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1 Inledning 
Examensarbetet är utfört som avslutning av utbildningen Medie- och kommunikationsteknik 

på Linköpings Universitet i Norrköping. I denna inledande del av rapporten är det meningen 

att läsaren ska få en överskådlig bild av examensarbetet. Här kommer bakgrunden till 

uppgiften presenteras och även metoden och planeringen för själva arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Waséns Trafikskola i Linköping är intresserade av att få ett smidigare och mer lättanvänt 

program för sin elevhantering. Deras nuvarande program sköter elevuppgifter, 

kassafunktioner samt rapportering av resultat i tester på skolans datorprogram. Programmet 

saknar stöd för fakturering, vilket sköts via ett annat separat program. Programpaketet heter 

aSTRa, vilket har tagits fram av STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund), det är ett väldigt 

omfattande program som är tänkt att passa för flera olika trafikskolor. Programmet består av 

flera små delprogram som sköter respektive uppgift. 

 

Tanken från början var att examensarbetet skulle bli att koppla deras nuvarande databas till 

trafikskolans hemsida där elever skulle kunna boka tider för lektioner själva. Detta kunde 

dock inte lösas på ett satisfierat sätt då databasen aSTRa använder är krypterad. 

Implementeringen av nya SQL-strukturer skulle eventuellt kunna ”förstöra” databasen. Det 

skulle då vara i princip omöjligt för Waséns att gå tillbaka till aSTRa, om dom så skulle 

önska, utan att tvingas för in alla uppgifter på nytt. 

 

Uppgiften blev därför att skapa ett helt nytt program som skulle jobba mot en ny databas som 

var möjlig att knyta till hemsidan. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var dels att få djupare insikt i användningen av databaser 

samt utveckling av windowapplikationer programmerade i C++. Syftet var även att kunna 

koppla både PHP och C++ till samma databas. 

Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i de förberedelser som gjordes, hur 

arbetet utfördes och resultatet. 
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1.3 Uppgift 

För att kunna utföra arbetet på ett smidigt sätt sattes två huvudmål, med ett antal delmål, upp. 

Ett av huvudmålen, som också skulle ta upp mest tid, var framtagningen av själv programmet. 

Det andra var hemsidan som skulle kopplas till databasen. 

 

Programmet skulle vara ett windowsprogram med standardiserat utseende och minimalistisk 

design. Programmet skulle klara av alla de uppgifter som Waséns önskade och även vara 

snäppet vassare än deras nuvarande. 

 

Hemsidan, som redan existerade och som Waséns var nöjda med, skulle bara uppdateras med 

en sida där elever kunde logga in och sedan boka tider. 

 

1.4 Metod 

Databasen som användes var MySQL som är en gratis databas. Just därför ansågs det lämpligt 

att välja den då en budget var obefintlig. 

 

Eftersom programmet skulle vara en windowsapplikation gjordes all programmering i C++ 

med hjälp av Microsofts Visual C++ 6. Detta för att, på ett enkelt sätt, kunna skapa en 

dialogbaserad applikation. För att kunna koppla programmet till databasen användes ett av 

MySQL utvecklat klassbibliotek kallat MySQL++. Detta gjorde att programmet på ett mycket 

enkelt sätt kunde jobba mot MySQLdatabsen. 

 

Hemsidan, som skulle uppdateras, skrevs i HTML för hand då det inte rörde sig om några 

komplicerade uppdateringar. Kopplingen till databasen skulle ske med hjälp av PHP som är 

vida använt till just MySQLdatabaser. 

 

1.5 Planering 

Det hela började med möten hos Waséns för att diskutera hur uppgiften skulle lösas och vilka 

krav dom hade på programmet och hemsidan. Sedan började undersökandet av vilka lösningar 

som skulle vara enklast, billigast och bäst. Under tiden som arbetet fortskred fördes dagbok 

över vilka resultat som hade åstadkommits, och problem som stötts på, för att underlätta 

rapportskrivningen. 
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Målet var att bli klara med examensarbetet till början av juni månad och eftersom det ansågs 

att programmeringen av windowsapplikationen skulle ta upp mest tid fick den högst prioritet. 

PHP kopplingar till MySQLdatabaser är så väl använt att det inte är några större problem att 

hitta hjälp om det skulle behövas. Även om vare sig C++ eller PHP använts tidigare ansågs 

C++ delen vara den som skulle vara svårast och även kräva mest tid. 

 

1.5.1 Tidsplan 

Rapporten skrevs parallellt med programmeringen därför kunde sista veckan ägnas åt att 

färdigställa och korrigera rapporten. 

 

Ursprunglig tidsplan: 

v 12: Uppstart, diskussion med Waséns om vad som skulle göras. Börja leta lösningar. 

v 13: Bestämma oss för vilka lösningar som skulle användas. 

v 14-15: Se över Visual C++ och göra övningar för att lära oss programmet. 

v 16: Strukturera upp programmet, börja skapa delarna. 

v 17-20: Göra klart programmet. 

v 21: Skapa kopplingen mellan hemsidan och databasen. 

v 22: Färdigställa rapporten. 
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2 Arbetsgång 
Detta kapitel är indelat i tre delar: teori, förberedelser och utförande. Teoridelen är menad att 

ge en inblick i de tekniker vi använt för att genomföra arbetet. I förberedelsedelen tas bland 

annat designen av programmet och struktureringen av databasen upp. Sedan kommer 

utförandet att beskrivas ingående. För att förklara vissa lösningar kommer läsaren hänvisas till 

diverse kodexempel. 

 

2.1 Teoridelen 

 

2.1.1 MySQL 

MySQL är en databasserver som är baserad på öppen källkod, detta betyder att den får 

använda databasen till sina applikationer förutsatt att GNU General Public Licence (GPL) 

uppfylls. MySQL är känt för att vara en snabb och pålitlig databas och är dessutom tillgänglig 

på många olika plattformar. Företaget som står bakom MySQL är MySQL AB, vilka även 

tillhandahåller support och licensiering av företagets teknologi till företag som använder 

MySQL som grund till sina kommersiella applikationer. Då databasservern är baserad på 

öppen källkod, ger den användarna friheten att modifiera koden så att den passar deras 

tillämpningar. MySQL AB erbjuder fyra olika versioner av MySQL, Standard, Max, Pro och 

Classic. De två versioner som erbjuds under GPL är Standard och Max. Max innehåller mer 

spjutspetsteknologi jämfört med standard versionen, denna version är mer riktad till personer 

som vill vara först att ta del av de nya teknologierna. 

2.1.2 MySQL++ 

För att kunna integrera Structured Query Language (SQL) anrop ifrån ett Visual C++ program 

krävdes dock en del efterforskningar. Det visade sig att företaget bakom MySQL (MySQL 

AB) har utvecklat ett eget C++ Application Programming Interface (API), för lättare åtkomst 

via C++, kallat MySQL++. Även detta verktyg är gratis under GNU Lesser General Public 

License (LGPL). LGPL innebär kortfattat att verktyget får användas gratis om det inte ingår i 

en kommersiell produkt som inte har öppen källkod. MySQL++ tillåter användningen av 

samma typ av MySQLkommandon i C++ som i PHP. Även om MySQL++ är en produkt 

under utveckling så gjorde bristen på andra liknande och bättre verktyg valet självklart. 
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2.1.3 SQL 

SQL är en förkortning av Structured Query Language. Detta är ett lättförståligt språk som 

även tillåter användaren att formulera komplexa frågor till en databas. SQL kan även skapa, ta 

bort och ändra information. Eftersom språket stöds av så många olika typer av databaser ger 

det användaren, som kan SQL, möjligheten att arbeta med databaser så som MySQL, Oracle 

och MS SQL. För att visa hur lättförståligt och logiskt SQL är, följer ett kort exempel. 

 

SELECT * FROM Elever WHERE Efternamn = ‘Andersson’; 

 

INSERT INTO Elever (Elevnr, Förnamn, Efternamn) VALUES (Elevnr =’0001’, Förnamn = 

’Staffan’, Efternamn = ’Andersson’); 

Figur 1 SQL exempel. 

 

Första satsen ovan hämtar samtliga (* betyder alla) kolumner från tabellen som heter Elever 

där kolumnen Efternamn är lika med Andersson. Det skulle enkelt kunna sägas som att satsen 

hämtar dom elever som heter Andersson i efternamn. Den andra skapar en ny post i tabellen 

Elever och sätter in värden i Elevnr, Förnamn, Efternamn. De värden som sätts in definieras 

efter VALUES. 

 

2.1.4 Microsoft Visual C++ 

MS Visual C++ är ett av de mest använda programmen för att skapa windowsapplikationer 

och bidrar till att göra C++ programmering lättare. Genom att istället för att skriva kod för att 

skapa sitt interface byggs det upp visuellt och sedan kopplas klasser och metoder till de olika 

objekten. För att illustrera detta på ett enkelt sätt så visas nedan ett exempel på hur en knapp 

kopplas till en metod (se figur 2). 
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Figur 2 Hur man kopplar en metod till en knapp i Visual C++. 

 

Efter att knappen skapats visuellt, skapas en metod genom att dubbelklicka på knappen. 

Därefter läggs önskad funktion på knappen till i metoden. All programmering i Visual C++ 

bygger på samma princip, alltså först skapa objekt och därefter koppla skriven kod till 

objektet. Visual C++ innehåller dessutom en ”application wizard” som skapar en grundmall 

beroende på vilken typ av applikation som önskas. Detta underlättar ytterligare skapandet av 

C++ applikationer. Hela Visual C++ bygger på att underlätta programmeringen så mycket 

som möjligt. Det finns en funktion som heter ”class wizard”, med den kan klasser lätt kopplas 

till respektive programfönster. Även variabler kan skapas och kopplas till objekt, detta görs 

enkelt genom att välja ett objekt som visas på en lista och klicka på lägg till variabel. Det hade 

tagit mycket längre tid att deklarera och koppla variabeln enbart genom att skriva koden för 

hand. 

 

2.1.5 PHP 

PHP är ett open source script språk som är framtaget för att på ett lätt sätt ska kunna skapa 

dynamiska webbsidor. PHP har liknade syntax som andra språk så som C++ och JAVA. Detta 

gör det lättare för användaren att skriva PHP kod, då dom oftast stött på något av dessa 

programmeringsspråk tidigare. PHP och MySQL kopplas ofta samma, detta eftersom dessa 

två fungerar väldigt bra ihop. För att visa hur enkelt det är att koppla samman PHP och 

MySQL följer här ett kodexempel (se figur 3). 

 



 7

 

Figur 3 Hur PHP kopplar till en MySQL-databas. 

 

Här visas hur lätt det är att kommunicera med en databas endast genom några få kommandon. 

 

PHP kan även koppla till många andra databaser då det är öppen källkod och finns tillgänglig 

för många olika plattformar. 

 

2.2 Förberedelser 

Innan det praktiska arbetet påbörjades genomfördes diverse undersökningar för att hitta de 

verktyg som skulle göra arbetet möjligt. I den förberedande fasen var det också nödvändigt att 

undersöka hur vissa av dessa verktyg fungerade då inga tidigare projekt under utbildningen 

hade genomförts med hjälp av dem. 

 

2.2.1 Val av databas 

Hela grundidén med arbetet är att windowsapplikationen och hemsidan ska jobba mot samma 

databas. Därför var det tvunget att databasen som valdes kunde hantera både åtkomst från 

C++ och från PHP. Det första valet som också blev det slutliga var MySQL. Det är känt sedan 

tidigare att detta är en gratis databas. Detta alternativ ger en stor fördel när projektet inte har 

några större ekonomiska resurser, men kräver en snabb och säker databas. MySQLdatabasen 

är väldigt praktisk på det sättet att den i princip är som gjord för att komma åt via en hemsida 

på Internet med hjälp av PHP. Detta ansågs därför vara ett av huvudargumenten för valet av 

databas. 
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2.2.2 Design av databasen 

När valet av databas låg klart var det dags att börja strukturera upp denna. Alla tabeller och 

alla relationer måste vara klara innan programmeringsarbetet börjar. Databasen för 

programmet heter ATSV och innehåller åtta tabeller: Artiklar, Avvikelser, Bokning, Elever, 

Konton, Lärare, Schema och Transaktioner (se bilaga 1). 

 

Artiklar innehåller alla artiklar/varor som trafikskolan kan sälja till eleverna. Den har tre 

kolumner: Artnr, Namn och Belopp. Artnr är ett löpande unik nummer som tilldelas varje 

artikel som läggs till. Detta värde är primär nyckel i tabellen. Namn innehåller en kort 

beskrivning av artikeln tex: Teoripaket. Belopp är kostnaden för artikeln. 

 

Avvikelser innehåller schemaändringar på specifika datum. Den har 10 kolumner: Datum, 

Borjar, Fika1b, Fika1s, Lunchb, Lunchs, Fika2b, Fika2s, Slutar, LID. Datum är det datum 

som avvikelsen gäller. LID är referens till LID i tabellen Lärare. Alla andra innehåller tider 

för olika tider i schemat, tex Borjar är den tid på dagen som läraren börjar jobba. 

 

Bokning innehåller fyra kolumner: LID, Elevnr, Datum, Tid. LID är en referens till LID i 

Lärare, Elevnr är referens till Elevnr i Elever, Datum är det datum som bokningen gäller och 

Tid är den tid på dagen som bokningen gäller. 

 

Elever innehåller 14 kolumner: Elevnr, Förnamn, Efternamn, Personnummer, Adress, 

Postadress, Telbostad, Telarbete, Telmobil, Email, Inskriven, LID, Korkort, Losenord. De 

flesta av dessa är självförklarande och Elevnr är ett löpnummer som baseras på det datum 

eleven skrevs in, tex 2003010110 betyder att eleven är den tionde som skrevs in 1 januari 

2003. Elevnr är den primära nyckeln i Elever och är därför unikt. LID är referens till LID i 

Lärare och denna är till för att knyta varje elev till en specifik lärare. Korkort innehåller 

information om vilken körkortsklass eleven ska ta. Losenord är lösenordet för 

internetbokningen och användarnamnet är elevens elevnummer. 

 

Konton är tabellen som innehåller information om olika konton som trafikskolan bokför 

transaktioner på. Denna består av tre kolumner: Kontonr, Beskrivning, Saldo. Kontonr är 

nyckeln och är ett löpnummer som är unikt för varje konto. 
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Lärare har två kolumner: LID och Namn. LID är ett tresiffrigt löpnummer som är 

primärnyckel och därmed unikt för varje lärare. Namn är helt enkelt namnet på Läraren. Detta 

används bara för att det är trevligare att se namnen på lärarna än ett nummer när dom listas. 

 

Schema innehåller 10 kolumner som är identiska med de i Avvikelser, enda skillnaden är att i 

Schema heter inte första kolumnen Datum utan Dag. Dag är heller inget datum utan en siffra 

mellan 0 och 4 som visar på vilken dag i veckan det rör sig om (0 = måndag osv). 

 

Transaktioner består av sex kolumner: Tnr, Kontonr, Elevnr, Belopp, Artnr, Namn, Antal, 

ápris. Tnr står för transaktionsnr som är ett unikt nummer för varje transaktion. Kontonr 

refererar till Kontonr i Kontotabellen. Elevnr refererar till Elevnr i Elevtabellen. Artnr 

refererar till Artnr i Artiklar. Namn kan vara antingen artikelnamn eller innehålla information 

om transaktionen om den inte rör en elev eller en artikel. 

 

2.2.3 Lära sig C++ 

För att skapa windowsapplikationen har Visual C++ från Microsoft använts. Detta program 

gör, som tidigare sagts, det smidigt att på ett enkelt sätt skapa bland annat vanliga 

dialogbaserade applikationer som den som blev resultatet av detta arbete. Under 

förberedelserna ingick även ett tvåveckors period som gick ut på att läsa på om Visual C++. 

Uppgifter i böcker som lånades på biblioteket gjorde att det gick relativt fort att komma igång 

med programmet. Därefter ”lektes” det med resultaten av uppgifterna för att lära oss mer och 

utforska andra möjligheter att lösa liknande problem. Eftersom utbildningen har bidragit till 

en stabil grund i programmering av Java är koncepten för objektorienterad programmering 

känd. Det är också så att Java liknar C++ på många sätt vilket har sin naturliga förklaring i att 

C++ är ett välanvänt språk och Java helt enkelt tog sin utgångspunkt från C++. Därför 

krävdes ingen djupare instudering i C++ vilket underlättade arbetet. 

 

2.2.4 PHP på hemsidan 

Eftersom PHP och MySQL är gratis verktyg är det även så att det också finns väldigt mycket 

gratis information om de båda. Detta gör det enkelt kan sätta sig in i PHP endast med hjälp av 

sökning av hemsidor i ämnet på Internet.  
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2.3 Utförande 

I denna del kommer det praktiska arbetet att beskrivas utförligt och här kommer alla lösningar 

att presenteras. För att lättare förstå strukturen över C++ klasserna i programmet, se bilaga 2. 

 

2.3.1 Testapplikationen 

Det allra första som behövde göras, efter att alla lektioner i C++ hade genomförts, var att 

försöka få ett C++ program att koppla upp till MySQLdatabasen. Till detta användes alltså 

MySQL++. För att kunna kompilera projektet med MySQLanrop så måste filen mysql++.lib 

importeras till projektet iVisual C++. För att sedan programmet ska kunna anropa databasen 

måste filen libmySQL.dll ligga i samma katalog som programfilen, alternativt i Windows 

systemkatalog. 

 

För att testa MySQL++s funktioner skapades ett testprogram (se figur 4) som kan koppla upp 

mot en MySQLserver på angiven ip-adress. En ip-adress är ett sifferbaserat id och ett unik 

sådant som tilldelas varje dator i ett nätverk. På det sättet kan en specifik dator kommas åt om 

dess ip är känt. Därefter väljs en databas samt vilken tabell i databasen som ska visas. När en 

tabell valts listas de fält som finns i tabellen samt alla värden som finns i respektive fält. Det 

går även att skapa och ta bort tabeller. 

 

 

Figur 4 Bild på testprogrammet. 
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Detta testprogram gav en insikt i hur smidigt MySQL++ var och visade även på att det går att 

göra väldigt enkla lösningar för att presentera informationen på ett snyggt sätt. 

 

2.3.2 Huvuddialogen 

ATSV står för Administrativt Trafikskolverktyg som även är titeln på detta examensarbete. 

ATSV består av mindre delprogram som är ihopsatta till ett enda. För att lyckas med detta är 

huvudfönstret av klassen ”CPropertySheet” som fungerar som de tabbar, fliksystem, som är 

vanliga i många program. Delsidorna är av klassen ”CPropertyPage” och läggs då till 

huvuddialogen med funktionen ”AddPage”. Delsidorna har även ett child-attribut (barn-

attribut), vilket resulterar i att huvuddialogen blir förälder till dem. Detta för att 

huvuddialogen ska kunna bestämma när och var delsidorna ska ritas ut. Själva flikarna som 

representerar respektive sida är dolda och istället väljs sida med hjälp av knappar med bilder 

och text på. Dessa har, liksom alla ikoner i meddelanderutor, ett vägskyltstema för att knyta 

an till hela konceptet med trafikskola och vägverket. Det finns även en menyrad högst upp 

med genvägar till de olika delarna i programmet. Dessa är till för att olika användare använder 

olika sätt att komma dit de vill, därför är det bra att ha många olika vägar för att komma till 

samma ställe. Då kan användaren välja den väg han/hon anser bäst. Dessa genvägar är även 

kopplade till snabbkommandon från tangentbordet, tex F-knapparna och alt+e. 

 

 

Figur 5 Bild på huvudprogrammet. 
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Det första som möter användaren som startar programmet är loginfunktionen (se figur 5). Här 

skapas kopplingen till databasen. Användarnamn och lösenord måste bekräftas för att 

användaren ska få åtkomst till resten av programmet. Koden till själva kopplingen till 

databasen visas i figur 6. 

 
BOOL CBokningDlg::Connect() 
{ 
 
 //== Dom här variablerna tas från inloggningsrutan == 
 CString Host=server; 
 CString User=anvandare; 
 CString Password=losenord; 
 int Port=port; 
 //== ====================================================== == 
 
 if ( (myData = mysql_init(NULL)) && mysql_real_connect( myData, Host, User, Password, NULL, Port, NULL, 0) ) { 
 
  return TRUE; } 
 else { 
  CString msg; 
  msg.Format("Connection to server failed with error %d\n" 
          "Error Message : %s", mysql_errno(myData), mysql_error(myData)); 
  MSGBOXPARAMS msgBox; 
  msgBox.cbSize = sizeof(MSGBOXPARAMS); 
  msgBox.dwStyle = MB_USERICON; 
  msgBox.hInstance = AfxGetApp()->m_hInstance; 
  msgBox.hwndOwner = NULL; 
  msgBox.lpszCaption = "Fel!"; 
  msgBox.lpszIcon = MAKEINTRESOURCE(IDI_STOP); 
  msgBox.lpszText = msg; 
 
  MessageBoxIndirect(&msgBox); 
  //MessageBox(msg, "Fel!", MB_ICONERROR); 
  return FALSE; 
 } 
} 

Figur 6 Kod från metoden connect( ). 

 

2.3.3 Elevdialogen 

Elevprogrammet (figur 7) utformades för att användaren ska kunna lista alla elever på 

trafikskolan och kunna göra urval via en sökfunktion. Dialogen har tre knappar som utför 

följande: skapa ny elev, ändra information om vald elev och ta bort vald elev. Klickar 

användaren på ”skapa”-knappen så öppnas ett popupfönster (figur 8), det finns fält för 

elevuppgifter som ska fyllas i. När användaren klickar på ok stängs fönstret och eleven har 

lagts till i databasen. Ändra knappen resulterar i att samma popupfönster dyker upp men 

denna gång är fälten förifyllda med den information som finns om eleven. Nu kan ändringar 

göra, tex om eleven i fråga har flyttat eller liknande. Klickar användaren på ok så meddelar 

programmet att elevinformationen har ändrats. Användaren kan även dubbelklicka på en elev 

i listan för att få upp samma dialog. Ett tryck på ”Ta bort”-knappen resulterar i att 
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programmet frågar om eleven verkligen ska tas bort. Väljer användaren ok så raderas all 

information om eleven samt alla bokningar som gjort på denna. Givetvis finns det alltid en 

möjlighet att avbryta så att användaren kan ångra sig i sista stund. Det finns dock ingen 

ångrafunktion vilket användaren påminns om. 

 

 

Figur 7 Bild på elevdialogen. 

 

 

Figur 8 Bild på lägg till elev dialogen. 

När elevsidan öppnas kopplar programmet upp mot databasen och hämtar automatiskt 

samtliga elever i elevtabellen. Resultatet presenteras i en lista som visar lite kortfattad 

information om eleven, tex elevnummer, elevnamn, personnummer, adress, lärare osv. 

Elevtabellen innehåller dock mycket mer information än vad som presenteras för användaren i 
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listan. Den innehåller även uppgifter om vilket typ av körkort eleven ska ta samt elevens 

lösenord för att kunna använda internetbokningen. 

 

Sökfunktionen som finns fungerar på så sätt att när användaren skriver in text i någon av 

rutorna (elevnummer, förnamn, efternamn, personnummer, lärar id) skickas en ny fråga till 

databasen. Denna gång görs urvalet bland eleverna baserat på den information som 

användaren skrev in. Även om det bara rör sig om en enda bokstav eller siffra i något av 

fälten så uppdateras listan. Detta gör sökningen väldigt smidig och användaren behöver tex 

inte veta hela namnet för att kunna hitta eleven. 

 

2.3.4 Bokning 

Den här delen av programmet tog mest tid att programmera men är också den kanske 

viktigaste. Här utförs bokningar för körlektioner. Användaren kan skapa egna bokningsobjekt 

(lärare) och välja inom vilka tidsramar bokningarna får förekomma. I det ultimata 

bokningssystemet kan användaren skapa sitt schemat genom att flytta runt tider hur som helst, 

förlänga eller förkorta vissa tider. Det skulle dock bli ett eller ett par examensarbeten i sig, 

därför är valmöjligheterna för tiderna i vårt program anpassade efter hur Waséns jobbar idag, 

inte om några år. Bokningsdialogen (figur 9) innehåller en lista över tillgängliga bokningsbara 

objekt, en kalender samt en veckolång tidsrymd uppdelad i dagar. Varje dag har en egen 

omslutande ram som avgränsning, innanför denna ram hamnar de knappar som representerar 

tider som antingen är bokade eller går att boka. Om tex en tisdag väljs hamnar denna dag på 

första positionen, därefter kommer onsdag osv, måndagen veckan efter hamnar då i sista 

ramen. Varje gång en ny dag eller ett annat bokningsobjekt väljs ändras innehållet i ramarna 

beroende på vad som finns lagrat på just den dagen samt på det specifika bokningsobjektet. 
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Figur 9 Bild på bokningsdialogen. 

 

När användaren klickar på ”lägg till bokningsobjekt” öppnas ett popupfönster (figur 10) som 

består av ett antal fält med tider. Varje bokningsknapp i bokningsdialogen motsvarar en tid i 

schemat för den dagen. Valbarheten ligger i att man kan välja när läraren (som man oftast 

använder som bokningsbart objekt) ska börja, när han/hon ska sina raster och när läraren 

slutar på dagen. Detta görs för varje dag i veckan. Är läraren ledig en hel dag finns det en 

checkboxruta för att markera det. Skulle läraren tex bara jobba eftermiddag så klickar 

användaren bort kryssen för de två första rasterna och anpassar alla tider efter önskemålet. 

Detta system ger användaren viss frihet att välja hur schemat för en lärare ska se ut, dock är 

alla bokningsbara tider 45 minuter långa. Detta på grund av att en körlektion är 40 minuter 

lång och det är 5 minuters paus mellan varje. Skulle denna situation ändras så att det önskas 

längre eller kortare tider innebär det stora problem att använda bokningssystemet. 

 

Det kan också skapas en avvikelse från det vanliga schemat. Detta görs via knappen ”skapa en 

schemaavvikelse”. Denna funktion är till för att det inte ska gå att av misstag boka en tid då 

tex en lärare måste till tandläkaren. 
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Figur 10 Bild på lägg till bokningsobjekt dialogen. 

 

När programmet kopplar upp mot databasen för att lista bokningar för valt objekt, tittar den 

först om det finns någon schemaavikelse. Skulle det göra det så skapas den dagens schema 

efter det avvikande schemat, annars skapas det efter ”default”-mallen. Att sätta ut knapparna 

så att dom respresenterar den tid som gäller för just den tiden är inte det lättaste. Först måste 

hänsyn tas till det faktum att det inte får plats hur många knappar som helst på dialogen. Ett 

slags måttsystem utformades så att storleken på varje knapp skulle vara relativt till tiden som 

den representerar och detsamma gäller för alla luckor i schemat. När användaren håller musen 

över knappen visas information om den tiden i form av en liten gul ruta. Där står det om tiden 

är bokad och i sådant fall av vem. 

 

När användaren klickar på en bokningsknapp vars tid är obokad kommer en ny dialogruta 

upp. Den innehåller val för bokningen bland annat vilken elev som vill boka tiden. Är tiden 

som knappen representerar bokad frågar programmet om bokningen ska tas bort, väljs ja så 

kommer samma bokningsdialog som tidigare upp och den gamla bokningen raderas. 

 

Bokningsdelen jobbar mot fyra tabeller i databasen, Schema, Bokning, Avvikelser och Lärare. 

Schema, bokning och avvikelser har båda LID (LärarID) från Lärare som främmande nyckel. 

Dock stödjer inte MySQL användandet av främmande nycklar men detta använder 

programmet ur standardiseringssynpunkt. LID (LärarID) i lärare används då för att jämföras 

mot LärarID i schema så att rätt schema ta fram på rätt lärare. På samma sätt används det i 

bokning för att få fram de tider som bokats på just den läraren. Alla bokade tider sparas i 
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tabellen bokning, i schema sparas default-schemat och i avvikelser sparas de dagar som har 

scheman som avviker från default-schemat. 

 

2.3.5 Kassa 

Kassadelen består av två flikar, Kassa och Rapport (se figur 11). Detta liknande det utseende 

som finns i Waséns nuvarande program (aSTRa). Vårt program skiljer sig dock i 

funktionalitet från detta, eftersom det nuvarande programmet är integrerat med en kassa och 

kvittoskrivare. I vårt program kan man registrera alla betalningar, men det kan dock inte styra 

en kassa och kvitton skrivs ut på en vanlig skrivare. Kassafliken består av en lista med artiklar 

och en varukorgslista. 

 

 

Figur 11 Bild på kassadialogen. 

 

Om användaren vill lägga till eller ta bort artiklar finns det två knappar för detta placerade 

under artikelfönstret. För att lägga till en artikel i artikellistan så klickar användaren på 

knappen ”Ny artikel”. Ett popupfönster kommer fram där användaren får fylla i 

artikelnummer, artikelnamn, belopp och konto (se figur 12). 
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Figur 12 Bild på lägg till artikel. 

 

Artikelnumret är ett automatiskt genererat löpnummer, men användaren kan även själv välja 

vilket artikelnummer som önskas. Artikelnamn och belopp är beskrivning respektive pris på 

artikeln i fråga. Val av konto, och vad det innebär kommer förklaras tillsammans med konto 

dialogen. Om användaren istället vill ta bort en artikel så markerar man artikeln i listan och 

klickar på knappen ”Ta bort artikel”.  

 

Det finns dessutom en sökfunktion till artikelfältet detta för att underlätta för användaren att 

leta rätt på en viss artikel. För att lägga till artiklar i varukorgen behöver användaren endast 

dubbelklicka på en artikel. Om användaren lagt till fel artikel så tas den bort genom att 

dubbelklicka på artikeln i varukorgslistan. För att sedan skriva ut kvitto på inhandlade artiklar 

fyller användaren i betalt belopp under mottaget och väljer sedan betalningssätt och till sist 

klickar på knappen ”Spara och skriv ut kvitto”. Utskriften av kvittot bygger på samma grund 

som fakturautskriften som förklaras mer ingående i avsnittet om fakturadialogen. 

Rullgardinsmenyn betalningssätt är tänkt att användas för att bestämma om det är kassa eller 

bank betalningen går till. Denna funktion är inte implementerad fullt ut. 

 

Rapportfliken (se figur 13) består av en transaktionslista och en bokföringsjournal. 

Transaktionslistan visar information om transaktioner utförda efter senaste utskrift av 

kassarapport. Listan innehåller bla transaktionsnummer, artikelnummer och kontonummer. 

Transaktionsnumret är ett löpnummer vilket är unikt för varje transaktion. Artikelnumret är 

inte nödvändigt, det används endast om transaktionen gäller en artikel som finns med i 

databasen. Kontonummer hänvisar till det konto som transaktionen belastar. 



 19

 

Figur 13 Bild på rapportfliken. 

 

Det finns även tre knappar för insättning, uttag och utskrift av kassarapport. I 

transaktionslistan visas alla transaktioner som utförts i kassan. En sammanställning av 

transaktionslistan beroende av konto visas i bokföringsjournalen. Knapparna ”Insättning” och 

”Uttag” är till för att användaren ska kunna göra insättningar och uttag i kassan. När 

användare klickar på någon av dessa två visas ett popupfönster där belopp, förklaring och 

även konto anges. Konto anges genom att användaren klickar på knappen bredvid textfältet 

konto, användaren får då upp kontodialogen (se figur 14). Dock är det som default inställt på 

kassakontot, då det är vanligast att man gör insättning och uttag från kassan. 

 

Kontodialogen innehåller två delar, skapa konto samt en lista med tillgängliga konton. I skapa 

konto kan användaren välja kontonummer och ange en beskrivning på kontot. För att sedan 

kontot skall läggas till i listan måste användaren klicka på knappen ”Spara”. Fälten kan även 

rensas fort genom knappen ”Rensa”. Under kontolistan finns två knappar som är till för att 

väja konto och ta bort konto men konto kan även väljas genom att användaren dubbelklickar 

på önskat konto. För att ta bort ett konto måste användaren först markera ett konto i listan och 

sedan klicka på ”Ta bort”. Kontodialogen innehåller även samma sökfunktion som återfinns i 

kassadialogen. För att skriva ut en kassarapport klickar användaren på knappen ”Skriv ut 

kassarapport”. När en kassarapport skrivs ut töms även databasen på dessa transaktioner. 

Utskriften är formaterad enligt utseendet på transaktionslistan. Skapandet av denna utskrift 

sker på liknade sätt som fakturan och kvittot. 
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Figur 14 Välj konto. 

 

2.3.6 Faktura 

Denna del av programmet ska användas för att skriva ut fakturor på sådant som elever ska 

betala. Det kan röra sig om teorimaterial eller körlektioner. Faktura dialogen (figur 15) består 

därför av två huvuddelar. En del där användaren kan välja eleven som ska faktureras och vilka 

artiklar/varor som eleven ska faktureras för. Den andra delen visar dels den information man 

valde i första delen men även fler fält där man kan fylla i annan information, tex 

fakturanummer, faktureringsdatum, förfallodatum mm. När användaren sedan klickar på 

”skriv ut faktura” genereras en faktura baserad på en fördefinierad mall samt den information 

användaren angivit. Fakturan kompletteras även med en bitmapbild som i detta fall är 

logotypen för Waséns. Denna faktura skickas direkt till skrivaren utan förhandsvisning. 

 

Figur 15 Bild på fakturadialogen. 
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Listan med artiklar är samma lista som finns i kassadelen men det är endast i kassadelen det 

går att lägga till nya artiklar. Det samma gäller elevlistan, det är en liknade lista som den i 

elevdelen men här kan användaren alltså bara välja elev inte ändra något om denne. 

 

Sökfunktionen som finns för både artikellistan och elevlistan fungerar på samma sätt som den 

i elevdelen, dock med ett undantag. I detta fall väljer användaren vad han/hon vill söka på 

från en rullgardinsmeny. Sökningen sker alltså fortfarande direkt när användaren skriver 

något i fältet men endast baserat på det val som finns i rullgardinsmenyn. Detta är egentligen 

bara till för att spara plats. 

 

Genereringen av fakturan sker alltså baserat på en mall som fördefinierats i kod (figur 16). 

Denna mall är utformad för att följa layouten på fakturasidan och tvärtom. I och med att de 

liknar varandra blir det en logisk koppling till var informationen hamnar. Genereringen av 

fakturan fungerar precis som när man ritar ut figurer och text på en vanlig dialog. Först tas 

utskriftsdialogen upp och utifrån den skapas ett CDC objekt som är en datastruktur som 

innehåller attribut för att ”rita” på skärmen eller till skrivaren. I klassen för CDC objektet 

finns funktioner för att kunna rita tex rektanglar, cirklar och även bilder. I koden nedan finns 

det exempel på hur en text skrivs ut och hur en rektangel med rundade hörn skapas. Bland det 

sista som görs är att lägga till bilden som i det här fallet är en bitmapbild (denna del är dock 

inte med i koden). Det är skillnad på hur en bild presenteras på skärmen och hur den visas på 

skrivaren. Därför måste programmet göra om bilden med hjälp av funktionen ” 

CreateCompatibleDC” som i det här fallet, som namnet antyder, skapar en skrivarkompatibel 

bild. En utskriven faktura följer med som bilaga 3 i denna rapport. 

 
CPrintDialog dlgPrint(FALSE,PD_ALLPAGES,this); 
 
if (dlgPrint.DoModal()==IDOK) 
{ 
 // ** Attach the printer DC from the dialog 
 // ** to a CDC object 
 CDC dcPrint; 
 dcPrint.Attach(dlgPrint.GetPrinterDC()); 
  
 // ** Create and fill a DOCINFO structure 
 DOCINFO myPrintJob; 
 myPrintJob.cbSize = sizeof(myPrintJob); 
 myPrintJob.lpszDocName = "MyPrintJob"; 
 myPrintJob.lpszOutput = NULL; 
 myPrintJob.lpszDatatype = NULL; 
 myPrintJob.fwType = NULL; 
  
 // ** Start the printing document 
 if (dcPrint.StartDoc(&myPrintJob)>=0) 
 { 
  // ** Start a page 
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  dcPrint.StartPage(); 
  CFont m_fSampFont; 
  
  //#### Här skapas alla små texter som är över rutorna ####// 
  m_fSampFont.Detach(); 
  m_fSampFont.CreateFont((100), 0, 0, 0, FW_NORMAL, 
  0, 0, 0, DEFAULT_CHARSET, OUT_CHARACTER_PRECIS, 
  CLIP_CHARACTER_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | 
  FF_DONTCARE, "Arial"); 
   
  dcPrint.SelectObject(&m_fSampFont);  
  dcPrint.TextOut(2525,650,"Fakturanummer"); 

  ... 
  dcPrint.TextOut(3775,6150,"Totalt att betala"); 
  //#######################################################// 
   
  CPen lpen(PS_SOLID, 8, RGB(0, 0, 0)); 
  dcPrint.SelectObject(&lpen); 
 
  //#### Här skapas alla rutorna ####// 
  dcPrint.RoundRect(2500, 750, 3250, 950, 75, 75); //Fakturanummer 
  ... 
  dcPrint.RoundRect(3750, 6250, 4500, 6450, 75, 75); //Totalt att betala 
  //#######################################################// 
    
  //#### Här lägger vi in innehållet i rutorna utifrån vad användaren angivit ####// 
  dcPrint.SelectObject(&m_fSampFont);  
  UpdateData(TRUE);    
  dcPrint.TextOut(2550,800,m_faktura_faktnr); //Fakturanummer 
  ... 
  dcPrint.TextOut(3800,6300,m_faktura_attbetala); //Totalt att betala 
  //#######################################################// 
 
  // ** Throw the page 
  dcPrint.EndPage(); 
   
  // ** Close the document 
  dcPrint.EndDoc(); 
 } 
 // ** Delete the printer device context 
 dcPrint.DeleteDC(); 
} 

Figur 16 Kod från fakturagenereringen. 

 

2.3.7 Hemsidan 

Eftersom Waséns Trafikskola var nöjd med deras nuvarande hemsida, så behövde endast en 

bokningssida göras. Sidan är gjord i HTML med inbäddad PHP. Eftersom inte vem som helst 

ska kunna komma åt databasen och boka, gjordes först en inloggning. Inloggningen är 

kopplad till Elevtabellen i MySQLdatabasen där alla behöriga användare finns. När eleven 

loggat in möts denne av en sida bestående av en kalender, markerad dags lediga lektioner och 

en lista på kommande bokade lektioner. Bokningssidan visas i figur 17. 
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Figur 17 Bild på bokningssidan. 

 

På kalendern kan eleven välja vilken dag han/hon vill boka sin tid på. När eleven klickar på 

dagen visas vald dags bokningsbara tider. Då varje elev är knuten till en lärare visas endast de 

bokningsbara tiderna för den aktuella läraren. För att boka en tid klickar eleven på önskad tid 

och då skickas en bokningsförfrågan till databasen. Skulle den tiden av en händelse redan ha 

blivit bokad under tiden eleven letat efter en passande tid returneras ett meddelande om detta. 

Har ingen bokning skett under tiden visas ett meddelande där eleven ombeds notera tiden för 

lektionen. 

 

 

 

3 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras det slutgiltiga resultatet och de problem som uppkom under arbetets 

gång. Dessutom kommer framtidsmöjligheter och förslag på förbättringar i fortsatt arbete 

diskuteras. 

 

3.1 Resultatet 

Målen med detta examensarbete var att dels skapa ett program som skulle vara bättre och 

smidigare än aSTRa, det program Waséns använde, och dels en hemsida som kunde kopplas 

till samma databas som programmet. Programmet skulle kunna utföra alla de uppgifter som 
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aSTRa klarade samt några till. En av de uppgifter som inte aSTRa klarar men som detta 

examensarbete hade stor fokus på, var kopplingen till databasen via Internet. Hemsidan skulle 

erbjuda eleverna möjligheten att själva boka tider och även kunna se vilka tider som låg 

bokade på dem. 

 

3.1.1 Programmet (ATSV) 

I och med den smarta integreringen av delprogrammen till ett enda program undgicks det 

problem som aSTRa har, att många små program som startas separat från ett huvudprogram. 

aSTRa ger upphov till onödigt klickande och bläddrande mellan fönster och är inte speciellt 

användarvänligt. ATSV gör att användaren endast har ett fönster att hålla uppe och i detta 

fönster sker bläddringen med hjälp av enkla kommandon som genom att klicka på en knapp 

eller trycka en knappkombination. Kopplingen till databasen fungerar alldeles utmärk trots att 

MySQL++ fortfarande är under utveckling. Layouten på programmet ger ett stilrent och 

professionellt intryck. Överlag så är ATSV på ett bra sätt väldigt mycket mer avskalat till 

skillnad från aSTRa. I aSTRa finns stor redundans bland annat när man skapar en ny elev, tex 

möjligheten att lägga till samma information på flera olika ställen förvirrar användaren. Vid 

första genomgången av aSTRa visade det sig att det helt saknade stöd för fakturering. Under 

planeringen av ATSV var det därför tänkt att den funktionen skulle ingå. Vid ett senare 

tillfälle mot slutet av arbetet visade sig dock att aSTRa kommit med en uppdatering där nu en 

faktureringsdel ingick. Dock är faktureringsdelen i ATSV mer generellt användbar och själva 

fakturan är mer överskådlig och tydlig. 

 

Problemet med ATSV är att det inte uppfyller alla de krav som från början var ställda på det 

och på grund av tidsbrist kunde tyvärr inte alla funktioner inkluderas. Bland de mindre 

väsentliga är kopplingen mellan programmet och datorerna med teoritest på (aSTRa har en 

inbyggd registrering av resultaten i dessa tester). Mer utmärkande är dock bokningssystemet 

som inte alls är lika flexibelt och användbart som det nuvarande. Detta är en besvikelse även 

om det implementerade bokningssystemet fungerar alldeles utmärkt och fyller sitt syfte på en 

trafikskola, bleknar det lite i jämförelse med aSTRas. Även kassafunktionerna som saknas är 

besvärande, aSTRa kan kontrollera kassan och skriva ut kvitton på en kvittoskrivare. ATSV 

skriver ut A4-kvitton som visserligen fungerar bra men inte känns lika professionella (se 

bilaga 4). I och med att aSTRa kan göra väldigt mycket men är oerhört rörigt gjorde det 
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väldigt svårt att ta reda på programmets fulla kapacitet. Detta resulterade i att det blev svårt att 

toppa det, vilket var avsikten från början. 

 

3.1.2 Hemsidan 

Från allra första början var det stora målet med detta examensarbete att göra en hemsida som 

kunde kopplas till en elevdatabas. Meningen var att eleverna själva skulle kunna boka tider 

via hemsidan. När det visade sig att detta inte var möjligt att integrera med deras nuvarande 

system stod valet i att byta exjobb eller göra ett helt eget system. Hemsidan visade sig till slut 

vara det minsta problemet i och med att det inte var några större besvär med att koppla en 

hemsida i PHP till MySQL. Hemsidan som Waséns hade var de nöjda med och den var enkel 

att uppdatera med vår bokningsdel. Själva bokningsdelen bygger på en enkel och funktionell 

layout som passar väl in på hemsidan i övrigt. Inloggningen är enkel, säker och det är väldigt 

överskådligt och tydlig för användaren hur en tid ska kunna bokas. 

 

En funktion som skulle vara bra att kunna implementera är att det skickas ett e-mail till 

elevens e-postadress med information om genomförda bokningar. 

 

Webbokningen är den del som utmärker sig mest i ATSV systemet. I och med att aSTRa helt 

saknar stöd för detta är det den enda del som ATSV är helt överlägsen i. 

 

3.2 Svårigheter och problem 

Det absolut största problemet i inledningen av arbetet var bristen på kunskap om C++. Detta 

gjorde att det tog ganska lång tid innan arbetet kunde komma igång på allvar. Alla övriga 

förundersökningar gick dock väldigt fort och smärtfritt. 

 

Under arbetets gång uppkom det ständigt nya problem som ofta krävde lite omtänkande och 

nya lösningar, dock var detta ofta rena programmeringsrelaterade problem. Exempel på detta 

är tex bokningssystemet där det dynamiska skapandet av knappar tog väldigt många försök 

innan det lyckades och ändå blev det inte helt fulländat. Även tabbsystemet som används för 

att koppla samman delsidorna tog lång tid att implementera. Detta berodde på att det fanns 

väldigt dåligt med information om detta i de böcker som konsulterades. Till slut blev det 

rådfrågning på anslagstavlor på Internet som fick ordning på det. 
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Detta gällde även många andra problem som tex när fakturan skulle skapas. Eftersom 

programmet ska generera mallen för fakturan är det viktigt att den bli likadan oavsett vilken 

skrivare som den skrivs ut på. Det visade sig tex att koordinaterna som anges för var en text 

ska hamna ger olika resultat på olika skrivare. Det var därför svårt att veta huruvida fakturan 

alltid ser likadan ut. Detta är ett kvarstående problem. 

 

Problem som rör Visual C++ som program var också frustrerande, tex att det var väldigt 

omständigt att ta in dialoger och klasser från andra projekt. Vid något tillfälle tog Visual bort 

en viktigt fil från projektet bara för att en variabel råkade få samma namn som en metod i 

samma klass. Visual C++ varnade ej för detta utan tog i smyg bort filen som fick skrivas om 

från början. 

 

När programmet man utvecklar hänger sig så är det oftast svårt att veta exakt var felet ligger. 

När liknade saker sker i java kan man däremot se i ett output fönster på vilken rad felet 

uppkom. I Visual C++ är felsökningen mer omfattande men även i många fall mer 

svårbegriplig. Detta gör att när programmet bara stänger ner blir det knepigt att leta upp 

vilken del i programmet som resulterade i felet. 

 

När det gäller hemsidan var det förvånansvärt få problem, detta beror delvis på att det inte var 

lika mycket som skulle implementeras. Det beror dock mest på att mängden gratis 

dokumentation för PHP är stor och att det är väldigt lätt att hitta exempel att följa eller få 

hjälp av programmerare som gjort liknade saker. 

 

3.3 Framtiden 

 

3.3.1 Framtiden för ATSV 

Om vi ska blicka framåt i tiden och se vad som skulle kunna hända med ATSV, finns det nog 

bara två vägar det kan ta. Antingen så förblir ATSV den produkt som den är idag. Det finns 

dock en möjlighet att den vidareutvecklas, och att det implementeras funktioner som idag 

saknas. Om detta är fallet skulle ATSV helt klart bli en farlig utmanare till aSTRa. Det kan 

möjligtvis finnas en tredje väg, denna är att ATSV blir ett mer generellt bokningsprogram 

som kan användas i andra sammanhang än enbart för trafikskolbruk. Denna väg är om möjligt 
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ännu smalare än vidareutvecklig för trafikskolbruk, då det finns många fler konkurrerande 

program än endast ett som är fallet med aSTRa. 

 

3.3.2 Hemsidebokningens framtid 

Bokningen via hemsidan är helt beroende på användandet av ATSV. Det vill säga om ATSV 

inte kommer att användas så finns det ingen framtid för vår bokningssida. Dock tror vi att det 

i dagens samhälle finns personer som efterfrågar denna funktion. Med den osäkra framtid vårt 

program har, kommer säkerligen aSTRa bli tvungna att implementera denna funktion. 

 

4 Avslutning 
Det som har varit mest lärorik med detta examensarbete är att vi har fått jobba med Visual 

C++. Även om det var lärorikt att jobba med databaser så var C++ bitarna det som vi tror att 

vi kommer ha mest nytta av. Vi har givetvis lärt oss hur man sätter upp en MySQLserver och 

hur man kan jobba mot den, inte bara från C++ utan även med hjälp av PHP. Detta är också 

nyttig kunskap som vi tar med oss in i framtiden. 

 

Vi tycker dock att det är synd att vi inte nådde ända fram till vårt stora mål det vill säga göra 

ett bättre program än aSTRa. Med tanke på vår höga målsättning kommer vi att kunna se 

tillbaka på det arbete vi presterat och vara stolta över vår insats. 

 

Det är också positivt att vi var två i projektet, detta gjorde att man kunde få hjälp av den andre 

om man fastnat i något problem. Det gjorde det också lättare med designen i och med att man 

kunde bolla idéer med varandra. Det är även bra att man kan motivera varandra att hela tiden 

göra något produktivt. 

 

I och med detta examensarbete känner vi att vi fått mer självförtroende att ta oss an stora 

projekt samt att vi känner oss redo att ta steget ut i arbetslivet! 
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Bilaga 1: Databasskiss 
 
 
 
 

 
 



 



Fakturanummer Fakturadatum

Vår Ref

Er Ref Förfallodatum Dröjsmålsränta

Fakturakommentar

Artikel Benämning Antal Enhet á pris Rabatt % Summa

Totalt Fraktavgift Moms Öresavrundning Totalt att betala

0

2222 Teoripaketet delux 2 st 1000 0 2000
3333 Körlektion 1 st 200 0 200

2200 0 550 0 2200

Faktura

Eric
 Bilaga 3: En utskriven faktura



Datum

Artikel Benämning Antal Enhet á pris Rabatt % Summa

Totalt Moms Öresavrundning Totalt att betala
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.9,772

Eric
 Bilaga 4: Ett utskrivet kvitto




