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Sammanfattning 
Projektets syfte har varit att utveckla ett dataprogram för design och 

konstruktion av så kallade funktionscontainrar. En funktionscontainer 

är en stor container som inrymmer utrustning såsom arbetsbänkar, 

svetsar och dokumentskåp och som ska kunna användas under militära 

operationer. Datorstödd design är vanligt förekommande och företaget 

som har efterfrågat det utvecklade dataprogrammet ville gå över från 

papper och penna till datorstödd design. För att styra projektet framåt 

har den så kallade ccd-metoden använts. Dataprogrammet heter Fojejjo 

och det har skrivits i C# .NET. Grafikmotorn som används är Ogre 3D 

med Mogre som C#-wrapper. Data sparas mellan programkörningarna i 

en MS Access-databas. Fojejjo är uppdelat i flera delar: databas, grafik, 

användargränssnitt och logik. Databasdelen hanterar all data om 

moduler och containrar och trafiken till och från databasen. Grafikdelen 

hanterar visualisering av containern och dess innehåll. Användargräns-

snittsdelen hanterar programmets användargränssnitt, men även 

filhantering. Logikdelen hanterar kontroll att containerns innehåll är 

placerat på ett giltigt sätt. It-etiska aspekter redogörs för och gjorda 

ställningstaganden och bedömningar beskrivs. Sju av kravspecifikation-

ens arton punkter har blivit helt implementerade och ytterligare två har 

blivit delvis implementerade. Största anledningen till att inte fler krav 

blev uppfyllda var tidsbrist. Projektets syfte har inte uppnåtts fullt ut. 

Mer arbete behövs för att Fojejjo ska vara riktigt användbart. En viktig 

aspekt av programutveckling är tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning, något som inte diskuterats i detta projekt. Nivån av 

tillgänglighet har utvärderats och tydliga tillgänglighetsbrister har 

hittats, främst för personer som har svårt att använda en datormus. 

Vidareutvecklingsmöjligheterna är stora. Förslag på områden är grafik, 

användargränssnitt, logik och tillgänglighet. 

Nyckelord: cad, .NET, C#, Access, Ogre, tillgänglighet. 
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Abstract 
The purpose of this project has been to develop software for designing 

and constructing so called functional containers. A functional container 

is a large container that holds equipment such as workbenches, welds 

and file cabinets, and that could be used for military operations. Com-

puter aided design is common-practice and the company that requested 

this software wanted to transition from pen and paper to computer 

aided design. For the planning of this project, a method called CCD was 

used. The application is called Fojejjo and it's written in C# .NET. The 

graphics engine used is Ogre 3D with Mogre as wrapper for C#. Data is 

stored between sessions in a MS Access database. Fojejjo is built around 

several parts: database, graphics, user interface and logics. The database 

part handles all data about containers with equipment as well as the 

traffic to and from the software. The graphics part handles the visualiza-

tion of the container and its equipment. The user interface part handles 

the user interface, but also file management. The logics part handles 

controlling that all the equipment is placed correctly. Seven of the 

eighteen points in the requirements specification has been fully imple-

mented, and two more has been partially implemented. The main 

reason for not implementing more requirements was shortage of time. 

The purpose of this project hasn't been fully met. There has to be more 

work for Fojejjo to be really useful. One important aspect of software 

development is accessibility for people with disabilities, something that 

wasn't discussed for this project. The level of accessibility has been 

evaluated and obvious accessibility issues were found, most notably for 

people that have difficulties using a computer mouse. Opportunities for 

further development are plenty. Suggested areas are graphics, user 

interface, logics and accessibility. 

Keywords: CAD, .NET, C#, Access, Ogre, accessibility. 
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Terminologi 
cad Computer aided design (sv. datorstödd design). Data-

program och verktyg för att arbeta med design. 

ccd-metoden arbetsprocess för projekt där alla delar av projektet 

arbetar parallellt 

modul typ av utrustning som kan placeras i en container 

objekt modul som är utplacerad i en container, och därmed har 

en position och en visuell representation 

TK Teknikkompetens i Sverige, företaget dataprogrammet 

är utvecklat för 

wrapper (sv. omslag) fungerar som ett omslag om annan kod, 

används för att öka abstraktionen eller för att kunna 

programmera i ett annat språk än den omslagna koden  

 



Fojejjo 

Johan Nilsson 

1 Inledning 

2014-06-26 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

1 

1 Inledning  
Denna uppsats beskriver utvecklingen av Fojejjo, ett dataprogram som 

är till för att underlätta konstruktion och design av containrar med 

tillhörande utrustning.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Behovet av datorstöd i konstruktion och design av produkter har vuxit 

de senaste decennierna. Genom att arbeta med digitala verktyg kan flera 

personer arbeta på samma projekt oberoende av tid och rum. I sin video 

om fördelarna med videokonferenser anser Nilsson [1] att det är både 

bättre för miljön och ofta mer kostnadseffektivt att arbeta utspritt i tid 

och rum än att arbeta mer traditionellt; alla samtidigt i samma rum. 

Företaget vi utvecklat dataprogrammet för, Teknikkompetens i Sverige 

AB (TK), är ett konsultbolag som utför uppdrag företrädesvis åt För-

svarsmakten. I sitt uppdrag att konstruera containrar med tillhörande 

utrustning som ska kunna monteras upp i fält har TK använt sig av 

papper och penna för att visualisera sina idéer. En önskan har funnits att 

kunna modellera en container i 3D och att på ett enkelt sätt kunna flytta 

runt utrustning inuti containern. 

På sin webbplats erbjuder IKEA smidiga cad-program för kök, kontor, 

garderob och förvaring [2]. De är tillgängliga för alla att använda direkt 

på webbplatsen. Det enda som krävs är att användaren hämtar och 

installerar ett tilläggsprogram till sin webbläsare. Dessa cad-program 

har varit till mycket stor inspiration i arbetet med projektet. 

Förhoppningen har varit att det dataprogram vi utvecklat kan vara till 

nytta för TK och underlätta konstruktionen av containrar. 

1.2 Övergripande syfte  

Projektets syfte är att framställa ett dataprogram för konstruktion och 

design av så kallade funktionscontainrar och tillhörande utrustning. 

Programmet ska vara enkelt och flexibelt så att användaren kan foku-

sera på design och inte känna sig hindrad av tekniken. 
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1.3 Avgränsningar 

På grund av projektets stora omfattning och den förhållandevis korta tid 

vi studenter har haft till förfogande för projektet har vi gjort vissa 

avgränsningar. 

I planeringsstadiet var det tänkt att färdiga modeller från leverantörer 

skulle kunna importeras till dataprogrammet och modelleras som de är i 

3D-miljön. Vi bedömde att detta skulle bli alltför stort och tidskrävande. 

Därför fattade vi tillsammans med TK beslutet att rätblock med varie-

rande storlek räcker för att tillfredsställande representera olika objekt 

grafiskt. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

TK har tillsammans med oss i projektgruppen arbetat fram en kravspe-

cifikation för dataprogrammet. 

 Hög prioritet 

o Dataprogrammet ska köras på en dator med operativsy-

stemet Windows. 

o Möjlighet att importera från och exportera till olika filfor-

mat, såsom dwg. 

o Möjlighet ska finnas att växla mellan ett 2D-läge för design 

och ett 3D-läge för visning. 

o Moduler ska kunna placeras i containern genom en dra- 

och släppfunktion med musen. 

o Alla moduler ska kunna visas i både positionsläge och ar-

betsläge. 

o Utplacerade objekt ska kunna visa en rikare beskrivning 

för användaren, såsom namn, serienummer och dimens-

ioner.  

o Möjlighet ska finnas att välja mellan flera olika containrar 

att arbeta med. Varje container ska ha varsin storlek och 

konfiguration. 
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o Möjlighet att konfigurera containrarna, såsom placering av 

dörrar. 

o Nya moduler ska kunna läggas till av användaren och spa-

ras i ett bibliotek som är kvar efter det att programmet av-

slutats. 

o Möjlighet att redigera mått på redan skapade moduler ska 

finnas. 

o Vissa moduler ska redan finnas i programmet när det körs 

för första gången. 

o Krav på avstånd mellan två objekt ska kunna skapas och 

dataprogrammet ska kunna visa huruvida objektens place-

ring är giltig, icke rekommenderad eller ogiltig. 

o Möjlighet att mäta avstånd både mellan punkter och mel-

lan ytor. 

 Medelhög prioritet 

o Möjlighet att placera ut anslutningar för el och tryckluft i 

containern. 

o Programmet ska tipsa användaren om vilka moduler som 

passar till utplacerad modul. Till exempel om ett skrivbord 

placeras ut, ska användaren få tips om de skåpmoduler 

som passar bra till det skrivbordet. 

 Låg prioritet 

o Färdiga containerlösningar ska finnas sparat i program-

met. Med en containerlösning menas en konfigurerad con-

tainer med moduler redan inplacerade. 

Dessutom har jag satt upp ett antal mål med rapporten och arbetet runt 

omkring själva programmeringen. 

 CCD-metoden ska utvärderas i arbetet med Fojejjo. 
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 Tillgänglighet för personer med färgseendedefekter respektive 

motoriska funktionsnedsättningar ska utvärderas i förhållande 

till programmet. 

1.5 Översikt  

Kapitel 2 beskriver begrepp som läsaren behöver känna till för att förstå 

resten av rapporten. Kapitel 3 beskriver den metod som vi i projekt-

gruppen valt för arbetet i projektet. Kapitel 4 beskriver konstruktionen 

av själva dataprogrammet. I kapitel 5 jämförs dataprogrammet med den 

kravspecifikation som uppfördes i början av projektet. Även tillgänglig-

hetsaspekter tittas på. Kapitel 6 presenterar slutsatser, diskuterar 

tillgängligheten och ger förslag på vidareutveckling. 

1.6 Författarens bidrag 

Projektgruppen består av mig (Johan Nilsson), Christopher Nilsson och 

Jessica Sidén. Vi har delat upp arbetet mellan varandra. Mitt fokus 

ligger dels på databas och kopplingar mellan databasen och resten av 

programmet; dels på logiken, det som kontrollerar att objektens place-

ring är giltig. Christophers fokus ligger på 2D- och 3D-grafiken, filhante-

ring samt implementering av användargränssnitt. Jessicas fokus ligger 

på design av användargränssnitt och att säkerställa att programmet är 

användarvänligt. 
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2 Bakgrundsmaterial  
I detta kapitel beskrivs vad computer aided design, funktionscontainrar, 

databashanteringssystem och grafikmotorer är. 

2.1 Computer aided design 

Computer aided design (cad), på svenska datorstödd design, är vanligt 

förekommande i dag. Det finns många olika dataprogram för cad att 

välja på. Somliga är gratis, andra är mycket dyra. 

2.2 Funktionscontainrar 

En funktionscontainer är en container som utrustas med olika innehåll 

beroende på funktion. Dessa containrar ska kunna användas i militära 

operationer. Exempel på innehåll är kompressor, svetsutrustning, 

dokumentskåp, kemiskåp och pelarborr. Containern är så pass stor så 

att personal ryms att arbeta i den. 

2.3 Databashanteringssystem 

För att lagra data mellan programkörningar lämpar sig en databas väl. 

Databaser är gjorda för att lagra stora mängder data, samtidigt som 

datan lätt kan ändras. 

För att arbeta med en databas används vanligtvis någon sorts data-

bashanteringssystem. Ett databashanteringssystems uppgift är, som 

namnet antyder, att hantera databaser. Fördelarna att använda en 

databashanterare för att lagra sina data är många. En av dem är enkel-

het [3]. I de flesta programmeringsspråk finns inbyggda funktioner för 

att kommunicera med en databashanterare för att spara, hämta, uppda-

tera och radera data. Det minskar mängden kod att slippa implementera 

egna funktioner för att läsa data från textfiler. Mindre mängd kod 

medför mindre risk för buggar. 

2.3.1 MySQL 

MySQL är en av de databashanteringssystem som används oftast i 

webbservrar [4]. MySQL är en av databashanterarna i den så kallade 

LAMP-servern. Förutom en databashanterare består LAMP-servern av 

operativsystemet Linux, webbservern Apache och något av programme-
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ringsspråken PHP, Perl eller Python [5]. Alla programvaror i LAMP-

servern är gratis att använda. 

Eftersom MySQL är vanligt förekommande finns det stort stöd för det i 

olika operativsystem och det är relativt lätt att installera och admini-

strera. Det finns många gratisverktyg tillgängliga, bland annat phpMy-

Admin, ett administrationsverktyg för MySQL skrivet i PHP [6]. 

En nackdel med MySQL är att en serverprogramvara måste köras i 

bakgrunden på den dator som ska komma åt databasen [7]. Om MySQL 

körs på en webbplats innebär detta normalt inga problem, eftersom det 

då kan köras på webbservern. För ett datorprogram som ska installeras 

lokalt på användarens dator är det däremot opraktiskt att tvinga alla 

användare att installera och köra MySQL varje gång de vill använda 

datorprogrammet. 

En annan nackdel är att för att använda MySQL i kommersiella sam-

manhang måste en sådan licens köpas. Det är därmed bara gratis för 

privat bruk och i utbildningssyften [8]. 

2.3.2 SQLite 

Till skillnad mot MySQL behöver inte något program köras på datorn 

för att använda SQLite. För att använda SQLite behövs endast ett fåtal 

externa kodbibliotek [9]. Enligt dess utvecklare är SQLite världens mest 

spridda SQL-databas [10]. En SQLite-databas ryms i en vanlig fil. 

Därmed kan man enkelt kopiera den till en annan dator, för till exempel 

säkerhetskopiering. 

En fördel med SQLite är att det är gratis att använda för privat bruk 

såväl som för kommersiellt bruk. En annan fördel är dess storlek: endast 

omkring 500 KiB. Därmed kan även system med begränsat minne 

använda SQLite [11]. 

Det finns dock några nackdelar med SQLite. SQLite är inte ett optimalt 

val av databashanteringssystem för server/klient-program, då databasen 

ska kommas åt från många olika användare samtidigt. Att SQLite sparar 

databasen i en enda fil kan innebära problem om filen blir så stor att 

filsystemet inte klarar av den [12]. Ett exempel är att gränsen för filstor-

lek i FAT32 (bland annat Windows 95 och Windows 98) är 2 GiB [13]. 
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2.3.3 MS Access 

Ett databashanteringssystem som många har installerade på sina 

datorer, men möjligtvis inte riktigt känner till, är MS Access som är en 

del av programsviten MS Office [14]. 

MS Access är relativt lättanvänt jämfört med andra databashanterings-

system såsom MySQL. En MS Access-databas är precis som en SQLite-

databas portabel; det är bara att kopiera arbetsfilen så har man skapat en 

identisk kopia av databasen, både struktur och data. MS Access funge-

rar däremot inte på alla stora operativsystem; den är tillverkad för MS 

Windows [15]. Dessutom är inte MS Access lämpad för många samti-

diga användare, till exempel som webbplatsknuten databas. I sådant fall 

lämpar sig ett databashanteringssystem som MySQL bättre [4]. 

2.4 Grafikmotor 

För att underlätta programmeringen av grafiken till ett dataprogram 

används ofta en så kallad grafikmotor. Grafikmotorn ger programmera-

ren möjlighet att utföra grafikoperationer på en högre abstraktionsnivå 

än om man skulle programmera direkt mot grafikhårdvarugränssnittet, 

till exempel OpenGL [16].  

2.5 Etik i it-miljö 

Datateknik och it har gett upphov till flera etiska problem. Filosofipro-

fessorn Terrell Bynum ger sex exempel [17], vilka är listade nedan. 

Därefter beskrivs vilken innebörd var och en har för just detta projekt. 

1. Datateknik och it kan leda till att människor blir arbetslösa, på 

grund av att datorer och maskiner styrda av datorer gör ett effek-

tivare arbete. 

2. Information sparad i it-system kan stjälas, spridas utan tillåtelse 

eller utnyttjas på annat sätt. 

3. Den personliga integritet och rätten till anonymitet kan inskrän-

kas av att lagra information i it-system. 

4. Patent och upphovsrätt på programkod, visuell design och ibland 

även på algoritmer kan utgöra risker för bland annat vetenskaps-

utveckling. Kränkningar av upphovsrätt kan vålla stor skada mot 

utvecklarna av it-systemen. 
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5. Eftersom kunniga personer inom datateknik har stort inflytande 

över de som använder it-system, måste man vara noga att inte 

utnyttja detta inflytande för att tillfoga skada för användarna. 

6. Idag är många it-system globala. Vilka nationella lagar och regler 

ska gälla när data rör sig genom många länder? Hur ska världen 

hantera att fler och fler får tillgång till utbildning? Vidare måste 

man se till att klyftan mellan de som har tillgång till it-systemen 

och de som inte har det inte blir större. 

2.5.1 Etiska ställningstaganden och bedömningar för detta projekt 

Följande etiska ställningstaganden och bedömningar har gjorts för detta 

projekt. Punkterna överensstämmer mot de punkter som är listade i 

kapitel 2.5. 

1. För att Fojejjo ska kunna användas krävs en kunnig människa 

som vet hur designen av funktionscontainern ska vara. Därmed 

bedömer jag att inga arbeten hotas av dataprogrammet. 

2. Data som sparas i programmet innefattar moduler, mått på con-

tainrar och dessutom var i containern olika moduler placeras. Allt 

detta kan utgöra en risk för TK, vid ett eventuellt dataläckage el-

ler regelrätt informationsstöld. I dataprogrammet finns inte nå-

gon inbyggd säkerhet mot att det ska ske, förutom att databasen 

är lösenordskyddad och hårdkodad i programkoden. Användar-

gränssnittet erbjuder inte inloggning eller lösenordsskydd; startar 

man programmet har man total tillgång till hela databasen. 

3. Eftersom ingen personinformation lagras av Fojejjo bedömer jag 

inte att det föreligger risk att någons personliga integritet riske-

ras. 

4. I och med att Fojejjo utvecklades som en del av ett exjobb och att 

TK inte avtalat med projektgruppen om att sälja programkoden, 

antar jag att all programkod tillhör oss i projektgruppen. Om 

Mittuniversitetet skulle vilja använda programkoden i vetenskap-

ligt syfte antar jag att det är tillåtet att göra så. 

5. Projektgruppen har inget inflytande över hur TK använder data-

programmet eller vilka data som de lagrar. Dataprogrammet 

saknar möjlighet att koppla upp sig mot ett nätverk. Därmed 
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finns ingen möjlighet att utöva inflytande eller påtryckningar på 

TK från någon. 

6. Fojejjo berörs inte av globaliseringsproblematiken. Även om de 

funktionscontainrar som TK designar antagligen kommer att an-

vändas även utanför Sverige, utförs all programkörning här i 

Sverige. Därmed tillämpas svenska lagar för det som datapro-

grammet är till för. 
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3 Metod  
Som arbetsmetod valde vi ccd-metoden. Det är en metod som innebär 

många kortare planerings- och avstämningsmöten under hela projektti-

den. I dessa möten träffas man från så många olika avdelningar och 

funktioner som möjligt för att snabbt kunna få en bild av den nuvarande 

situationen och gemensamt besluta vad som ska göras härnäst. [18] 

För att kunna arbeta parallellt och för att kunna hålla reda på vad som 

hade gjorts användes versionshanteringssystemet Git [19] tillsammans 

med Bitbucket [20], den gemensamma platsen där källkoden laddades 

upp. Vi i projektgruppen kunde då obehindrat arbeta både med olika 

filer och med samma filer, utan att riskera att skriva över varandras 

bidrag. 

Det allra första steget var att upprätta en kravspecifikation tillsammans 

med TK. Utifrån den lades en rad olika lösningsförslag. Tillsammans 

kom vi fram till de lämpligaste lösningarna till var och ett av kraven i 

specifikationen. 

Mot slutet av projekttiden möttes vi igen och presenterade en demo-

version av Fojejjo. TK fick utvärdera programmet och föreslå förbätt-

ringar. De viktigaste av dessa förbättringar implementerades. 

3.1 Plattform 

Diskussioner fördes om huruvida Fojejjo skulle vara webbaserat eller 

installeras och köras lokalt. En fördel med en webbaserad lösning är att 

samma program skulle kunna köras på flera plattformar utan att behöva 

kompileras om. 

En fördel med att installera och köra programmet lokalt är att använda-

ren inte behöver anslutning till ett nätverk för att arbeta. Ytterligare en 

fördel är att man på ett enklare sätt kan använda sig av mer krävande 

och avancerade funktioner såsom 3D-grafik, än med en webbaserad 

lösning. 

Eftersom 3D-grafikfunktionalitet är så central togs även möjligheten för 

3D-grafik i beaktande gällande val av plattform. Man fann att trots att 

det är fullt möjligt att visa 3D-grafik i webbläsare är behovet av tilläggs-
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program avskräckande. Dessutom skulle inte valet av grafikmotor 

fungera väl med en webbaserad lösning. Mer om det senare. 

TK uppgav att de skulle använda Fojejjo inne på kontoret på datorer 

som kör operativsystemet MS Windows. Programmet ska användas 

internt i TK:s designarbete. Vi beslutade att Fojejjo skulle installeras och 

köras lokalt. 

3.2 Programmeringsspråk 

Valet av programmeringsspråk stod mellan två alternativ: Java och C#. 

En anledning till det var att dessa språk är de två språk vi inom projekt-

gruppen är mest förtrogna med. 

Java kändes som ett naturligt val om Fojejjo skulle vara webbaserat. C# 

kändes som ett lika naturligt val om Fojejjo skulle installeras lokalt på en 

dator. Eftersom Fojejjo skulle installeras och köras lokalt beslutade vi att 

C# var det mest lämpliga programmeringsspråket att använda. 

3.3 Grafikmotor 

Valet av grafikmotor styrde delvis valet av plattform. Tidigt i förarbetet 

insåg vi att det inte fanns möjlighet att skriva en egen grafikmotor. 

Dessutom skulle den helst inte kosta något. Vi undersökte olika alterna-

tiv och bestämde oss för Ogre 3D [21]. Det är skrivet i C++ och är gratis 

att använda.  

Mogre är en så kallad wrapper. Den finns tillgänglig gratis. Den gör det 

enkelt att integrera Ogre 3D i dotnet-ramverket, vilket Fojejjo är utveck-

lat i. [22] 

På grund av att Ogre 3D valdes som grafikmotor var möjligheterna att 

implementera en webbaserad lösning begränsade. Förvisso finns Ogre 

3D implementerat i Java [23], men tyvärr har den inte uppdaterats sedan 

2009. Vi ansåg att det var för osäkert att använda en så gammal imple-

mentation. 

3.4 Tillgänglighet 

För att kunna utvärdera tillgänglighet för personer med färgseendede-

fekter använde jag Color Oracle [24]. Med det programmet kan olika 

typer av färgseendedefekter simuleras, så att alla kan se hur någon med 

en färgseendedefekt upplever det som visas på skärmen. 
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För att utvärdera tillgängligheten för personer med motoriska funkt-

ionsnedsättningar prövade jag att använda Fojejjo utan datormus, alltså 

med enbart tangentbordet.  

Självklart finns det många fler aspekter på tillgänglighet för personer 

med motoriska funktionsnedsättningar än tangentbord kontra dator-

mus.  Genom att göra ett dataprogram användbart med tangentbordet 

möjliggörs även inkoppling av andra hjälpmedel såsom tryckplattor 

[25]. 
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4 Konstruktion  
Programmet är uppdelat i flera delar: en databasdel som sparar all data 

om de containrar och moduler som finns; en grafikdel som ritar upp 

containern med innehåll som användaren arbetar med; en användar-

gränssnittdel som sköter användargränssnittet och filhantering; en 

logikdel som hjälper användaren att avgöra var det går att placera ut 

moduler inuti containern. Hela programmet är skrivet i C# och är 

objektorienterat. 

4.1 Databas 

Databasen är implementerad i MS Access. Tabellerna är i huvudsak 

representerade i de klasser som programmet består av. Anledningen till 

det är att det ska vara enkelt att skicka data från programmet till data-

basen och att hämta data från databasen till programmet. 

Alla klasser som har läs- och skrivfunktionalitet gentemot databasen 

implementerar ett gränssnitt (eng. interface). Gränssnittet deklarerar 

metoder för att lägga till en ny post i databasen, uppdatera en redan 

befintlig post, radera en post samt att hämta en post. 
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4.1.1 Databasstruktur 

 

Figur 1: UML-diagram över databasen. Fälttyperna är namngivna enligt standarden 

för MS Access 2000. 

Det mesta förklaras i kommande avsnitt då databasens tabeller och 

programmets klasser i huvudsak representerar samma saker, som 

tidigare nämnts. 

Som Figur 1 visar kan en kategori samla många moduler, men en modul 

kan bara vara i en kategori. En relation kan finnas mellan två kategorier, 

i form av huvudkategori och underkategori. Det finns dock inga främ-

mande nycklar i tabellen Category som tvingar innehållet i fältet parent 

att peka på en befintlig Category. Detta får programmet sköta. Samma 

sak gäller för tabellen Module och fältet accessory_to. 

4.1.2 Klassen Category 

För att underlätta användarens arbete kan moduler kategoriseras i 

huvud- och underkategorier, i valfritt antal och i valfritt djup. Denna 

funktionalitet är dock inte implementerad i användargränssnittet. 

4.1.3 Klassen Container 

Basen i dataprogrammet är containern. Alla moduler måste placeras 

inuti en container. En container har en viss bredd, höjd och djup. Om 

användaren ska designa olika typer av containrar kan dessa sparas i 
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databasen och laddas in i programmet. Inte heller denna funktionalitet 

är implementerad i användargränssnittet. 

4.1.4 Klassen Module 

Den utrustning som ska placeras i containern kallas moduler. En modul 

representerar en typ av utrustning, till exempel en arbetsbänk. Bredd, 

höjd och djup definieras. En modul såsom en arbetsbänk kan även ha en 

annan uppsättning mått, till exempel då arbetsbänkens lådor är ut-

dragna. Detta för att säkerställa att utrustningen ryms även vid använd-

ning. 

4.1.5 Klassen Constraint 

Moduler kan ha begränsningar i avstånd till andra moduler. Exempelvis 

har tryckluftsslangar bara en viss längd. Fojejjo kan representera sådana 

begränsningar genom att kompressorn (den enhet som skapar tryckluf-

ten) lagras som en modul. Då kan en begränsning läggas till i databasen. 

En begränsning består av två moduler, ett avstånd och en allvarlighets-

grad. Avståndet är det maximala avståndet som de två modulerna får 

ha. Allvarlighetsgraden betecknar hur allvarligt det skulle vara att bryta 

avståndsbegränsningen.  

I nuvarande implementation används i praktiken två allvarlighetsgra-

der. Den ena är "får inte" och den andra är "bör inte". De begränsningar 

som har allvarlighetsgraden "får inte" kan inte brytas av användaren. 

Det går helt enkelt inte att flytta den ena modulen längre bort från den 

andra modulen än begränsningens maximala avstånd. En begränsning 

av denna typ kan sägas vara hård, då den är bestämmande. 

De begränsningar som har allvarlighetsgraden "bör inte" kan däremot 

brytas av användaren. Vid ett läge att den ena modulen flyttas längre 

bort från den andra modulen än begränsningens maximala avstånd 

färgas modulernas ram gul, för att markera att en begränsning har 

brutits. En begränsning av denna typ kan sägas vara mjuk, då den 

enbart är rådgivande eller informerande. 

4.1.6 Klassen Library 

Denna singleton-klass fungerar dels som ett mellanlager mellan databa-

sen och resten av programmet, dels som ett bibliotek av alla kategorier, 
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containrar, moduler och begränsningar som antingen redan finns i 

databasen eller som ska finnas där. 

4.1.7 Val av databashanteringssystem 

Under utvecklingen av Fojejjo har databashanteringssystemet bytts ut 

två gånger. Först användes MySQL. Dessvärre fungerade det inte att 

läsa databasen på vissa datorer. Databasen flyttades över till SQLite, i 

förhoppning att det skulle fungera bättre. Inte heller denna gång funge-

rade det att läsa databasen på vissa datorer, på grund av problem med 

att distribuera de nödvändiga drivrutinerna. 

Valet föll till sist på MS Access. Fördelen är att om MS Access redan 

finns installerad på datorn behövs inga ytterligare drivrutiner installe-

ras. Eftersom MS Access ingår i programsviten MS Office som många 

har installerat är sannolikheten stor att det finns på de datorer som 

Fojejjo ska köras på. 

4.2 Grafik 

I detta projekt används en färdig grafikmotor. Att själv skapa en skulle 

ta alldeles för lång tid och därmed falla utanför projektets 15 hp. Fojejjo 

bygger på Ogre 3D. 

Ogre 3D har stöd för både Direct3D och OpenGL som grafikhårdvaru-

gränssnitt. Direct3D visade sig inte fungera för TK i deras datorer. 

Därmed valdes OpenGL. 

4.2.1 Klasstruktur 

Grafiken hanteras med hjälp av i huvudsak fyra klasser: Scene, Camera, 

Input och Window. Dessa klasser är alla förlängningar av Ogre 3D och 

är relativt självförklarande. 

Scene hanterar alla olika grafiska objekt på skärmen. Camera hanterar 

positionen och riktningen på den vy som användaren ser. Input lyssnar 

efter musrörelser, mustryck och tangentbordstryck. Window samlar 

Scene, Camera och Input till en helhet. 

4.3 Användargränssnitt 

När programmet startas ser användaren standardcontainern uppifrån 

(se Figur 2). Standardcontainern är den container som laddas om inte 

användaren valt någon annan. 
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I vänsterspalten kan användaren bläddra bland redan inlagda moduler. 

Modulerna är uppdelade i kategorier. När en modul är vald kan använ-

daren dra in den till valfri position i containern. Man kan dock inte 

placera moduler ovanpå andra moduler. Användaren kan även lägga 

till nya moduler genom att köra moduleditorn från menylisten (se Figur 

3). 

När användaren har arbetat klart kan containern med innehåll sparas på 

fil som sedan kan laddas in i programmet vid ett senare tillfälle. 
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Figur 2: Användargränssnittet med två objekt i containern; en pall och ett 

verkstadsskåp. Verkstadsskåpet är markerat, vilket syns som en blå ram runt 

objektet. Även en beskrivning av objektet syns uppe till höger i 

användargränssnittet. 

 

Figur 3: Moduleditorn, där användaren kan lägga till nya moduler till programmet. 

På bilden kan man se att användaren börjat mata in viss information. 
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4.3.1 Klassen Object 

När användaren drar in en modul i containern skapas ett objekt. Objekt 

är moduler med tillhörande grafisk representation. Användaren kan 

vilja placera samma modul på flera olika ställen i containern, till exem-

pel flera skåp av samma typ. Ett objekt känner till både den modul som 

placeras och den position inuti containern som användaren vill att 

modulen ska ha. Objekt representeras av ett rätblock i samma storlek 

som den modul objektet representerar. 

Ett objekt har en mittpunkt och en storlek. När användaren drar ett 

objekt till arbetsytan utgör muspekarens position objektets mittpunkt. 

Koordinaterna för hörnen beräknas genom att addera respektive 

subtrahera mittpunkten och halva objektets storlek i respektive axel.  

Exempel: En modul som är 2 enheter bred, 4 enheter hög och 6 enheter 

djup (motsvarande koordinaterna [2,4,6]) placeras med mittpunkten 

[4,6,8]. Hörnens koordinater är då [5,8,11], [5,8,5], [5,4,11], [5,4,5], 

[3,8,11], [3,8,5], [3,4,11] och [3,4,5].  

Som tidigare beskrivits (se kapitel 4.1.4) har moduler två uppsättningar 

mått: en uppsättning när till exempel skrivbordslådorna är stängda; och 

en uppsättning när skrivbordslådorna är utdragna. Den första uppsätt-

ningen kallas positionsläge; den andra kallas arbetsläge. Objekt har också 

två motsvarande uppsättningar mått som användaren kan växla mellan. 

Detta yttrar sig i två olika stora rätblock. 

För att beräkna koordinaterna för hörnen när objektet är i sitt arbetsläge 

har alla moduler en vektor som beskriver storleksskillnaden mellan 

positionsläge och arbetsläge, samt en vektor som beskriver skillnaden i 

mittpunktens position mellan positionsläge och arbetsläge. Hörnens 

koordinater i arbetsläget beräknas genom att först beräkna den nya 

mittpunkten. Därefter ser beräkningen likadan ut som för positionslä-

get, beskrivet tidigare. 

4.3.2 Klassen UserInterface 

I denna klass definieras vad användaren kan göra i programmet. 

Användaren kan zooma och panorera i arbetsytan. Placerade objekt kan 

markeras, avmarkeras, flyttas och raderas. 
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4.4 Logik 

Vissa objekt får inte vara placerade längre bort från andra objekt än ett 

givet avstånd. Ett exempel är att ett elaggregat inte kan vara längre bort 

från ett verktyg som behöver el än längden på kabeln till elaggregatet. 

Dessa begränsningar lagras i databasen. 

När ett objekt flyttas på programmets arbetsyta görs ett antal kontroller 

mot alla andra objekt på arbetsytan. Normalt görs alla kontroller på en 

gång, men möjlighet finns att göra en kontroll separat (dock inte via 

användargränssnittet). 

4.4.1 Kollisionskontroll 

Ett objekt får inte placeras på ett sådant sätt att det kolliderar med 

containerns väggar eller något annat utplacerat objekt. Varje objekt 

består av tjugo kontrollpunkter: åtta punkter i objektets hörn och tolv 

punkter mellan hörnen. När ett objekt flyttas görs en kontroll om det 

objektet kolliderar med något annat objekt. Om så är fallet återställs 

objektet till dess senaste tillåtna position.  

Varje jämförelse mellan två kontrollpunkter genomförs genom att 

kontrollera huruvida deras x-, y- och z-axlar överlappar varandra. Om 

alla axlar i kontrollpunkterna överlappar varandra betyder det att 

objekten kolliderar. Att bara två axlar överlappar varandra betyder inte 

att objekten kolliderar; objekten är då bara på samma tvådimensionella 

plan. 

4.4.2 Avståndskontroll 

Objekt vars moduler har begränsningar avseende avstånd kan inte 

placeras på ett längre avstånd från varandra än vad begränsningen 

tillåter. Om en användare försöker göra det återställs objektet till dess 

senaste tillåtna position. 

Det finns även en mindre hård typ av begränsning som resulterar i en 

varning. Objektet går att placera, men en varning skapas i systemet och 

objektets ram blir gul. 

4.4.3 Algoritmen för flytt av objekt 

När användaren vill flytta ett objekt till en ny position görs först kollis-

ionskontroll och avståndskontroll vid den nya positionen. Om objektet 

hamnar utanför containern eller om kollisions- eller avståndskontrollen 
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ger felutslag försöker programmet att flytta objektet mot ursprungspo-

sitionen, till dess att inga kontroller längre ger felutslag. 
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5 Resultat 
Kravspecifikationen är på arton punkter, varav sju är helt implemente-

rade och två är delvis implementerade. 

5.1 Uppfyllda krav 

Följande lista är de punkter i kravspecifikationen som är uppfyllda. 

 Hög prioritet 

o Dataprogrammet kan köras på en dator med operativsy-

stemet Windows. 

o Moduler placeras i containern genom en dra- och släpp-

funktion med musen. 

o Alla moduler kan visas i både positionsläge och arbetsläge. 

o Nya moduler kan läggas till av användaren och sparas i ett 

bibliotek som är kvar efter det att programmet avslutats. 

o Vissa moduler finns redan i programmet när det körs för 

första gången. 

7. Övrigt 

o CCD-metoden har utvärderats i arbetet med Fojejjo. 

o Tillgänglighet för personer med färgseendedefekter re-

spektive motoriska funktionsnedsättningar har utvärde-

rats i förhållande till programmet. 

5.2 Delvis uppfyllda krav 

Följande lista är de punkter i kravspecifikationen som är delvis upp-

fyllda. 

 Hög prioritet 

o Utplacerade objekt kan visa en kortare beskrivning för an-

vändaren.  
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o Krav på avstånd mellan två objekt finns implementerat, 

men användaren kan inte skapa dessa själv inifrån pro-

grammet. Dataprogrammet kan visa huruvida objektens 

placering är giltig, icke rekommenderad eller ogiltig. 

5.3 Icke uppfyllda krav 

Följande lista är de punkter i kravspecifikationen som inte är uppfyllda. 

 Hög prioritet 

o Möjlighet att importera från och exportera till olika filfor-

mat, såsom dwg, finns inte. 

o Möjlighet att växla mellan ett 2D-läge för design och ett 

3D-läge för visning finns inte. 

o Möjlighet att välja mellan flera olika containrar att arbeta 

med finns inte. 

o Möjlighet att konfigurera containrarna, såsom placering av 

dörrar, finns inte. 

o Möjlighet att redigera mått på redan skapade moduler 

finns inte. 

o Möjlighet att mäta avstånd både mellan punkter och mel-

lan ytor finns inte. 

 Medelhög prioritet 

o Möjlighet att placera ut anslutningar för el och tryckluft i 

containern finns inte. 

o Programmet tipsar inte användaren om vilka moduler som 

passar till utplacerad modul. 

 Låg prioritet 

o Färdiga containerlösningar finns inte sparat i programmet. 
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5.4 Tillgänglighet 

Att dataprogram är tillgängliga är viktigt. Många människor har någon 

form av funktionsnedsättning som begränsar deras förmåga att använda 

datorer. Vare sig projektgruppen eller TK behandlade frågan om 

tillgänglighet. 

5.4.1 Färgsinnesdefekter 

Många människor har någon typ av färgsinnesdefekt. Vanligast är 

deutoranopi och protanopi – problem att skilja på rött och grönt. En 

ovanligare form av färgsinnesdefekt är tritanopi – problem att skilja på 

violett och gult, respektive blått och grönt. [24] 

I Fojejjo används blå färg för att visa vilket objekt som är markerat och 

gul färg för att visa en varning. Varken grön eller röd färg används som 

markeringar.  

5.4.2 Motoriska funktionsnedsättningar 

Fojejjo kan inte användas bara med tangentbordet. Endast en begränsad 

funktionalitet kan nås utan mus. Man kan skapa, öppna och spara 

arbetsfiler med tangentbordet. Om det gick att markera objekt med 

tangentbordet, skulle man även kunna växla mellan positionsläge och 

arbetsläge, samt radera utplacerade objekt. 

Musen måste användas för att välja moduler från modullistan och för 

att placera dem i containern. Användaren kan med tangentbordet 

panorera arbetsfältet för att se olika delar av containern; men för att 

zooma in och ut, samt flytta redan utplacerade objekt behövs musen 

användas. Moduleditorn går inte att komma åt via tangentbordet. 
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6 Slutsatser  
I kapitel 1.2 slogs det fast att projektets syfte är att framställa ett data-

program för konstruktion och design av så kallade funktionscontainrar 

och tillhörande utrustning. Programmet ska vara enkelt och flexibelt så 

att användaren kan fokusera på design och inte känna sig hindrad av 

tekniken. 

Syftet har inte uppnåtts fullt ut. Programmet är förvisso tekniskt felfritt, 

men det saknar den funktionalitet som TK efterfrågade. Mer arbete 

behövs på programmet för att det ska kunna vara ett användbart 

verktyg. 

Givet den kunskap som projektgruppen hade i projektets början och 

den tid vi hade till förfogande är vi nöjda med resultatet. De viktigaste 

målen blev i stort sett uppfyllda. Det var främst tidsbrist som gjorde att 

vissa funktioner inte blev implementerade. 

Jag har lärt mig mycket av detta projekt. Fojejjo är det i särklass största 

programmeringsprojekt jag har företagit mig. Jag har lärt mig att arbeta 

i grupp med andra och mot en kund som inte har varit min lärare. Det 

är den första gången jag arbetat med en grafikmotor. Därtill har jag lärt 

mig ett nytt programmeringsspråk. 

6.1 Reflektioner om vald metodik 

Jag tycker att ccd-metoden (se kapitel 3) har fungerat väl för detta 

projekt. De flesta planeringsmöten ägde rum innan själva programme-

ringen började. Om planeringsmötena hade varit mer utspridda under 

projektets gång skulle antagligen många av de problem som uppstod 

kunnat lösas på ett bättre sätt. Vidare anser jag att TK skulle ha varit 

mycket mer involverat igenom hela projektet. 

6.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är något som intresserar mig väldigt mycket. Jag har själv 

en funktionsnedsättning. Den påverkar inte nämnvärt min interaktion 

med datorer, men måhända har jag en annan syn på vikten av tillgäng-

lighet än vad många andra har. Jag har vänner med funktionsnedsätt-

ningar som påverkar deras interaktion med datorer betydligt mer. 
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6.2.1 Färgsinnesdefekter 

I kapitel 5.4.1 beskrivs att många människor har någon typ av färgsin-

nesdefekt. Detta är något som jag tror att få tänker på. Ingen diskussion 

fördes om att testa Fojejjo ur ett sådant perspektiv. Det finns datapro-

gram som simulerar olika färgsinnesdefekter. Vad jag vet är jag den 

enda i projektgruppen som har använt ett sådant program på Fojejjo. 

Jag är nöjd med att varken rött eller grönt används som markeringsfärg 

i Fojejjo, men ännu bättre vore det att även visa markeringarna på ett 

annat sätt än med färg. Förslagsvis skulle man kunna visa varningar 

med texten "Varning!" (nu markerat med gul färg) och markerade objekt 

med en fet ram runt objektet (nu markerat med blå färg). Dessa två 

förslag gav jag under projektets gång, men på grund av tidsbrist disku-

terades de inte vidare. 

Etablerade designmönster såsom grönt för okej och rött för fel bör inte 

brytas utan noga överväganden. Eftersom så många människor har 

någon form av färgsinnesdefekt anser jag det motiverat att ifrågasätta 

användandet av rött och grönt som signalfärger. Den eventuella förvir-

ring som skapas hos användaren genom att inte använda etablerade 

designmönster kan åtgärdas med ytterligare signaler såsom förklarande 

text och även förklaringar av färger i en manual. 

6.2.2 Motoriska funktionsnedsättningar 

I kapitel 5.4.2 beskrivs det att för en stor del av Fojejjos funktioner måste 

en mus användas. Även fast den här typen av designverktyg ofta är 

beroende av musen, kan det finnas skäl att öka funktionaliteten en 

användare når genom tangentbordet. Arbetet går snabbare och an-

strängningen på handled, underarm och axel minskar, vilket gör att 

man orkar arbeta under längre perioder. 

6.3 Utmaningar och problem 

Projektet har kantats med utmaningar; en del svårare än andra att 

bemästra. Vi valde att utveckla Fojejjo i C#, ett programmeringsspråk 

som jag aldrig tidigare programmerat i. Som tur är liknar C# Java i 

många avseenden, så min erfarenhet av Java hjälpte definitivt till för att 

lära sig C#. Dessutom hade ingen i projektgruppen erfarenhet av att 

programmera med en grafikmotor. 
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Att valet av programmeringsspråk inte föll på Java, trots att det är det 

språk jag behärskar mest, var att Christopher Nilsson redan var förtro-

gen med C#, samt att jag ville ta tillfället i akt att lära mig ett väl utbrett 

programmeringsspråk. 

Utvecklingen av databasen visade sig vara svårare än vi hade trott. 

Största anledningen till det var att det var svårt att distribuera data-

bashanteringssystemet utan att installera det på värddatorn. 

6.4 Förslag till vidare utveckling 

Med ytterligare utveckling kan Fojejjo bli ett användbart verktyg för 

design av containrar. Funktioner som vi inte hade tid att implementera, 

men som skulle vara behövligt för programmet är bland annat: 

 En mer utvecklad moduleditor som inte bara tillåter användaren 

att lägga till nya moduler, utan också att redigera och ta bort exi-

sterande moduler. 

 Ett designläge skiljt från visningsläget. Designläget bör vara i 2D 

och gärna erbjuda användaren två vyer: från sidan och uppifrån. 

I visningsläget bör användaren kunna vrida och vända på contai-

nern i 3D. 

 En mer avancerad logik i var objekt kan och bör placeras i contai-

nern. Även fler och mer avancerade kontroller av relationer mel-

lan objekt skulle vara önskvärt. Till det krävs det antagligen att 

man använder ett formaliserat språk för att uttrycka logiken. 

Dessutom vore ett deklarativt programmeringsspråk såsom Pro-

log lämpligt att använda. 

 Möjlighet att lägga på texturer på moduler, alternativt kunna im-

portera färdiga moduler från leverantörsdatabaser, till exempel i 

form av dwg-filer. 

Dessutom finns det vidareutvecklingsmöjligheter i annat än vad som 

fanns i kravspecifikationen: 

 En ordentlig genomgång av val av ikoner och färgval bör göras, 

för att öka tillgängligheten för personer med visuella och kogni-

tiva funktionsnedsättningar. 
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 Många fler funktioner bör vara tillgängliga från tangentbordet, 

för att öka användarens ergonomiska situation, öka arbetseffekti-

viteten och öka tillgängligheten för personer med motoriska 

funktionsnedsättningar. 

 En användarmanual bör upprättas, så att nya användare enklare 

kan lära sig att använda programmet. 
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