicera med databasen krävs en connector. 
Den connector som används för att sköta denna kommunikation mellan Java och 
MySQL är MySQL Connector/J [7]. 

3.4 Konsekvenser till följd av kostnadskrav 
Då föreningen har ett begränsat kapital att röra sig med, var det ett krav från 
deras sida att programmet inte skulle kosta något att ta fram eller att använda. 
Dessa kostnadskrav medförde att utskrifts- och installationsmetoder blev 
begränsade. 

3.4.1 Utskrifter 
Det största problemet vi hade under utvecklingen av programmet var att hantera 
och skapa utskrifter från en Java applikation. Java har stöd för utskrift i sin API 
(Application Program Interface) [8], men för att använda detta och skapa en 
fungerande utskriftsfunktion krävs mycket tid och kunskap, vilket vi insåg inte 
skulle rymmas inom examensarbetets tidsram. Det som då återstod var att 
använda färdiga lösningar. Vi gjorde omfattande undersökningar på Internet, via 
sökmotorer och diskussionsgrupper. Vi hittade en del färdiga lösningar som 
skulle ha uppfyllt de krav som vi ställde på utskrifterna, bl.a. Jprinter [9] och 
BulletPrint for Java [10]. 
Det vi kom fram till vid dessa undersökningar var att för att få en helt perfekt 
fungerande utskriftsfunktion så skulle det kosta en stor summa pengar. Priserna 
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på dessa lösningar kostade från ca $200 och uppåt. Eftersom föreningen inte 
kunde lägga några pengar på detta så var det inte möjligt att använda dessa.  
Vi hittade dock en lösning som var fri att använda, men som inte riktigt 
uppfyllde alla krav som kan ställas på utskrifter. Den var dock helt acceptabel 
och vi implementerade denna med vissa modifikationer i vår kod. Denna lösning 
var att använda en klass som heter DocumentRenderer och som finns att hämta 
via Internet på JAVAPro:s hemsida [11]. Denna klass klarar av att skriva ut 
dokument som kan användas i Javas standardklass JEditorPane, dvs. vanlig text, 
HTML-text och RTF-text(Rich Text Format).  
Så man kan ganska enkelt skriva ut en sida genom dessa kodrader: 
DocumentRenderer DocumentRenderer = new DocumentRenderer(); 
DocumentRenderer.print(new JEditorPane(”Att skriva ut…”));  
 
Klassen ger dessutom möjlighet att visa skrivar- och siddialoger där det finns 
möjlighet att göra inställningar för skrivare och utskrifter:  
DocumentRenderer.printDialog(); //Visar en skrivardialog 
DocumetRenderer.pageDialog(); //Visar en siddialog 

3.4.2 Installation 
När ett program ska installeras så är man oftast van vid att det startar ett 
installationsprogram och att man då leds igenom en installationsprocess. Vi 
tittade lite närmare på det också då det vore trevligt att på ett enkelt sätt kunna 
sköta installationen av de komponenter och sidoprogram som krävs av 
programmet. Det visade sig att det inte finns några enkla gratisprogram för detta. 
Det finns dock ett flertal installationsprogram för program gjorda i Java, men 
dessa kostar en del pengar. Detta var då inte ett alternativ för detta program då 
en av förutsättningarna var att det inte skulle kosta något.  
Ett annat alternativ var att skapa ett eget installationsprogram. Det alternativet 
förkastade vi då det hade tagit allt för mycket tid från huvuduppgiften och det 
inte fanns krav på ett installationsprogram. Lösningen på detta blev att göra en 
installationsmanual som så detaljerat som möjligt går igenom de olika 
installationsprocesserna. 
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4 Design 
I vår utformning av designen av programmets gränssnitt och databas, har vi gjort 
olika designbeslut utifrån vissa ståndpunkter och förutsättningar, såsom 
användarvänlighet och enkelhet.   

4.1 Gränssnittsdesign 
Vid utformningen av gränssnittet har vi utgått från kravet på användarvänlighet 
och översiktlighet. 

4.1.1 Användarvänlighet  
Vid designen av de olika layouterna för programmet har vi försökt att göra dem 
så användarvänliga som möjligt. Med användarvänlighet menar vi lättnavigerat, 
lättöverskådligt och lätthanterat.  
Vid utformning av en interaktiv layout bör man tänka på vissa saker, en del av 
dessa är [12]:  

• Att inte ha för mycket information samlat på en sida. Ju mindre 
information som behöver tolkas desto bättre.  

• Information av närliggande slag bör vara grupperade, då ögat automatiskt 
registrerar närliggande objekt som en grupp även om de är olika. Olika 
grupper kan skapas genom att använda mellanrum och i vissa fall kan 
även ramar användas. 

• Fält för inmatning och upplysning bör placeras i rak vänsterkant. 
• Menyer och listor ska sorteras på ett för användaren logiskt sätt. 
• Använda både gemener och versaler. 
• Färg har en stark signaleffekt och kan användas för att förstärka ett 

budskap.  
• Se till att gränssnittet är enhetligt, bl.a. genom att använda sig av samma 

ord och beteende för liknande saker i hela programmet.   
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4.1.1.1 Realisering av användarvänligheten i programmet 
Figur 1 visar layouten för att lägga till en ny kund. Det som vi speciellt har tänkt 
på och som framgår i denna figur är att vi har grupperat information av 
närliggande slag. Punkt 2 i figuren visar hur vi har grupperat adressuppgifter och 
punkt 3 visar grupperingen av telefonnummer. För att skapa dessa grupper har vi 
använt oss av mellanrum som är större mellan grupperna än inom dem. Grupper 
av detta slag används genom hela programmet. 
Punkt 1 i figuren visar placeringen av knappen för att gå tillbaka till en tidigare 
sida i programmet. Denna knapp är enhetligt placerad i hela programmet där 
behovet av en sådan finns. 
Det som också syns i figuren är att alla upplysnings- och inmatningsfält är 
placerade i rak vänsterkant. 
 

 
Figur 1: Lägga till ny kund (skärmdump). 

1

2

3
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Figur 2 visar layouten för att ställa in utseendet på programmet. För denna 
layout har vi valt en annan typ av gruppering, nämligen att använda oss av 
ramar. Ramarna är till för att på ett tydligare sätt särskilja de olika 
inställningsmöjligheterna av utseendet, punkt 4 för färginställning, punkt 5 för 
att ange en eventuell logotyp och punkt 6 för att ställa in bakgrunden.  
Punkt 7 visar hur vi har använt oss av färger för att få fram vårt budskap. För att 
ange en färg för programmet används RGB skalan och därför har vi valt att ha 
röd text där mängden rött anges, grön text där grönt anges och blå text där blått 
anges. 
 

 
Figur 2: Inställningar för programmets utseende (skärmdump). 

4.1.2 Layout 
De layouthanterare som ingår i Javas standardbibliotek hade inte de 
placeringsmöjligheter och inställningsmöjligheter för komponenter som vi 
önskade. Lösningen på detta blev att vi valde att använda oss av TableLayout 
[13]. Denna finns inte i Javas standardbibliotek utan finns att hämta på Javas 
hemsida [6]. Denna layouthanterare löser problemet med att placera 
komponenter precis som man vill och bestämma storleken på dessa. 
TableLayout kräver dock lite mer arbete än de övriga layouterna. 

4

6 

5 

7 
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4.1.3 Övrig design 
Vi har valt att använda oss av flikar för att få ett överskådligt program. Med 
hjälp av flikarna fås lätt en uppfattning av programmets olika funktioner vilket 
gör det lättnavigerat. Ett alternativ hade varit att använda sig av knappar på en 
typ av indexsida, men vi förkastade detta alternativ p.g.a. att vi ansåg att 
knapparna inte gav samma överskådlighet som flikarna. Med flikarna har man 
hela tiden möjlighet att direkt byta mellan olika funktionaliteter, utan att behöva 
gå tillbaka i strukturen. Med knappar hade man fått en hierarki vilket hade 
inneburit att man varit tvungen att gå tillbaka till indexsidan för att byta 
funktionalitet.  
Ett ytterliggare designbeslut som vi har gjort är att placera verktygsfältet längst 
ner i programfönstret. Knapparna för att avsluta och att logga ut valde vi att 
placera längst till vänster och hjälpknappen är placerad till höger. Detta kom vi 
fram till genom att testa olika placeringsalternativ på några av våra 
medstudenter.  

4.2 Databasdesign 
I databasen finns det nio databastabeller, dessa är: 

• Registrerade kunder. Denna tabell håller bl.a. kundnummer, namn- och 
adressuppgifter för alla registrerade kunder. 

• Oregistrerade kunder. Tabellen håller bl.a. namn och adressuppgifter. 
• Lager. Varor som finns inlagda. 
• Moms och fakturerat belopp. Information om totalt fakturerat belopp och 

total moms per månad. 
• Användarinformation. Användarnamn och tillhörande lösenord. 
• Lista över de registrerade kunderna som har handlat. 
• Sålda varor. De varor som registrerade kunder har köpt och som ska 

faktureras. 
• Fakturor. Alla fakturor. 
• Mätarställning. Totalförbrukning av diesel per månad. 

 
Det finns naturligtvis referenser mellan de olika tabellerna t.ex. har fakturorna 
en koppling till kundens adressuppgifter. Dock har vi valt att inte implementera 
dessa i databasen som främmande nycklar. Tabellerna är helt fristående från 
varandra. Vi valde att göra på detta sätt på inrådan från vår handledare, då han 
tyckte att det blir lättare att utföra framtida underhåll och att det också blir 
enklare på så sätt, vilket även var vår uppfattning. Nackdelen med att inte ha 
några främmande nycklar mellan tabellerna är att det kan bli en viss inkonsistens 
och redundans i databasen. I vårt fall valde vi att bortse från det problemet till 
förmån för enkelhet och i de fall risk finns för inkonsistens har kontroller byggts 
in i programmet. 
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4.3 Begränsningar 
Programmet har vissa begränsningar. Bland annat när kundinformation matas in 
kommer det inte att ske någon kontroll av att textfält såsom, t.ex. namn, endast 
innehåller bokstäver och att numeriska fält, t.ex. telefonnummer, endast 
innehåller siffror. Kontroller för detta har vi medvetet valt att inte implementera 
eftersom inmatning av den informationen inte sker så ofta och vinsten av att 
införa kontrollen uppvägs inte av det extra arbete som krävs. Om man skriver fel 
går det lätt ändra i efterhand. 
En annan sak som begränsar programmet är att om man har valt att ta bort t.ex. 
en kund eller en vara från databasen, kan det inte automatiskt återskapas 
såtillvida det inte har gjorts en säkerhetskopia innan borttagningen och gör en 
fullständig återställning av databasen från säkerhetskopian. Observeras bör att 
om det inte har gjorts en säkerhetskopia precis före borttagningen och gör en 
återställning av databasen, tappas den information som har lagrats sedan senaste 
säkerhetskopieringen. Den mängd information som av misstag har tagits bort är 
normalt inte så stor och går oftast på ett enkelt sätt att återskapa manuellt. 
Programmet är dessutom uppbyggt så att risken för att något av misstag ska tas 
bort är minimal. Att det är enkelt att återskapa manuellt och den minimala risken 
för misstag, är anledningarna till att vi inte har något stöd för automatisk 
återskapning. 
En ytterligare begränsning är att inte masterlösenordet med tillhörande 
användarnamn för inloggning kan ändras, det för att administratören alltid skall 
kunna komma in i programmet även om han/hon har glömt bort skapade 
lösenord och användarnamn.  
Programmet är tillverkat för att användas på endast en dator, därför sker ingen 
synkronisering vid databaskopplingar, då det endast är en koppling som kommer 
att ske per gång. 
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5 Programmets funktionalitet och grafiska gränssnitt  
Programmet är fönsterbaserat och uppbyggt kring åtta flikar. Här följer en kort 
beskrivning av vad varje flik innehåller och dess funktionalitet, för vissa av dem 
finns även en tillhörande bild. Innan man kommer till fönstret med alla flikar, 
kommer det en sida för inloggning. Vid första inloggningen krävs dock ett 
masterlösenord och tillhörande användarnamn. 

5.1 Hem 
Visar programmets förstasida. Ingen egen funktionalitet finns på denna sida. 

5.2 Försäljning 
Denna flik innehåller försäljningsmöjligheten. Det finns tre olika 
betalningsalternativ, kontant betalning, fakturabetalning ej registrerad kund och 
fakturabetalning registrerad kund. Bilden visar startsidan för försäljningsfliken. 
 

 
Figur 3: Startsida för försäljningsfliken (skärmdump). 

Här väljs vilka varor kunden vill köpa. Varorna väljs ur en lista, likaså görs 
antalet. Kundvagnen fylls med de varor kunden önskar och sedan ”går man” till 
kassan. Där fylls, beroende på det betalningsalternativ som har valts, olika 
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kunduppgifter i. När köpet är genomfört skrivs en följesedel ut och även en 
faktura i de fall där det krävs. 

5.3 Mätarställning 
Under denna flik matars de registrerade kundernas mätarställningar in. Detta är 
tänkt att ske en gång per månad. Mätarställningarna sparas under respektive 
kund och summeras även för att det ska gå att kontrollera förbrukningen under 
en viss period. Funktionen för att kontrollera en viss periods förbrukning finns 
längst ner på denna flik. 
 

 
Figur 4: Mätarställning (skärmdump). 

5.4 Fakturering 
Under denna flik finns det mesta som rör fakturering samlat. Bilden (Figur 5) 
visar den första sidan för denna flik. Utseendet för första sidan av en flik är 
återkommande för resten av programmet. Bland annat återfinns samma utseende 
på första sidan för kundhanteringsfliken och lagerfliken. 
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Figur 5: Startsida för faktureringsfliken (skärmdump). 

I fliken för fakturering går det bl.a. att skriva ut månadens fakturor, registrera 
betalning för fakturor, skriva ut betalningspåminnelser och makulera fakturor. 
Exempel på faktura finns i Appendix B och exempel på följesedel finns i 
Appendix C. En annan funktionalitet som finns är att det går att kontrollera total 
moms och totalt fakturerat belopp för en viss period.  

5.5 Kundhantering 
Under denna flik finns all kundhantering samlad. Det går t.ex. att lägga till en ny 
kund, ändra en befintlig kunds information, ta bort en kund och visa en lista över 
alla kunder som finns inlagda i databasen. Vid visning av kundlistan finns även 
möjligheten att skriva ut densamma.  

5.6 Lager 
Under denna flik finns all lagerhantering samlad. Det går t.ex. att lägga till nya 
varor, ändra befintliga varors information, ta bort en vara och visa en lista över 
alla varor som finns inlagda i databasen. Vid visning av lagerlistan finns även 
möjligheten att skriva ut densamma. 
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5.7 Säkerhetskopiering 
Denna flik är till för att det ska finnas en möjligheten att säkerhetskopiera 
databasen och återställa den från en tidigare säkerhetskopiering. 
Säkerhetskopieringen går till så att man väljer den mapp som innehåller 
databasfilerna och sedan väljs till vilken mapp dessa filer ska kopieras. För att 
återställa databasen så är proceduren den omvända. 
 

 
Figur 6: Flik för säkerhetskopiering (skärmdump). 

5.8 Inställningar 
Under denna flik är alla typer av inställningar samlade. Denna flik i sig är 
uppdelad i fyra olika flikar: egna adressuppgifter, fakturering/utskrift, utseende 
och användarhantering. 

5.8.1 Egna adressuppgifter 
Denna flik är till för att man ska kunna ange sina egna, dvs. användaren av 
programmets, olika uppgifter. Det som kan anges är t.ex. namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.  
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5.8.2 Fakturering/utskrift 
Här finns det lite blandade inställningar att göra. Det finns bl.a. möjlighet att 
ställa in dieselpris, post- och bankgironummer, momsregistreringsnummer, 
betalningsvillkor, momssats och fakturanummer. Det är även här som det går att 
ställa in hur många kopior det ska skrivas ut vid utskrift av fakturor, följesedlar 
och betalningspåminnelser.  

5.8.3 Utseende 
Här ställs utseendet för programmet in vad det gäller färg och bakgrundsbild. 
Det är även möjligt att här ange en logotyp som ska visas på förstasidan av 
programmet dvs. den kommer att synas i fliken ”Hem”. För att ange en färg för 
programmet anges färgens RGB nummer. Som bakgrundsbild kan vilken bild 
som helst väljas, med begränsningar av bildens filformat. De format som är 
tillåtna är gif-, jpeg- och jpg-filer. För att dessa ändringar ska börja gälla måste 
dock programmet startas om. 

5.8.4 Användarhantering 
Under denna flik finns möjligheten att lägga till en ny användare, byta en 
användares lösenord och ta bort en användare. För att lägga till och ta bort 
användare krävs att masterlösenordet anges. 
 

5.9 Hjälpfunktion 
Längst ner i programmet finns ett verktygsfält. Detta fält har olika utseende 
beroende på om man har loggat in eller inte. Före inloggning ser fältet ut som 
följer i figur 7. Här finns möjligheten att avsluta programmet eller att få en viss 
inloggningshjälp. 
 

 
Figur 7: Verktygsfält, före inloggning. 

 
Efter inloggning kommer verktygsfältet att ha utseende enligt figur 8. Här finns 
möjligheten att logga ut, vid utloggning visas inloggningssidan. Väljs 
hjälpknappen öppnas en pdf-fil med användarmanualen för programmet. För att 
detta ska vara möjligt krävs dock att användaren har Adobe Acrobat Reader 
installerat. 
 

 
Figur 8: Verktygsfält, efter inloggning. 
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6 Programmets tekniska uppbyggnad 
Programmet består av flera huvudklasser som var och en representerar 
huvudfunktionaliteter i programmet. Huvudklasserna har i sin tur underklasser 
för att hantera underliggande funktioner. Här kommer huvudklasser och vissa av 
deras metoder att redovisas. Då programmet saknar installationsprogram är 
installationsproceduren helt manuell. Hur installationen rent tekniskt går till 
redovisas i ett underliggande delkapitel.     

6.1 UML-diagram 
Här följer olika UML-diagram som översiktligt visar klassindelningen i 
programmet. Med ordet utökning som används i följande underrubriker menas 
att en klass i Javas standardbibliotek ärvs och utökas med egna metoder och 
egenskaper, utöver de egenskaper och metoder som finns i klassen. 

6.1.1 Övergripande klasstruktur 
Följande diagram visar en grov översikt av programmets klasstruktur. 



Kunddatabas i Java och MySQL 
=================================================================== 

- 28 - 

Main
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JTabbedLayoutJLoginLayout JTabbedToolBar JLoginToolBar
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JBorder

 
Figur 9: Övergripande UML-diagram för hela programmet. 

Main: Startpunkt för programmet. 
Programwindow: En utökning av JFrame, vilket gör att det som skapas av 
Programwindow kan göras synligt, dvs. visas på skärmen. 
JLoginLayout: Layout och funktionalitet för att visa förstasidan i programmet. 
Det vill säga den sida där man uppmanas att logga in. Om inloggningen lyckas 
byts layouten och man får tillgång till programmets olika funktionsflikar. Den 
flik som visas efter inloggning är ”Hem”-fliken och hanteras av klassen JHome.  
JLoginToolbar, JTabbedToolbar: Hanterar visning och funktionalitet av 
verktygsfältet nederst på alla programsidor. Utökning av JToolbar. 
JLoginToolbar visas före inloggning och JTabbedToolbar visas efter inloggning. 
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JTabbedLayout: En utökning av JTabbedPane, vilket innebär att det går att 
lägga till olika visningsytor som flikar. I detta program används åtta flikar, Hem, 
Försäljning, Mätarställning, Fakturering, Kundhantering, Lager, 
Säkerhetskopiering och Inställningar. 
JBorder: En klass med egenskaper för kantlinjer på olika objekt, t.ex. knappar. 
Används genomgående för alla knappar, inmatningsfält, tabeller och ramar. 
Klasser för datalager: I datalagret ingår klasserna som hanterar kopplingar till 
databasen och filer. Dessa klasser är: 
• DataPreference. Hanterar åtkomst till filer för bl.a. utseende och egna 

adressuppgifter.  
• JDBCCustomerDatabase. Databaskoppling för att lägga till, hämta, ta bort 

och ändra kunduppgifter.  
• JDBCFuelDatabase. Koppling till databasen för att hantera förbrukad mängd 

diesel. 
• JDBCPasswordDatabase. Databaskoppling för att spara och ta bort 

användarnamn och lösenord. 
• JDBCReminderDatabase. Koppling till databasen för att hantera fakturerade 

fakturor, påminnelser och betalda fakturor.  
• JDBCSaleRegDatabase. Databaskoppling för att hantera uppgifter om varor 

sålda till registrerade kunder. 
• JDBCStorageDatabase. Koppling till databasen för att lägga till, hämta, ta 

bort och ändra varor i lagret. 
• JDBCVATTotalDatabase. Databaskoppling för att hantera uppgifter om 

moms och totalt fakturerat belopp.   

6.1.2 JHome 
Klass för att visa den första fliken, hem, som är den som visas vid lyckad 
inloggning. 

6.1.3 JSale 
Klass som hanterar allt som har med försäljning att göra. 

JSale

JSaleCashJSaleIndex JSaleBillNotRegJSaleBill

JPrintArray

 
Figur 10: UML-diagram för klassen JSale. 
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JSaleIndex: Klass för att visa första sidan under försäljningsfliken. Där kan 
man påbörja ett köp, välja betalningssätt och fylla på kundvagnen med varor. 
Beroende på valt betalningssätt tas hanteringen över av någon av de kommande 
JSale klasserna. 
JSaleCash: Klass för att hantera kontantköp. 
JSaleBill: Klass för att hantera köp på faktura för registrerade kunder. 
JSaleBillNotReg: Klass för att hantera köp på faktura för ej registrerade kunder. 
JPrintArray: Klass för hantering av utskrifter av fakturor och följesedlar.  

6.1.4 JFuelCount 
Klass för visning och hantering av mätarställningsfliken. Här finns hantering för 
inmatningen av månadens aktuella mätarställning, dvs. dieselförbrukningen för 
respektive registrerad kund.   

6.1.5 JBilling 
Klass som hanterar fakturering och närliggande funktionalitet. 

JBillingViewBill

JBillingIndex

JBilling

JBillingDeleteJBillingPrint JBillingPayment JBillingPrintOld

JPrintArray

JBillingPeriod

 
Figur 11: UML-diagram för klassen JBilling 

JBillingIndex: Förstasidan för faktureringsfliken, där man kan klicka sig vidare 
till önskad funktion: skriva ut månadens fakturor, registrera betalda fakturor, 
skriva ut påminnelser, titta på och skriva ut äldre fakturor, makulering av en 
faktura och visa information av totalt fakturerat belopp för en viss period. 
JBillingPeriod: Hämtar och visar information om totalt fakturerat belopp och 
därav moms för en viss period. 
JBillingPrint: Hanterar utskrifter av fakturor och påminnelser. 
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JBillingPayment: Används för att registrera fakturor som blivit betalda. 
JBillingDelete: Hanterar makulering av fakturor, vilket även påverkar moms 
och totalt fakturerat belopp. 
JBillingPrintOld: Ger möjlighet att skriva ut alla fakturor som ligger sparade i 
databasen. Det går att skriva ut både betalda och obetalda fakturor. 
JBillingViewBill: Används av de övriga klasserna för att visa innehållet för en 
specifik faktura. 
JPrintArray: Klass för att hantera utskrifter av fakturor och följesedlar. 
 

6.1.6 JCustomerManaging 
Klass för kundhantering. 

JCustomerManaging-
New

JCustomerManaging-
View

JCustomerManaging-
Change

JCustomerManaging-
Remove

JCustomerManaging-
Index

JCustomerManaging

JPrint

 
Figur 12: UML-diagram för klassen JCustomerManaging. 

JCustomerMangingIndex: Förstasidan för kundhanteringsfliken, där man kan 
klicka sig vidare till önskad funktion, lägga till ny kund, ta bort en kund, ändra 
en kunds information och visa en lista över alla registrerade kunder. 
JCustomerManagingNew: Används för att lägga till nya kunder. 
JCustomerManagingRemove: Hanterar borttagning av kunder. 
JCustomerManagingChange: För ändring av informationen om en kund. 
JCustomerManagingView: Visar en lista över de kunder som finns 
registrerade i databasen, det går även att välja att skriva ut kundlistan. 
JPrint: Används av JCustomerManagingView för att skriva ut listan med 
kunder. 
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6.1.7 JStorage 
Klass som har hand om allt som rör lagret. 

JStorage-
Change

JStorage-
View

JStorage-
DeliveryCreate

JStorage-
Delivery

JStorage-
Index

JStorage

JPrint

 
Figur 13: UML-diagram för klassen JStorage. 

JStorageIndex: Förstasidan för lagerhanteringsfliken, därifrån kan man klicka 
sig vidare till önskad funktion, lägga till varor i lagret, ändra och ta bort en vara 
och visa en lista över alla varor som finns i lager. 
JStorageDelivery: Används för att ”fylla på” redan tidigare inlagda varor i 
lagret.  
JStorageDeliveryCreate: Används av JStorageDelivery för att lägga in nya 
varor i lagret. 
JStorageChange: För ändring av informationen om varor i lagret. Här finns 
även hantering för att ta bort en vara ur lagret. 
JStorageView: Visar en lista över de varor som finns inlagda i databasen, det 
går även att välja att skriva ut listan. 
JPrint: Används av JStorageView för att skriva ut listan med varorna i lagret. 

6.1.8 JBackup 
Klass som visar och hanterar fliken för säkerhetskopiering och återställning ifrån 
säkerhetskopior av databasen. 

6.1.9 JPreferences 
Klass som visar och hanterar fliken inställningar. De olika inställningarna är i 
sin tur indelade och placerade på olika flikar. De flikar som finnas att välja på 
under inställningsfliken är: Egna adressuppgifter, Fakturering/Utskrift, Utseende 
och Användarhantering. 

JPreferences-
Address

JPreferences-
BillingPrint

JPreferences-
Appearence

JPreferences

JPreferences-
Password

 
Figur 14: UML-diagram för klassen JPreferences. 
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JPreferencesAppearence: Klass som används för att ändra och bestämma 
utseendet på programmet med avseende på färg och bakgrundsbild. 
JPreferencesAddress: Klass för att visa och spara egna adressuppgifter. 
JPreferencesBillingPrint: För visning av och för att spara inställningar av 
antalet kopior vid utskrift av fakturor, följesedlar och påminnelser. Visar och 
sätter även bl.a. post- och bankgironummer. 
JPreferencesPassword: Klass för att skapa nya användare och till dem hörande 
lösenord, till programmet. 

6.2 Viktiga klasser och deras metoder 
Här följer en förklaring till några av de viktigaste klasserna och metoderna i 
programmet. 

6.2.1 Databaskoppling 
När en databaskoppling ska skapas till MySQL från Java kod används en 
MySQL Connector [7], som omvandlar JDBC (Java Database Connectivity) 
anrop till det nätverksprotokoll som MySQL databasen använder. På det sättet 
kan man enkelt göra operationer i en MySQL databas. Nedan följer kodexempel 
på hur detta kan göras. Detta exempel är från klassen JDBCStorageDatabase i 
programmet som är till för att hantera lagrets databastabeller. 
 
Konstanter:  
public static String JDBC_URL = "jdbc:mysql:///databas"; 
public final static String JDBC_USER = "root"; 
public final static String JDBC_PASS = "lösenord"; 
 
Klasskonstruktor för att initiera en databaskoppling: 
 
public JDBCStorageDatabase(String serverURL, String user, 
String passwd)throws FileAccessException { 
 try { 
       Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

 connection = DriverManager.getConnection(serverURL, 
 user, passwd); 

     } catch (ClassNotFoundException e) { 
 throw new FileAccessException("Fel vid skapandet av en 
 SQL kontakt", e); 

  } catch (SQLException e) { 
 throw new FileAccessException("Fel vid sättning av 
 DriverManager", e); 

     } 
} 



Kunddatabas i Java och MySQL 
=================================================================== 

- 34 - 

Exempel på en metod i klassen, där det skapas en SQL-statement, här för att ta 
bort en vara i lagret: 
 
public void remove(String key) throws FileAccessException, 
MissingItemException { 
 try { 
      Statement statement = connection.createStatement(); 
      String query = "DELETE FROM storage WHERE artnumber=’" + 
      key + "’;"; 
      int result = statement.executeUpdate(query); 
 
      if (result == 0) { 
       throw new MissingItemException("Varan finns inte!"); 
       } 
 
      } catch (SQLException e) { 
        throw new FileAccessException("Fel vid borttagandet av 
        en vara från  " + "SQL-databasen", e); 
      } 
    } 
För att sedan utföra den önskade databasoperationen, från någon del i 
programmet, skapas enkelt en instans av JDBCStorageDatabase, vilken används 
för att göra metodanropet: 
 
JDBCStorageDatabase db = new JDBCStorageDatabas(JDBC_URL, 
JDBC_USER, JDBC_PASS); 
db.remove(”1472"); 



Kunddatabas i Java och MySQL 
=================================================================== 

- 35 - 

6.2.2 Försäljning 
Vid försäljning finns det tre betalningsalternativ: kontant, faktura för registrerad 
kund och för kunder som inte är registrerade. Här följer en kort beskrivning av 
vad som händer vid genomförandet av köp vid de olika betalningsalternativen 
och vilka databasanrop som sker. 
final JDBCStorageDatabase db;        //Databas för lager 
final JDBCSaleRegDatabase dbSaleReg; //Databas för sålda varor 
                                     //till registrerade 
                                     //kunder 
final JDBCVATTotalDatabase dbVAT;    //Databas för moms och 
                                     //fakturerat belopp för 
                                     //en viss period 
db =  
new JDBCStorageDatabase(JDBC_URL,JDBC_USER, JDBC_PASS); 
dbSaleReg =  
new JDBCSaleRegDatabase(JDBC_URL,JDBC_USER,JDBC_PASS); 
dbVAT =   
new JDBCVATTotalDatabase(JDBC_URL,JDBC_USER,JDBC_PASS); 
 
//Skapande av utskriftsinstanser. 
JPrintArray printArrayNote =  
new JPrintArray(new JTextArea(), deliveryNote,copies); 
JPrintArray printArrayBill =  
new JPrintArray(new JTextArea(), bill,copies); 
Kontantköp: 
dbVAT.append(VATobj);        //Lägger till moms och belopp 
                                 //i aktuellperiod 
db.update(artnumber, nrOfItem);  //Uppdaterar lagret 
printArrayNote.startPrint();     //Startar utskrift av 
                                 //följesedel 
Fakturaköp registrerad kund: 
db.update(artnumber, nrOfItem); //Uppdaterar lagret 
dbSaleReg.append(object);       //Lägger till i en tabell över 
                                //köpta varor för 
                                //registrerade kunder, för att 
                                //senare kunna skapa en 
                                //faktura utifrån vad en kund 
                                //handlat. 
printArrayNote.startPrint();    //Startar utskrift av 
                                //följesedel 
Fakturaköp ej registrerad kund: 
dbVAT.append(VATobj);           //Lägger till moms och 
                                //belopp i aktuellperiod 
db.update(artnumber, nrOfItem); //Uppdaterar lagret 
printArrayNote.startPrint();    //Startar utskrift av 
                                //följesedel 
printArrayBill.startPrint();    //Startar utskrift av en 
                                //faktura 
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6.2.3 Utskrifter 
Det finns två alternativ för utskrifter. Det första är om man vill skriva ut en eller 
flera kopior av en faktura, påminnelse och/eller följesedel. För detta alternativ 
används klassen JPrintArray. Denna klass hanterar allt som har med utskriften 
att göra och använder komplicerade underklasser. Här har vi dock begränsat oss 
till att visa den övre klassen och med ord förklara vad som händer vid en 
utskrift. 
När man skapar en instans av JPrintArray skickas som indata en JTextArea, till 
denna skickas information om utskrifter, det som ska skrivas ut skickas som en 
sträng med HTML-kod och antalet kopior som ska skrivas ut skickas som ett 
heltal. 
 
JPrintArray printArray =  
new JPrintArray(new JTextArea(), htmlString, nrofcopies); 
 
Vid skapandet av denna instans kommer underliggande funktioner skapa en ny 
processtråd så att utskrifter kan göras parallellt med programmet. 
 
printArray.startPrint(); 
 
När kommandot startPrint() ges på printArray kommer det upp en dialogruta 
från skrivaren där det finns möjlighet att göra utskriftsinställningar. Efter detta 
kommer utskriften att startas och fortlöpande information skrivs till JTextArean 
som kan visas på valfri plats. 
 
Det andra alternativet för utskrifter är JPrint och används för utskrifter av lager- 
och kundlista. 
 
JPrint printList = new JPrint(); 
 
Vid skapandet av denna instans görs ingenting. Eftersom det endast är en kopia 
som skrivs ut görs ingen återkoppling till användaren som i fallet med 
JPrintArray där en JTextArea används. Utskriften körs inte heller i en egen 
process som i föregående fall. 
 
printlist.printCustomerList(htmlString); 
 
Vid ovanstående anrop, anropas metoden för att skriva ut en kundlista. Det som 
händer är att en dialogruta för skrivaren visas där det går att göra 
utskriftsinställningar. Efter detta skrivs en kopia av kundlistan ut på vald 
skrivare. 
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6.2.4 Säkerhetskopiering 
Klassen JBackup används för hanteringen av säkerhetskopiering och 
återställning av databasen. För att göra dessa funktioner har vi valt att göra det 
så enkelt som möjligt och inte använda oss av de script som finns tillgängliga för 
MySQL, det för att minska risken för fel. Den metod som vi valt att använda är 
att vid säkerhetskopiering, kopiera mappen med databasen och dess innehåll till 
en av användaren vald plats. Vid återställning kopieras helt enkelt 
säkerhetskopian in till rätt plats i MySQL:s katalogstruktur på hårddisken. 
 
Metoden som används går ut på att först skapa en tom katalog under vald 
sökväg, copyToLocation. Sedan hämtas en lista av de filer som finns under 
katalogen, copyFromLocation. Denna lista itereras sedan över i en for-loop 
och varje fil kopieras genom att läsa och skriva filen byte för byte. När allt är 
klart stängs filerna. 
File ftmp = new File(copyToLocation + "\\database");  
//För att skapa en katalog 
ftmp.mkdir();  
File directory = new File(copyFromLocation); 
String[] fileList = directory.list(); //Hämtar ut en lista 
                                      //över alla filer som 
                                      //finns i mappen 
 
for (int i = 0; i < fileList.length; i++) { 
 
 File f = new File(fileList[i]); 

BufferedInputStream file1 = new BufferedInputStream(new 
FileInputStream(copyFromLocation + "\\" + f)); 

 File h = new File(copyToLocation + fileList[i]); 
 BufferedOutputStream file2 = new BufferedOutputStream(new 
   FileOutputStream(h)); 
 
 while (file1.available() > 0) 
 {file2.write(file1.read());} 
 file1.close(); 
 file2.close(); 
} 
 
På liknade sätt sker sedan återställningen av databasen, förutom att det inte 
skapas en ny katalog. 
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6.2.5 Fakturering 
Vid skapande av fakturor för registrerade kunder och vid skapandet av 
påminnelser används klassen JBillingPrint. När man väljer att skriva ut fakturor 
så hämtas först en lista med alla kunder som har köpt något, sedan hämtas alla 
varor dessa kunder har köpt. Dessa uppgifter hämtas från 
JDBCSaleRegDatabase. Utifrån dessa uppgifter skapas och visas en lista över de 
fakturor som är möjliga att skriva ut. När användaren väljer att skriva ut en eller 
flera fakturor genereras fakturorna som HTML-kod och läggs i en utskriftslista. 
Efter detta plockas uppgifter om köpta varor och kunder bort från 
JDBCSaleRegDatabase och moms och totalt fakturerat belopp räknas upp 
genom ett anrop till JDBCVATTotalDatabase. Fakturorna sparas sedan i 
databasen genom anrop till JDBCReminderDatabase. Slutligen skickas listan 
med fakturor till utskrift via JPrintArray.  
Vid skapandet av påminnelser hämtas uppgifter om fakturorna ut från 
JDBCReminderDatabase, från dessa uppgifter genereras påminnelserna som 
HTML-kod och läggs i en utskriftslista. När påminnelserna skapas kontrolleras 
och uppdateras statusen för dessa. Statusvärdet bestämmer vilken typ av 
påminnelse som kommer att skrivas ut. Det finns två olika typer av påminnelser 
att skriva ut. Den enda skillnaden mellan dessa är den text som uppmanar till 
betalning. 
Text vid påminnelse 1: 
”Har betalning skett under de senaste dagarna, ber vi Er lämna detta brev utan avseende 
 
Enligt vår bokföring har vidstående belopp förfallit till betalning vi motser därför likvid. 
Vid utebliven likvid debiteras ränta från förfallodagen. 
 
Med vänlig hälsning” 
Text vid påminnelse2: 
”Har denna betalning skett under de senaste dagarna, ber vi Er lämna detta brev utan 
avseende 
 
Då vi ännu inte fått betalning för vår fordran enligt vidstående specifikation påminner vi åter 
och förväntar oss omgående likvid. Vid utebliven likvid debiteras ränta från förfallodagen 
 
Med vänlig hälsning” 
 
Efter att påminnelserna har skapats och statusen uppdaterats skickas 
utskriftslistan till utskrift via JPrintArray. 
När en faktura är betald och användaren matar in den som betald, markeras en 
faktura med en annan status i databasen genom ett anrop till 
JDBCReminderDatabase med det aktuella fakturanumret och den nya statusen.  
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6.3 Installation 
På grund av tidigare nämnda tekniska förutsättningar sker installationen 
manuellt. Denna installation av programmet och tillhörande program görs 
genom att följa en installationsmanual. Programmet består av flera klassfiler 
(class) som är samlade i en exekverbar jar-fil (arkivfil) [14]. Programmet och 
installationsmanualen levererades till Nattavaara Ekonomiska förening på en cd-
skiva. I korthet görs installationen på följande sätt: 
 

1. Installation av J2RE, j2re-1_4_1_02-windows-i586-i.exe [6]. 
 

2. Installation av MySQL, för Windows mysql-4.0.13-win [15]. 
 

3. Starta MySQL servern. 
 

4. När servern är igång görs nödvändiga inställningar, så som att skapa en 
användare och ta bort den förvalda användaren. 
 

5. Skapa databasen som ska användas. 
 

6. Skapa de tabeller som används av programmet. Det görs antingen genom 
att kopiera in den färdiga SQL syntaxen som finns i en text fil på skivan 
eller genom att skriva in syntaxen för hand.  
 

7. Kopiera till en mapp på hårddisken: programfilen (jar-filen), bat-fil för 
alternativ start, textfil med databasens URL och en mapp med manualen. 
 

8. Programmet klart för användning. 
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7 Resultat 

7.1 Problem 
Klassen DocumentRenderer som vi använde oss av för att göra utskrifter med 
har en del problem. Några av dessa är utvecklarna av denna klass medvetna om 
[11] och en del som vi upptäckte efterhand och inte kunde jobba oss runt. Vid 
utskrifter i Windows går det inte skriva ut högerjusterad text, dessutom så 
ändras proportionerna av typsnitt och placering vid utskrift. Ytterligare en 
försvårande omständighet är att kantlinjer inte syns på tabeller och andra 
komponenter, vilket var beklagligt då vi var tvungna att använda HTML för 
placering av textobjekt på pappret. Slutresultatet blev trots dessa problem bra. 
För utskriftsexempel se Appendix B och Appendix C. 

7.2 Slutsatser och utvärdering 
Arbete med att ta fram kravspecifikationen för programmet blev betydligt 
svårare och tog längre tid än vad vi räknat med. Det berodde bland annat på att 
mottagarna av programmet inte riktigt var på det klara med vad de vill ha och 
inte hade kunskapen att förmedla detta. Dessutom tillkom det förändringar under 
utvecklingen av programmet som vi inte kunde förutse och som i vissa fall tog 
lång tid att korrigera. I efterhand kan vi konstatera att vi borde ha varit hårdare i 
vår deadline avseende uppgifter från föreningen rörande kravspecifikationen och 
sena ändringar i denna. Vi borde även för att ha undvikt förseningar, varit mer 
behjälpliga och försökt träffa föreningen vid flera tillfällen för att få fram vad de 
behövde. En försvårande omständighet i detta arbete var det geografiska 
avståndet vilket begränsade möjligheterna till så många möten som varit 
önskvärda.  
Alla de krav som nämnts i kravspecifikationen är uppfyllda. Detsamma gäller 
för vissa av bör kraven: man kan byta färg på programmet, sälja varor som inte 
finns i lagerlistan och kunna välja varor ur en lista vid försäljning. Vissa 
extrafunktioner som vi lagt till i programmet, som inte finns med vare sig i ska 
eller bör kraven, är att det går att skapa flera användare förutom 
huvudanvändaren. Ett bör krav som implementerats i annan form är att istället 
för en logotyp på varje sida så finns möjligheten att placera en logotyp på första 
sidan i programmet.  
Arbetet har gett oss möjlighet att utforska Javas möjligheter och begränsningar. 
Det har bl.a. gett oss ökad förståelse för Javas hantering av grafiska gränssnitt, 
hur man i grunden kan justera dessa och även hur Java använder sig av det 
operativsystem som det arbetar på. När det gäller utformningen av grafiska 
komponenter är Java lättarbetat, men det var betydligt svårare än vad vi hade 
räknat med att hantera utskrifter. Från dessa erfarenheter har vi dragit slutsatsen 
att Java med fördel kan användas för att skapa grafiska gränssnitt med 
kopplingar mot databaser. Det bör dock inte användas till avancerad 
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utskriftshantering om man inte har väldigt god kunskap eller ekonomiska 
resurser för detta. 
Arbetet med databasen har gett en ökad kunskap om MySQL trots att vi har valt 
att arbeta med väldigt enkla och grundläggande metoder och funktioner. 
MySQL är enkel att installera och använda och kan användas på olika 
plattformar och med olika programmeringsspråk. Därför kan den med fördel 
användas av både nybörjare och personer som tidigare har arbetat med olika 
typer av databaser och programmeringsspråk. 
Storleken på programmet rent kodmässigt blev betydligt större än förväntat. Det 
beror bl.a. på att det inte gick att återanvända koden för layouterna i den 
utsträckning som vi hade beräknat och att programmets funktionalitet blev större 
än det från början var planerat. Dessutom var programmet i stort sett tvunget att 
skapas helt från grunden, då vi inte i den utsträckning som vi hade hoppats på 
kunnat använda färdiga lösningar. 
Programmet har installerats hos Nattavaara Ekonomiska förening. I skrivandets 
stund har de ännu inte börjat använda det. Så vi har tyvärr inte fått någon 
feedback på vad de tycker och hur det fungerar.  
Arbetet har lärt oss mycket om hur ett program skapas från grunden med allt vad 
det innebär. Vi har även ökat våra kunskaper om Java, MySQL och 
användarvänlighet, vilket var våra förhoppningar inför detta arbete.  

7.3 Vidareutveckling och framtida förbättringar  
Programmet kan förbättras och utökas på flera olika sätt. Några tänkbara 
förbättringar och framtida utökningar följer här i punktform.  

• Göra programfönstret statiskt eller scrollbart för att anpassa sig efter olika 
skärmupplösningar.  

• Se till så att fakturor bara syns i påminnelser när de är äldre än 
betalningsvillkoret. 

• Påminnelse om att säkerhetskopiera, t.ex. i form av en dialogruta. 
• Möjlighet att skapa fakturor som är fristående från databasen, t.ex. tomma 

fakturor.  
• Förbättrade utskrifter av fakturor, påminnelser och följesedlar. Ett 

alternativ för att göra detta är att köpa in en färdig utskriftshanterare. 
• Databasen initieras av programmet eller av ett fristående program, dvs. 

skapande av databas, databastabeller, skapande av root-användare och 
möjlighet att sätta om lösenordet för databaskopplingen. 

• Synkronisering av program och databas så att flera programfönster kan 
användas på olika datorer. 

• Att utseendeinställningarna börjar gälla direkt, dvs. inställningarna träder i 
kraft utan omstart av programmet. 
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Appendix B: Faktura 
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Appendix C: Följesedel 
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