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Abstract
The age when you start to use a computer is getting lower. The children who have not yet learned to 
speak English run into trouble when they want to use a computer for something else than playing 
games, since most applications have an interface written in english or are too technical advanced.
 
This report is about Pixie Planner, an organizer directed towards an audience of girls in their pre-
teens. The program is written in Java and the database is implemented using MySQL. Pixie Planner 
uses Swedish as the language of the interface and is constructed to be user friendly for the chosen 
audience.

The method used to develop this application is the classic lifecycle model, which iterates the 
following steps; analysis, implementation and testing until the program fulfills the system 
requirements.

The work has resulted in a fully functional prototype according to the system requirements.



Sammanfattning
Åldern på datoranvändare blir allt lägre. De barn som ännu inte lärt sig engelska får problem då de 
vill använda datorn till annat än att bara spela spel, eftersom de flesta applikationer antingen har 
engelskt gränssnitt eller är för tekniskt avancerade.

Denna rapport handlar om Pixie Planner, en organizer riktad till yngre flickor. Programmet är 
skrivet i Java och databasen är gjord i MySQL. Pixie Planner använder svenska som språk i 
gränssnittet och har anpassats för att vara användarvänligt för målgruppen.. 

Metoden jag  använt för att utveckla applikationen följer den klassiska systemutvecklingen vilken 
itererar följande faser; analys, implementering samt testning fram tills att programmet uppfyller 
kraven.

Arbetet har resulterat i en fullt fungerande prototyp enligt den uppställda kravspecifikationen.



Förord
Detta examensarbete på 10 p för dataingejörsutbildningen är utfört under vintern 2006/2007.

Idén till detta arbete är min egen och har utförts i mitt hem i Boden. 

Vid frågor av teknisk karaktär har jag vänt mig till min examinator , Johnny Widén. För testning av 
användarvänlighet och förfrågningar om grafiska önskemål  har jag vänt mig till min lilla testgrupp 
bestående av flickor från Bredåkers skola. Ett stort tack till alla er.

Ett extra tack till min dotter Anna, alltid min största supporter.

Boden, Mars 2007

Maria Svensson
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1. Inledning
Systemet som denna rapport handlar om  riktar sig till en specifik målgrupp. Planeringskalendrar 
och organizer-applikationer finns det  givetvis en uppsjö av redan, men jag ville ha ett program som 
riktade sig i första hand till flickor i lägre grundskolan. 

Målet med detta arbete är att framställa en fungerande prototyp där användaren enkelt kan spara 
information om sina dagliga aktiviteter, adresser samt sitt skolschema. Under skapandet har tanken 
funnits att systemet lätt skall kuna byggas ut i framtiden. Rapporten inleds med en beskrivning av 
de utvecklingsverktyg som använts, följt av en redogörelse av arbetets utförande. Rapporten 
avslutas med de slutsatser som dragits, samt referenser och bilagor.
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2. Bakgrund

2.1 Livscykelmodellen
Stegen i den klassiska livscykelmodellen itererar förenklat faserna analys, implementering och 
testning till produkten uppfyller kravspecifikationen. De sista två stegen som omfattar programmets 
underhåll och avveckling har frånsetts.

2.2 Mjukvara och programspråk
Programmet är skrivet i Java. Inledningsvis fanns planen att använda Visual Studio och c#, på 
grund av fördelarna vid skapande av gränssnitt och placering av kontroller. Senare tog jag dock 
beslutet att endast använda mig av fri programvara under utvecklandet, därav Java.

2.2.1 MySQL
MySQL är en open source databas under GPL-licens. MySQL är till skillnad från MS 
Access inte knutet till MS Windows, utan kan köras på mer än 20 olika plattformar. Dessa 
inkluderar olika LINUX distributioner, MS Windows och MAC/OS.

2.2.2 SQLite
SQLite är en annan open source databas skriven i C. SQLite är till skillnad från MySQL inte 
en klient till någon server, utan är både databasmotorn och klient i ett. Något separat 
program för att stödja databasen behövs alltså inte, vilket gör den till en god ersättare för MS 
Access.

         2.2.3 Eclipse
Eclipse är ett fritt och plattformsoberonde utvecklingsverktyg. Eclipse har ett mycket brett 
användningsområde inom programutveckling, jag har dock endast använt det som texteditor, 
främst på grund av möjligheten att snabbt kunna testköra programmet utan att behöva 
använda mig av terminalfönstret. En annan fördel med Eclipse är den fina översikt som ges 
av applikationens klasser.
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3. Eget Arbete 

3.1 Val av utvecklingsmodell
Då man i sitt examensarbete ska mobilisera de kunskaper man förvärvat under sin studietid valde 
jag att basera utvecklingen av programmet på livscykelmodellen. Alla steg i modellen genomfördes 
dock inte, utan jag använde modellen som ett ramverk för mitt arbete.

3.2 Förändringsanalys
Barn som kommer upp i skolåldern får en mängd information med sig hem i ryggsäcken. Denna 
information är på kopierade pappersark som har en tendens att försvinna. Exempel på information 
är datum för utflykter då stövlar och regnkläder behövs eller material som skall medtagas till 
byggnadsprojekt i form av tomma pappersrullar. 

I denna ålder börjar barnet också  i större utsträckning ringa till sina vänner. Telefonnumren skrivs 
då oftast ner på papperslappar. Försvinner dessa kan problem uppstå, då efternamnet på personen i 
fråga kan vara okänt för barnet, och går därmed inte att slå upp i en telefonkatalog. 

Ett program med tydliga drag av informationssystem, där uppgifterna kunde införas, skulle här 
alltså vara till nytta. 

3.3 Verksamhetsanalys och informationssystemanalys
Efter att ha analyserat vilken information som skulle lagras kom jag fram till att följande entiteter 
behövdes:

● Användare – programmets olika användare

● Kalender – noteringar i kalender

● Schema – schemarutornas text

● Adress – namn och adressuppgifter 

I detta skede undersökte jag även funktionaliteten hos existerande kalenderapplikationer för att få 
ett begrepp om fördelar och nackdelar hos existerande tekniska lösningar. Tyvärr hittade jag ingen 
fri programvara som var riktad till barn. Följande applikationer undersöktes, se referenser för 
respektive webadresser.

Planzo
Beskrivning: Webkalender. Möjlighet att dela kalendern med andra användare. Kan påminna 
användaren om uppkommande events via email eller SMS. Innehåller även en anteckningsdel, ”att 
göra” lista och möjligheten att lagra filer. Använder sig av AJAX, RSS, Web 2.0 och XML.

Fördelar: Lätt att lägga till information i kalendern.

Nackdelar: Gränssnittet visar fem kalenderbilder samtidigt, för mycket.

Kiko
Beskrivning: Webkalender. Möjlighet att dela kalendern med andra användare. Kan påminna 
användaren om uppkommande events via email eller SMS. Kan importera  iCal och vCard 
information. Använder sig av AJAX, RSS, Web 2.0 och XML.
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Fördelar: Lätt att lägga till kalenderinformation. Tydlig sida för att fylla i adressuppgifter. Rent 
gränssnitt med trevlig färgsättning, tilltalar min målgrupp mest.

Nackdelar: Buggar, textrutan tenderar att fastna vid dragning.

Calendarhub
Beskrivning: Webkalender där användaren kan skapa flera kalendrar med personlig eller delad 
behörighet. Innehåller även en ”att göra” lista. Kan påminna användaren om uppkommande events 
via email. Kan importera  iCal och vCard information. Använder sig av AJAX, RSS, Web 2.0 och 
XML.

Fördelar:Denna kalender hade jag svårt att hitta någon fördel med. Att kunna skapa flera kalendrar 
och ha vissa av dessa publika var lite annorlunda, men innebar inte någon fördel för mina syften.

Nackdelar: Mycket långsam. Komplicerat färglöst gränsnitt. Av de testade applikationerna var 
Calendarhub svårast att lägga till kalendernoteringar i.

Som synes hade dessa kalendrar liknande tekniska lösningar och funktioner även om deras gränsnitt 
skilde sig en hel del åt. Genomgående för dessa applikationer var att de visade för mycket 
information på en och samma  gång och hade för avancerade funktioner för att passa min målgrupp. 
Det jag tog med mig efter att ha tittat på dessa kalendrar var främst inspiration till layout för 
kalenderbladet samt drag and drop funktionen.

3.3.1 Konceptuell datamodell
Då de nödvändiga entiteterna tagits fram kvantifierades dessa för att fastställa vilka samband som 
rådde mellan dem. Varje entitet motsvarar en tabell i databasen. Användarid är den primära nyckeln 
i tabellen användare. De andra tabellernas nycklar är sammansatta och kopplade till det användarid 
som skapat dem. Således kan alla användare av applikationen dela samma databas. Se bilden nedan 
för den konceptuella datamodellens utseende.

Fig. 1 Konceptuell datamodell.

1. En användare kan ha flera kalendernoteringar.

2. En kalendernotering kan bara tillhöra en användare.

3. En användare kan ha flera schemanoteringar.

4. En schemanotering kan bara tillhöra en användare.

5. En användare kan ha flera adressuppgifter sparade.

6. En adressuppgift hör bara till en användare.
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3.3.2 Kravspecifikation
Eftersom detta arbete var min egen idé, utformade jag själv vilka krav som skulle ställas på 
systemet.

Systemkrav
● Skapa och radera användare.

● Lagra adress/telefon-information.

● Lagra kalendernoteringar.

● Lagra skolscheman.

Primära mål
Att skapa ett fullt fungerande system utifrån ovan nämnda systemkrav. Användarvänligheten 

skall vara hög. Gränssnittet ska vara enkelt och tydligt, funktionerna intuitiva och lättanvända.

Sekundära mål
Ljudeffekter för att bekräfta knapptryckningar, alarmfunktion i kalendern.

Avgränsningar
Att applikationen skulle innehålla små spel var ett önskemål från användarna, men då detta skulle 
uppta för mycket tid avgränsades applikationen till att inte omfatta detta.

3.4 Principiell utformning av teknisk lösning

3.4.1 Logisk datamodell
Då den konceptuella modellen inte innehöll några samband som behövde brytas upp så blev den 
logiska datamodellen identisk med den konceptuella. Se fig.1.

3.4.2 Attributlista
Nedanför följer en kort beskrivning av de tabeller som ingår i databasen. 

User – Här ligger användarens personliga uppgifter såsom användarnamn och personlig 
information.

Kalender – Här lagras kalendernoteringar och vilket datum samt vilket användarnamn de tillhör.

Schedule –  Håller texten i schemarutan, rutans koordinater i ett rutnät, samt användartillhörighet.

Adress – Namn och adressuppgifter för en kontakt i användarens adressbok.

Se bilaga 2 för den fullständiga listan med alla attribut.
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3.5 Realisering – Implementering

3.5.1 Implementering av databasen
Realiseringen av databasen inleddes med att installera MySQL Server 5.0 och skapa tabellerna. 
Arbetet med databasen gick problemfritt, trots min avsaknad av tidigare erfarenhet med att 
installera MySQL från grunden. Under arbetets gång tillkom det extra fältet bild i tabellerna, på 
önskemål av såväl testgruppen samt examinator.

3.5.2 Implementering av GUI
Implementeringen av GUI dvs det grafiska användargränssnittet, upptog större delen av tiden. Javas 
JDBC api för kontakt med databasen var en ny  erfarenhet, och jag hade vissa problem med att få 
programmet att ladda rätt driver vid körning.

Under planeringsstadiet hade jag kommit fram till att programmets funktioner skulle grupperas i 
följande delar: Min Sida, Kalender, Schema och Mina Vänner. Varje del lades i en TabbedPane som 
gjorde det möjligt att lätt bläddra mellan de olika funktionerna, samtidigt som det påminde om 
registret i en pappersmotsvarighet av programmet. Delarna fick även olika bakgrundsfärger, för att 
tydligt markera vilken del som var aktiv.

Att göra ett program som riktar sig till barn skiljer sig en hel del från de program som jag tidigare 
gjort. Testerna visade att det trycktes gärna dubbelklick på knapparna, samtidigt som det ofta 
förekom slumpartade tryckningar på knappar för att ”se vad som hände”. Vid felsökning gavs oftast 
svaret ”jag gjorde ingenting” som svar på frågor om hur situationen uppkommit. Det var därför 
viktigt att minimera antalet synliga, aktiva kontroller samt att med text och ljud signalera att önskad 
aktion hade utförts, alternativt att meddela att aktionen misslyckats och på ett lättförståeligt sätt 
förklara varför. 

Programmet fick genomgående använda ett stort lättläst typsnitt för att underlätta läsbarheten och 
kontroller med liknande funktion återfinns på samma positioner, oavsett del av programmet.

Möjligheten att kunna lägga in och spara bilder var ett önskemål, som jag först tänkte utesluta då 
det var för svårt för barnen att ange sökvägen till bilden. Efter förslag från examinator om att 
använda ”drag and drop”  istället, så implementerades även denna funktion. Drag and drop visade 
sig vara så lättanvänt att även schemadelen ändrades till att använda denna funktion.

Största problemet beredde själva positioneringen av kontrollerna och utformningen av sidlayouten. 
Javas gridbaglayout gjorde koden mer och mer tungjobbad och svårläst vartefter programmeringen 
fortskred. Efter ett tag hittade jag dock en bättre layoutmanager, TableLayout, som löste mycket av 
problemen med positionering och bidrog till en mer lättläst kod. 

Under hela projektet kände jag en viss tveksamhet till att köra databasen via en server men jag hade 
inget bättre alternativ. Mot slutet av projektet hittade jag dock det som jag önskade, en kompakt 
open source databas, körbar utan någon server. SQLite gjorde det möjligt för mitt program att 
enkelt flyttas till en annan dator och köras där, förutsatt att javastöd var installerat. Då databasens 
tabeller redan var utformade gick det fort att migrera min databas till dess nya hemvist. 
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4. Slutsatser

4.1 Resultat
Alla primära mål uppfylldes samt ett av de sekundära. Arbetet resulterade i en fullt fungerande 
kalenderapplikation. Bytet av databas resulterade i att två versioner av programmet existerar. Den 
ursprungliga med MySQLsom databas, och den flyttbara versionen som använder sig av SQLite. Då 
den huvudsakliga implementationen av programmet utfördes mot MySQL så fick den versionen 
även fortsättningsvis ta den största platsen i denna rapport.

4.2 Lärdomar
Det här är första gången jag genomfört ett arbete av denna storlek helt på egen hand, från idé till 
färdigt resultat. Jag har lärt mig mycket om MySQL och hur java fungerar i samband med en 
databas. Något jag har saknat är en möjlighet man har när man jobbar i grupp, möjligheten att 
kunna bolla idéer mellan sig.

Såhär i efterhand kan jag se att den grafiska delen av programmet tog längre tid att implementera än 
beräknat, mer tid borde ha avsatts till detta.

4.3 Vidareutveckling
Programmets uppbyggnad gör det lätt att fylla på med nya funktioner. Nästa modul som kommer att 
infogas i programmet är ett fotoalbum med möjlighet att se en förstoring av bilderna. En modul med 
enkla spel av typen memory är under planering.

I detta arbete har jag valt att lagra uppgifter i databasen som vanlig text. Dock existerar det 
standarder för att lagra både kalenderdata och  användardata, iCalendar [rfc 2445] och vCard [rfc 
2425] samt [rfc 2426]. 

Dessa två standarder är utformade för att vara oberoende av transportprotokoll vilket gör det möjligt 
att skicka ut information om kalenderevent via tex email eller SMS. SyncML, dvs Synchronization 
Markup Language är ett sådant transportprotokoll som stöds av de flesta stora tillverkarna av 
mobiltelefoner.

I förlängningen finns alltså alternativet att modifiera programmet till att följa dessa standarder, 
vilket skulle göra det möjligt att skicka påminnelser automatiskt till användaren via SMS. Man 
skulle också kunna implementera en version av Pixie Planner för mobiltelefon, och sedan kunna 
synka den mobila versionen mot datorn.
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Bilaga 1: Programbeskrivning
Startsidan

Denna sida är det första som användaren möts av. Användaren kan markera sitt namn i listan eller 
skriva in ett nytt för att skapa en ny användare.

Min sida

Här kan användaren spara uppgifter om sig själv med en tillhörande bild. Härifrån kan också 
profilen raderas. En bekräftelseruta kommer då upp för att inte riskera radering pga ett feltryck.
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Kalender

Den första bilden visar kalender grundutseende. Man kan bläddra mellan månaderna genom att 
använda pilarna, eller genom listorna till höger. För att lägga till en anteckning klickar man på 
önskat datum. Kommande händelser visas som ett utropstecken. De händelser vars datum har 
passerat visas som en stjärna.

Editera kalenderdata

Klickar man på ett datum visas denna bild. Användaren kan skriva in sin anteckning och sedan 
spara den, eller välja att radera en redan existerande anteckning.
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Schema

 
Ovan visas hur schemat ser ut. För att kunna editera det måste man klicka på knappen. Detta för att 
undvika ändringar av misstag.

Editera schema

Bilden ovan visar editeringsläget. Texten skrivs in i en ruta och dras sedan till rätt plats i schemat. 
För att ta bort en ruta ur schemat klickar man på den. 
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Mina vänner

I första läget visas en lista på de vänner som redan sparats. Här ges alternativen att titta på en redan 
sparad post, eller att lägga till en ny.

Editera post

Väljer man en existerande post kommer man till detta läge, där man kan ändra informationen eller 
helt ta bort posten. Radering kräver bekräftelse av användaren.
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Skapa ny post

Vill man lägga till en ny post visas denna bild.Informationen fylls in i fälten och en bild kan dras till 
anvisad position för att sparas. Kontroller utförs för att undvika dubbla poster i databasen.

Allmänt
Knapptryckningar åtföljs av ljudsignaler, olika beroende på om åtgärden har genomförts alternativt 
misslyckats. Exempel på en misslyckad åtgärd är om användaren försöker spara en kontakt i 
adressboken som redan existerar. Informationstexten uppdateras även med en kort förklaring om 
vad som gick fel. Texten uppdateras givetvis också vid en lyckad aktion. När en bild skall sparas 
skapas en kopia av ursprungliga bilden. Kopian skalas sedan ned för att ha en bredd på maximalt 
150 pixlar.
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Bilaga 2: Attributlista

User
Beskrivning Variabel Datatyp Obligatoriskt fält
användarid usr text ja
användarens namn namn text nej
användarens telenr tele text nej
användarens adress adress text nej
användarens intressen intressen text nej
sökväg till bild bild text nej

Kalender
Beskrivning Variabel Datatyp Obligatoriskt fält
kalenderdatum datum date ja
användarens id user text ja
kalenderanteckning anteckning text nej

Schedule
Beskrivning Variabel Datatyp Obligatoriskt fält
schemarutans x position posx int ja
schemarutans y position posy int ja
schemarutans höjd height int nej
rutans text subject text nej
användartillhörighet user text ja

Adress
Beskrivning Variabel Datatyp Obligatoriskt fält
adressatens namn namn text ja
adressatens telenr tele text nej
adressatens adress adress text nej
adressatens intressen intressen text nej
sökväg till bild bild text nej
användartillhörighet user text ja
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Bilaga 3: UML-diagram
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