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Sammanfattning 

Den tekniska utvecklingen bland mobiltelefoner går ständigt framåt, och med den en 

förväntan från användarna av högre användarvänlighet hos dem. Standardinmatning 

har gått från fysiska knappar till pekskärmar, och på senare tid har även röststyrning 

vunnit mark. 

Denna rapport behandlar just taligenkänning i mobilapplikationer och undersöker 

vilka alternativ man har som utvecklare om man vill implementera röststyrning i sina 

applikationer.  Rapporten går igenom vilka fördelar och ńackdelar det finns med 

röststyrning, samt vilka begränsningar och problem som uppkommer. 

Undersökningen genomfördes av två KTH-studenter på uppdrag av Nordens största 

sökföretag, Eniro.  Efter en förundersökning över vilka alternativ som fanns 

konstaterades det att PocketSphinx, ett taligenkänningssystem som bygger på öppen 

källkod, lämpade sig bäst för röstnavigering medan Googles tal-till-text-motor var att 

föredra för röstsökning. 

En Android-applikation utvecklades där användaren med rösten både navigerar i 

applikationen, samt genomför sökningar efter företag och telefonnummer. 
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Abstract 

This report deals with voice recognition in mobile applications and examines the 

options you have as a developer if you want to implement voice recognition in your 

applications. The report  discusses what advantages and disadvantages there are with 

voice control, and what limitations and problems that may arise. 

The research was conducted by two KTH students on behalf of Eniro, the Nordic 

region's largest search company. After a preliminary investigation of what the options 

were, it was found that PocketSphinx, an open source toolkit for speech recognition, 

suited best for command and control tasks, while Google's speech-to-text engine was 

to be preferred for voice search. 

An Android application was developed in which the user by voice both navigate 

within the application, and performs searches for companies and phone numbers. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i 

elektronik och datorteknik vid Kungliga tekniska högskolan. Examensarbetet 

genomfördes hos Eniro Sverige AB i Frösunda.  

Vi vill först tacka Joachim Heiroth för att han har valt oss att genomföra arbetet och 

för alla möten som vi har haft tillsammans. Det hjälpte oss väldigt mycket för att 

förstå kraven och för att vi har kunnat demonstrera resultaten. 

Tack till Eniro för att de har tagit emot oss med öppna armar och hjälpt oss då vi 

behövde det. Vi vill också påpeka att Eniro har en härlig arbetsmiljö med en väldigt 

trevlig personal. 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår examinator Leif Lindbäck för all hjälp och 

feedback han har gett oss. 
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1 Inledning 

Att konsturera en maskin som skulle härma mänskligt tal och svara korrekt på tal har 

fascinerat ingenjörer i många år. Sedan 1930-talet, då det första föreslagna systemet 

trädde fram, har fascinationen med taligenkänning ökat markant. 

Taligenkänningsteknik har populariserats av flera storfilmer på 1960-70 talet, mest 

noterbart är Stanley Kubricks film ”2001 A Space Odyssey”. I filmen talar en 

intelligent dator, vid namn ”HAL”, med en naturlig röst och kunde förstå och svara på 

flytande talad engelska. [1] 

Sedan slutet av 1990-talet har Ericsson, som ett av de första mobiltelefonföretagen, 

använt sig av taligenkänning för röstuppringning, men denna teknik har inte tagits 

seriöst av användarna förrän pekskärm för mobiltelefoner tagit fart på marknaden. De 

företag som tagit täten för denna utveckling är Google, med sin Google Voice Search, 

och Apple, med Siri. 

Den tekniska utvecklingen bland mobiltelefoner går ständigt framåt, och med den en 

förväntan från användarna av högre användarvänlighet hos dem. Standardinmatning 

har gått från fysiska knappar till pekskärmar, och på senare tid har även röststyrning 

vunnit mark.  

 

1.1 Företaget 

Eniro är ett svenskt söktjänstbolag som startades år 2000 med ett väldigt välkänd 

varumärke. Både konsumenter och företag kan använda sig av Eniros tjänster. 

Företaget är ledande aktör inom lokala sök och katalogtjänster i norden. Eniros 

affärsidé är att tillhandahålla lokal information som underlättar för köpare och säljare 

att mötas, detta gör att Eniro bibehåler en nära relation med lokala tjänsteföretag. 

Företagets intäkter kommer från annonser som publiceras online, i tryckta produkter 

och i mobila tjänster. [2]  
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1.2 Syfte 

Eniro är intresserade av att vidareutveckla sin mobilapplikation. En teknik som de vill 

titta närmare på är röststyrning. Denna teknik används flitigare och tros bli en 

standard för de flesta mobilapplikationer i framtiden. En indikation på detta är Apples 

Siri och Googles röstsökning, som båda ökat i popularitet. Eniro tror att denna teknik 

kan göra det enklare för sina användare och kunder att använda deras tjänster.  

Ett viktigt argument för att implementera röstyrning är att tal är ett naturligt sätt att 

kommunicera på. Det vanligaste sättet att använda mobilen just nu är genom att trycka 

på mobilens knappar, detta sätt kan bli komplicerat och gör att användaren hamnar i 

ett underläge. Genom att implementera röststyrning i telefonen kan vi kommunicera 

med mobilen på ett enkelt och snabbt sätt. Exempelvis kan de flesta tala snabbare än 

de skriver med telefonen.  

En annan viktig anledning till att använda sig av röststyrning är då händerna används 

för andra uppgifter, exempelvis vid bilkörning. Att använda både pekskärm och 

röststyrning kan möjliggöra för användaren att utföra flera uppgifter samtidigt. I 

slutändan kommer användaren att välja det smidigaste sättet att kommunicera på. 

Det måste också noteras att synskadade, rörelsehindrade och människor med tal- och 

skrivsvårigheter är grupper som skulle ha stor nytta av röststyrning. 

Eniro har tagit kontakt med studenter för att genomföra ett examensarbete om denna 

teknik. Examensarbetets huvudsyfte är att undersöka möjligheter för Eniro att 

använda sig av röststyrning för sin androidapplikation.  
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2 Kravspecifikation 

Eniro och studenterna har tillsammans kommit överens om att studenterna ska:  

 Utveckla en androidapplikation som skall styras med rösten.  

 Ge mer kunskap om röststyrning. 

 Beskriva möjliga problem för användandet av röststyrning i 

mobilapplikationer. 

 

Applikationen skall ej ses som någon färdig produkt utan som ett Proof of concept, 

däremot kan enskilda funktioner och metoder i applikationen anses redo för 

användning.  

Efter att man har kommit överens har studenterna själva ytterligare definierat dessa 

punkter. 

 Att styra med rösten kan ha två olika betydelser i mobila sammanhang. 

Den första är att navigera genom applikationen med rösten och den andra är att 

genomföra sökningar med rösten.  

Med att navigera menar studenterna att med enkla ord hoppa mellan flikar och 

göra olika menyval.  

Med att söka menas att med rösten kunna söka i Eniros databas. 

 

 Studenterna ska beskriva röststyrning med hjälp av frågor.  

Vad är röststyrning?  

Hur fungerar röststyrning?   

 

 Studenterna ska också beskriva  

Vilka fördelar och nackdelar finns det med röststyrning?  

Vilka röststyrningsprogram kan användas för en androidapplikation?   

Vilka fördelar och nackdelar har de? 
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2.1 UML 

UML, Unified Modeling Language, är ett objektorienterad generellt språk som ger 

systemutvecklaren och kunden en modell på hur systemet ska se ut. Denna modell 

gestaltas av flera olika diagram och en beskrivning av diagramens funktioner. 

Studenterna har valt att använda sig av tre olika diagram[3]:  

 Användningsfalldiagram: Beskriver sambandet mellan en grupp 

användningsfall i systemet och användaren. [4] 

 Aktivitetsdiagram: Beskriver hur användaren kommer att använda sig av 

applikationen.  

 Klassdiagram: Beskriver systemets klasstruktur.  
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3 Teori 

Tal är ett komplext fenomen och den vanliga uppfattningen är att det är uppbyggt av 

ord och varje ord av en fon men så är inte fallet. En fon är ett språkljud [5] som kan 

vara ett ord eller en del av ett ord till exempel ordet ”Person” kan delas till  

fonen P R SH O N.  

Den moderna tolkningen av tal är att det inte finns några säkra begränsningar mellan 

orden [6]. Till exempel om du lyssnar på ett främmande språk så kommer du inte att 

kunna skilja mellan orden till hundra procent och definitivt inte mellan foner.   

 

3.1 Taligenkänningsprogram  

Taligenkänningsprogram är aldrig helt utan fel och detta kan medföra frustration hos 

användaren. Det vanligaste sättet att känna igen tal är genom att dela upp akustiska 

signalen i delar mellan tystnad [6]. De akustiska egenskaperna hos en ljudvåg för en 

fon kan variera mycket beroende på många faktorer som till exempel fonens kontext 

och talarens dialekt.  

Figur 1. En akustisk signal för två ord. 

En beskrivning på hur ett sådant program fungerar finns i figur 2. 

 

Figur 2. En beskrivning på hur ett taligenkänningsprogram fungerar [7]. 

1. Mikrofonen tar emot de analoga akustiska signalerna som användaren avger 

när den talar.  

2. Telefonen digitaliserar de analoga signalerna. 

3. Taligenkänningsmotorn delar signalerna i foner. 

4. Fonerna kartläggs till ord. 
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3.1.1 Modeller 

Taligenkänningsprogram kombinerar tre olika modeller [6]. Tillsammans utgör de 

programmets motor. 

 Akustisk modell: Denna modell innehåller statistiska representationer för 

varje fon som bildar ett ord. Man skapar modellen genom att ta en databas av 

tal och använder sig av speciella algoritmer för att få fram dessa 

representationer. Dessa statistiska representationer kallas för Hidden Markov 

Models (HMM). 

 Fonetisk ordbok: En fonetisk ordbok innehåller en kartläggning av ord till 

foner. Denna mappning är inte särskilt effektivt eftersom endast två till tre 

uttalsvarianter är noterade, men det är praktiskt nog för de flesta användarfall. 

 Språkmodell: En språkmodell används för att begränsa ordsökning av 

motorn. I denna modell definierar man grammatiken, det vill säga vilka ord 

som kan följa efter föregående ord. Modellen begränsar röst-till-text-

matchning, som är sekventiell, genom att reducera ord som inte är sannolika 

att inträffa.  

 

3.1.2 Olika taligenkänningsprogram  

Det finns väldigt många taligenkänningsprogram ute. För att hitta det som passar detta 

arbete bäst så måste programmet uppfylla dessa kriterier. 

 Måste vara open source och helst med BSD liknande licens. Eftersom BSD 

licens tillåter utvecklare att modifiera koden och man är inte tvungen att visa 

källkoden [12], som med GPL licens. 

 Ska ha använts på Android-enheter med lyckat resultat.  

 Ska kunna köras offline. På grund av användarvänligheten ska röststyrningen 

ske snabbt, därför är det bra att den sker helt offline.    

 

Nedan följer en lista på olika taligenkänningsprogram och vilka kriterier dessa 

program uppfyller. 

 

CMUsphinx: 

 Är licensierad under BSD. 

 Androidapplikationen Sonalight använder sig av CMUsphinx för röststyrning. 

 Kan köras offline. 

 

Julius: 

 BSD liknande licens. 

 I dagsläget finns det inga Android-applikationer som använder sig av Julius. 

 Kan köras offline. 
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Dragon Dictate: 

 Är inget open source program.  

 Kan bara användas i Macintoshdatorer och iphonetelefoner. 

 Kan köras offline. 

 

Google Voice Search: 

 Är inget open source program.  

 Förinstallerad på de flesta Android-enheter och det finns en hel del Android-

applikationer som använder sig av Google Voice Search. 

 Kan bara köras online. 

 

CMUsphinx är det enda programmet som uppfyller alla de uppsatta kraven. Google 

Voice Search har blivit en standard, på senare tid, för de flesta Android-applikationer 

för röstsökning. Därför har studenterna bestämt sig att använda sig av både 

CMUsphinx och Google Voice Search. CMUsphinx för navigering av applikationen 

och Google Voice Search för sökning Eniros databas.     

 

3.2 CMUSphinx 

CMUSphinx är en grupp av taligenkänningsprogram som utvecklats av Carnegie 

Mellon University [15]. Dessa program är licenserade under BSD. PocketSphinx är en 

lättviktig version av Sphinx anpassad för inbyggda system [8], såsom mobiltelefoner. 

Systemet körs helt offline vilket innebär att användaren inte behöver någon 

Internetanslutning. 

 

PocketSphinx möjliggör kontinuerlig taligenkänning i realtid, vilket lämpar sig 

utmärkt för röstnavigering och röststyrning i mobilapplikationer.  

 

Med Sphinx medföljer akustiska modeller som stöder  kinesiska, franska och 

amerikank engelska. Vill man implementera taligenkänning för andra språk måste 

man antingen skapa en ny akustisk modell eller anpassa en befintlig modell efter sina 

behov.  

 

3.2.1 Skapa akustisk modell 

Att skapa en ny akustisk modell från grunden är en process som kräver mycket tid och 

resurser. Det behövs stora mängder data för att få fram en pålitlig modell med 

tillräckligt hög träffsäkerhet. Skaparna av Sphinx rekommenderar åtminstone 5 

timmars inspelat tal från 200 olika talare som grund för ett fåordigt 

röststyrningssystem och 50 timmar från 200 olika talare för att fritt kunna diktera 

meningar [9]. Dessutom behövs mycket tid läggas ned för att träna modellen och 

optimera parametrar för bästa möjliga resultat. 
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3.2.2 Anpassa akustisk modell    

Att anpassa en akustisk modell har många fördelar och kan göras av många olika 

anledningar. Tidsaspekten är den största fördelen med att anpassa en akustiskt modell 

istället för att skapa en ny. Saknas möjligheten att samla in stora mängder data bör en 

anpassning av en befintlig modell göras. Anpassning kan göras för en viss dialekt, 

miljö eller till och med för ett annat språk. Anpassningsdatan ser till att modellen 

förbättras med önskad funktionalitet. 

 

3.3 Google Voice Search 

Google röstsökning är ett API som möjliggör för dess användare att kunna söka på 

nätet genom rösten. Ett röstmeddelande spelas in och skickas till en server hos Google, 

som i sin tur returnerar en textsträng som förhoppningsvis överensstämmer med det 

användaren sade. Det är byggt på en stor databas som innehåller många ord, och 

lämpar sig därför för generella sökningar, vilket är anledning till att det API:et har 

valts till företagssök. Tyvärr finns det inte tillgängligt på svenska i nuläget, men det är 

något Google jobbar på för tillfället. En annan nackdel är att man inte kan använda 

API:et offline, eftersom röstmeddelandet analyseras i en server hos Google. 
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3.4 Andra API 

Förutom PocketSphinx och Google Voice Search innehåller applikationen flera andra 

komponenter som tillsammans ser till att applikationen har önskad funktionalitet. 

 

Talkback  

Talkback är ett så kallat text-till-tal-program. Detta program omvandlar text till 

artificiellt tal som ska efterlikna människoröst. Talkback medföljer i de flesta 

mobiltelefoner med Android. Denna funktion används till att interagera med 

användaren, exempelvis tillfrågas användaren om denne vill påbörja en sökning då 

någon utav flikarna ”Företag” eller ”Nummer” öppnas. 

 

Denna funktion finns tillgänglig på svenska, men låter inte lika bra som den engelska 

varianten. Figur 3 illustrerar hur den fungerar. 

 
Figur 3. En allmän beskrivning av text-till-tal-program.  

  

1. Applikationen tar emot en textsträng. 

2. Motorn omvandlar orden till fonetiska symboler  

3. Ljudkortet omvandlar sedan till akustiska signaler och förstärks genom 

högtalaren.   

 

 

Eniro API  
Är en kostnadsfri tjänst och är tillgänglig för alla att använda. När användaren söker 

efter ett företag letar API:et fram relevant information och returnerar den. Tyvärr kan 

inte personsökningar genomföras då det är känslig data. 

För att kunna använda sig av Eniros API så måste man först registrera sig, detta gör 

man på API:ets hemsida.[10] 
 

API:et nås genom en vanlig HTTP-Get request. Query-String parametrar skickas 

tillsammans med URLn för att specificera sökningen. Denna sökning returnerar sedan 

en JSON respons. Användaren av API kan därefter välja vilka JSON svar som ska 

användas [11]. 

En beskrivning på dessa parametrar och JSON responsen finns i bilagan. 
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4 Metod 

Studenterna har valt att arbeta agilt. Agila projektmetoder bygger på att minimera 

riskerna och ser till att systemet levereras problemfritt. I jämförelse med 

vattenfallsmetoden så är agilaprojektmetoder ett mer flexibelt sätt att arbeta [13]. 

Genom att dela hela projektet i flera tidsperioder, så kallade sprintar, kan utvecklarna 

demonstrerar utvecklingens framsteg i slutet på varje sprint. Dessa sprintar innehåller 

i sin tur ett eller flera användningsfall och/eller tasks.  Kunden kan ge feedback och 

lägga till fler användningsfall under projektets gång. 

För att kunna utföra projektet på ett ännu skickligare sätt så har studenterna arbetat 

testdrivet genom acceptanstester. En beskrivning på studenternas arbetssätt visas 

genom flödesschemat i figur 4.  

 

Skriva ett 

accepantstest

Utveckla Test

Bug fix

Dokumentation

No

Starta ny Sprint

Yes

 

Figur 4. Arbetsmetod 

1. Studenterna startar en ny sprint. 

2. Acceptanstestet skrivs innan utvecklingsarbetet startar. 

3. Utvecklingsarbetet sätts igång. 

4. Acceptanstestet sätts igång och om den lyckas går man vidare till att 

dokumentera och demonstrera för kunden, om den misslyckas går man tillbaka 

till att bugfixa och sedan acceptanstesta igen.  

5. Studenterna dokumenterar hela sprinten och går sedan över till en ny sprint. 
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4.1 Tidsplan 

Tidsplanen framställdes i början av projektet. Den är till för att projektgruppen ska 

förstå när ett visst delmål ska uppnås. Tidsplanen är uppdelat i fem olika sprintar och 

där varje sprint är två veckor lång, illustreras i figur 5. En beskrivning på de olika 

användningsfallen finns i kapitel 5. 

Sprint 1 

 Tidsplan 

 Definitionen av själva arbetet. 

 Att välja en projektmetod. 

 Att samla den informationen som krävs för projektet. 

Sprint 2 

 Skriva acceptanstestet för denna sprint. 

 Utveckla användningsfallen Android App, Röst till text, Söka på nummer, och 

Talkback 

 Acceptanstesta och dokumentera 

Sprint 3 

 Skriva acceptanstestet för denna sprint. 

 Utveckla användningsfallet Styra app med rösten. 

 Acceptanstesta och dokumentera 

Sprint 4 

 Skriva acceptanstestet för denna sprint. 

 Utveckla användningsfallet Bekräfta Talkback. 

 Acceptanstesta och dokumentera 

Sprint 5 

 Färdigställande av rapport och demonstration. 

 

Figur 5. Gantschema gjord med hjälp av Microsoft Project. De svarta staplarna är 

sprintar, de röda användningsfall och de blåa tasks.  
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4.2 Acceptanstest 

Acceptanstestet är specifika krav som systemet måste kunna utföra för att en viss 

sprint ska kunna godkännas och sedan demonstreras för kunden. Dessa tester 

formuleras i början av sprinten och själva testningen utförs i slutet av sprinten.  

Detta projekt har haft tre olika acceptanstester.  

Sprint 2 

Användaren ska diktera nummer och ord men applikationen ska bara uppfatta numren 

och sedan översätta det till siffror.   

Sprint 3 

Användaren ska kunna navigera mellan flikarna genom att diktera Företag, Nummer 

eller Karta. 

Sprint 4 

Användaren ska få en bekräftelse av de funktioner denne har valt och sedan få 

möjlighet att ändra sig genom att diktera Ja eller Nej. 

 

4.3 Test 

Programvarutestning är en viktig del av utvecklingsprocessen. Förutom 

acceptanstestet så har olika slags tester genomförts på applikationen. Dessa tester är 

till för att hitta buggar i det specifika testfallet. För att säkerställa att så många som 

möjligt kan använda sig av applikationen har testerna utförts i två olika 

Androidversioner, 2.2 och 4.0.  

Användningsfalltestning: Användningsfallet som har utvecklats har testats genom att 

testaren spelar rollen som användare och sedan ger feedback till utvecklaren genom 

att besvara på ett antal frågor.  

 Fungerar användningsfallet som implementerats korrekt?  

 Hur fungerar applikationen i sin helhet? 

 Vad kan göras bättre? 

Ad-hoc testning: Testningen utförs utan någon detaljerad plan och är ett slags 

improviserad testning. Testaren själv bestämmer när testningen sker. Ad-hoc testning 

har genomförts kontinuerligt genom hela projektet.[14] 

Systemtestning: I slutet av projektet systemtestas applikationen för att verifiera att 

hela systemet fungerar korrekt. 
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5 Resultat 

Förutom en förundersökning om hur röststyrning fungerar och vilka praktiska 

användarfall som finns, har en Android-applikation utvecklats där teorier från 

undersökningen applicerats  

5.1 Applikationen 

Slutprodukten är en Android-applikation där användaren med hjälp av sin röst kan 

navigera och söka efter telefonnummer och företag, samt få fram en kartvy. Två olika 

metoder används för röstinmatning, PocketSphinx och Googles ”tal-till-text”-API. 

5.1.1 Grafiskt användargränssnitt 

Applikationen innehåller tre stycken flikar, dessa är ”Nummer”, ”Företag” 

och ”Karta”. Det grafiska gränssnittet illustreras i nedanstående figurer.  

Karta”. Det grafiska gränssnittet illustreras i nedanstående figurer.  

 

  Figur 6. Nummerflik   Figur 7. Företagsflik 
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Figur 8.  Sökning på företag.  Figur 9. Kartflik.  

 

5.1.2 Navigering 

Användaren har två alternativ för navigering i applikationen. Antingen genom att 

trycka på flikarna eller med hjälp av röstkommandon. Användaren väljer själv om 

röststyrningen är aktiverad eller inte med en inställning i applikationen. När 

röstnavigering aktiveras lyssnar applikationen kontinuerligt efter kommandona 

“Nummer”, “Företag” och “Karta”. Allt annat ljud ignoreras. När ett kommando 

påträffas byter applikationen till lämplig flik. 
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5.1.3 Taligenkänning 

När användaren navigerar mellan applikationens flikar och när ett telefonnummer 

skall dikteras används PocketSphinx, medan Googles Tal-till-text-API används vid 

företagssök. Fördelarna med detta är många, dels körs PocketSphinx lokalt på 

användarens Android-enhet, medan Googles API kräver internetåtkomst. Det vore 

inte speciellt användarvänligt om användaren måste vänta på svar från Google varje 

gång ett flikbyte skall utföras. Eftersom PocketSphinx bygger på öppen källkod kan 

vilka ord som helst användas, även svenska ord, till skillnad från Googles API som 

innehåller en bestämd mängd ord. Fördelen med att använda Googles API till 

företagssök är att  det har stöd för väldigt många ord. Om istället PocketSphinx 

användes för det ändamålet skulle alla önskade sökord behövas läggas till, vilket 

kräver många arbetstimmar.  

5.1.4 Nummersök 

När användaren önskar söka efter nummer kan godtyckligt tal användas som 

inmatning, men endast siffror returneras. Allt tal som inte är siffror filtreras bort.  

5.1.5 Företagssök 

Vid företagssök används Eniros API för hämtning av relevant företagsinformation. 

Användaren kan antingen skriva sitt sökord eller tala det, därefter returneras fem 

stycken sökträffar. Se figur 8 för ett exempel med sökordet ”flygplan”. 

5.1.6 Karta              

Kartan är från Eniros API och visar en kartvy med 14 olika inzoomningsnivåer. Den 

styrs helt med pekskärm, men kan tyvärr inte röststyras. Se avsnittet “Framtida 

arbete” för en närmare titt på röststyrd karta.  
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5.2 UML-diagram 

 

5.2.1 Användningsfalldiagram  

 

Figur 10: Användningsfalldiagram 

 

1. Android App: Skapa en 

androidapplikation med några 

enkla flikar.  

2. Röst Till Text: Lägg till 

Google Voice Search i 

applikationen.  

3. Diktera nummer: Skapa en ny 

funktion i applikationen som 

möjliggör för användaren att 

bara kunna söka på nummer. 

4. Styra App: Se till att 

användaren kan styra 

knapparna i applikationen med 

rösten. 

5. Talkback: Användaren får 

bekräftelse av de funktioner 

som valts. 

6. Bekräfta Talkback: 
Användaren ska kunna styra, 

genom att diktera ja eller nej, 

om applikationen har bekräftat 

rätt funktion.  
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5.2.1 Aktivitetsdiagram 

Nedan följer en beskrivning på hur applikationen kommer att fungera gentemot 

användaren. Numren på diagrammet är olika tillstånd som applikationen har. 

Röstnavigering

Företag Karta Nummer

Applikation

JANEJ JA NEJ

Företagsök Nummersök

1

2

3

4

Databassökning

Start

5

Bekräftelse Bekräftelse

Navigering

Resultat

 

Figur 11. Aktivitetsdiagram. 
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Tillstånd 

1. Användaren börjar med att starta applikationen. 

2. Röstnavigeringen sätts igång och användaren får möjlighet att diktera vilken 

flik denne vill använda, Företag, Karta eller Nummer. Efter att användaren har 

dikterat ett av de tre valen kommer applikationen att navigera över till den 

valda fliken.   

3. Om användaren har valt att diktera karta så kommer applikationen att hoppa 

över till resultat, tillstånd 5.Om användaren har valt att diktera Företag eller 

Nummer kommer denne att få två val, att diktera ja eller nej. Dessa två val är 

bekräftelse på att användaren har valt rätt. Ja för att gå vidare till nästa 

tillstånd och nej för att återgå till röstnavigeringen, tillstånd 2. 

4. I detta tillstånd har användaren möjlighet att söka igenom Eniros databas. Om 

användaren har navigerat sig till Företagssök ska användaren söka efter 

företagsinformation, antingen genom att ange namnet på företaget, eller 

information som hör ihop med företaget, till exempel företagets adress. Om 

användaren har navigerat till Nummersök kommer denne endast få möjlighet 

att diktera telefonnummer.  

5. I detta tillstånd får användaren resultatet från sin sökning 

 

5.2.3 Klassdiagram 

Figur 12 visar ett klassdiagram över applikationen, där en överblick av programmets 

klasser med tillhörande metoder illustrerar hur de samspelar. 

 

 

Figur 12. Klassdiagram.  
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6 Slutsats 

Målsättningen med detta arbete var att utveckla en Android-applikation som skall 

styras med rösten, samt få mer kunskap om röststyrning och vilka möjliga problem 

som kan uppstå. Röststyrning i mobila sammanhang kan ha flera betydelser, dels att 

navigera genom applikationen med rösten och dels att söka information på internet 

med rösten.  

Att söka information på internet är enkelt med Android-enheter, med hjälp av Google 

Voice Search. API:t fungerar genom att skicka ett röstmeddelande till en fjärrserver 

som i sin tur skickar tillbaka resultatet i form av en textsträng. Detta kan vara ett 

problem för användaren eftersom man måste vänta några sekunder på resultatet och 

därför lämpar det sig inte för navigering av applikationen. Ett annat problem är att i 

nuläget finns Google Voice Search inte tillgängligt på svenska, något som Google 

jobbar på att lansera. Men på grund av den höga träffsäkerheten rekommenderas Eniro 

att integrera detta API i deras Android-applikation för sökning av deras databas, när 

den svenska versionen lanseras.  

Sammanfattningsvis har projektet varit lyckat. Förståelsen för röststyrda applikationer 

har ökat markant, och applikationer använder sig av de tekniker som har undersökts. 
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7 Framtida Arbete 

Examensarbetet som beskrivs i denna rapport genomfördes på endast 10 veckor. 

Eftersom tiden var mycket begränsad fanns det inte möjlighet att få fram en helt 

buggfri och färdigutvecklad produkt, utan endast en prototyp har framställts.  

Projektet kan vidareutvecklas på många olika sätt beroende på vilka krav som ställs 

och vilken önskad funktionalitet produkten skall uppnå. Vill man åstadkomma 

taligenkänning för kontinuerligt svensk tal måste en akustisk modell tas fram från 

grunden. En process som kräver mycket tid och resurser. 

I dagsläget har Googles röstsökning inte stöd för svenska, men det är någonting de 

jobbar på och förhoppningsvis lanserar inom en snar framtid. När stöd för svenska är 

implementerat kan applikationen låta användaren välja om röstsökningar ska ske på 

svenska eller engelska. 

När resultatet av en sökning presenteras bör det även innehålla länkar till relevanta 

hemsidor. Just nu returneras endast ren text. 

Röststyrning av kartan är någonting som hade låg prioritet och därmed inte hanns 

med. Där finns det stort utrymme att lägga till styrfunktioner för en behaglig 

användarupplevelse. Exempelvis skulle Talkback-funktionen passa utmärkt för 

vägbeskrivning. Med hjälp av telefonens GPS kan nuvarande position uppdateras i 

kartan, samtidigt som applikationen läser upp vägbeskrivningar medan användaren 

kör bil. 

Sammanfattningsvis styrs det framtida arbetet av vad man vill uppnå med 

applikationen. Det är röststyrningen som är det mest vitala och som är svårast att 

implementera, och därför bestämmer den delen vad man bör satsa på i 

vidareutvecklingen. Nöjer man sig med taligenkänning för ett fåtal ord räcker det att 

anpassa en befintlig akustisk modell till sina behov, iställer för att skapa en från 

grunden. Man sparar således mycket tid och resurser. 
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Bilagor 

All information nedan är direkt tagen från 

http://api.eniro.com/documentation/cs/search/basic/1.1.3  

 

Dessa request parametrar kan läggas till i URLn, http://api.eniro.com/cs/search/basic.  

profile (required) 

Specifies the name of the profile which you have registered to use 

for the Eniro API. You can find your profile and key in your 

account information. 

Example values: website-search.myprofile, mobile-

search.myprofile 

key (required) 

Specifies the key for the profile which you have registered to use 

for the Eniro API. You can find your profile and key in your 

account information. 

Example value: 314159265358979323846 

country (required) 

Specifies the country you would like to search in. You may 

search in only one country at a time. 

Acceptable values: 

 seSweden (eniro.se) 

 dkDenmark (krak.dk) 

 noNorway (gulesider.no) 

version (required) 

Specifies the version of the API you are using. 

Example value: 1.0.0 

seed (optional) 

When receiving search results with the same relevance level, their 

sort order will be based on the value of the seed parameter. 

Example value: 1337 

search_word (optional) 

Specifies the search criteria, the keyword or keywords you would 

like to search for. 

Example values: advokat, hoteller, vvs 

geo_area (optional) 

Specifies the general location where you would like to search, 

usually a city or area. 

http://api.eniro.com/documentation/cs/search/basic/1.1.3
http://api.eniro.com/cs/search/basic
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Example values: stockholm, københavn, oslo 

from_list (optional) 

Specifies the pagination start location, i.e. where in the result set 

you want to the results to start. The start of the result set is at 

location 1. The default result set size is 25. Note: to be used in 

conjuction with to_list to get expected results. 

Example value: 1 

to_list (optional) 

Specifies the pagination end location, i.e. where in the result set 

you want to the results to end. The default result set size is 25. 

Note that you can maximum get a response with 100 results. 

I.e. to_list - from_list < 100. Also note to_list is to be used in 

conjuction withfrom_list to get expected results. 

Example value: 20 

eniro_id (optional) 

Specifies the Eniro ID of a particular company you want to search 

for. 

Example value: 14921547 

callback (optional) 

Specifies the JSONP callback name. 

Example: &callback=parseResponse will result 

in JSONP code: parseResponse( {...} ); where {...} is the JSON 

result object.  

Note! If an error occurs the response will be something 

like: parseResponse( {"error": "010"} ); 

Example 

values: parseResponse, object.displayList, obj%5B%22function-

name%22%5D = obj["function-name"] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En JSON respons innehåller dessa fält. 

 
{  

"title" : "",  

http://en.wikipedia.org/wiki/JSONP
http://json-p.org/
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"query" : "",  

"totalHits":"",  

"totalCount":"",  

"startIndex": 1,  

"itemsPerPage" :,  

"adverts" : [{  

 "eniroId" : "" ,  

 "companyInfo" : {  

  "companyName" : " " ,  

 "orgNumber" : "" ,  

 "companyText" : "" },  

 "address" : {  

  "streetName" :"",  

  "postCode" : "" ,  

  "postArea" : "" ,  

  "postBox" : "" },  

 "location" : {  

  "coordinates" : [ {  

   "longitude" :  ,  

   "latitude" :   }, {  

    "use" : "route",  

"longitude" : ,  

"latitude" :  } ] },  

 "phoneNumbers" : [ {  

  "type" : "" ,  

  "phoneNumber" : "" ,  

  "label" : } ],  

 "companyReviews" : "" ,  

 "homepage" : "" ,  

 "infoPageLink" : "" } ] } 

 

 

 

Title  (string)                  The search result title 

Query (string)   The query URI for the current response 

totalHits (number)  The total number of results for this search 

totalCount (number)  The total number of resuts for this search 

startIndex (number)  The starting index for this search (pagination) 

itemsPerPage (number)  The total number of results per response  

adverts (array)   The search result set, an array of objects  

eniroId (string) Internal Id for the customer/local business unit in 

Eniro system(s). 

companyInfo (object)  Object containing information about the company 

companyName (string)  Object containing information about the company 

orgNumber (string)  The company's organization number 

companyText (string)  Text about the company 

address (object)                Object containing information about the address to 

    this company. 

streetName (string)  The street address 

postCode (string)  The post code 
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postArea (string)  The post area 

postBox (string)  The post box 

location (object)  Object containing geolocation information 

 

cordinates (array) Array containing objects with geolocation 

coordinates 

longitude (number) The WGS-84 longitude coordinate value 

latitude (number) The WGS-84 latitude coordinate value 

use (string)  

phoneNumbers(array)  Array of objects containing phone numbers 

type (string)   The type of phone number this object represents 

phoneNumber (string)  The phone number 

label (string)   The label for this phone number 

homepage (string) This field contains a URL which redirects to the 

given company's homepage. This URL goes through 

a proxy which enables us to track statistics 

companyReviews (object)  A link to the company's review page  

infoPageLink (string)  Link to infopage on eniro.se, krak.dk or gulesider.no 
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