
 
 

VoiceSec by Visuera 
Utveckling av iOS-applikation 

   
  VoiceSec by Visuera 

Development of an  iOS Software Application 

 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

    

  
  
  
    

  

 

Patrik Svensson 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  

 

Examensarbete inom information- och 
programvarusystem,  

grundnivå 

 

Högskoleingenjör 
 

 

Degree Project in Information and Software Systems 
First Level 

  

 
Stockholm, Sweden 2014 

 
Kurs II121X, 15hp 

  
 

TRITA-ICT-EX-2014:36 
 





Kungliga Tekniska Högskolan 
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) 
Examinator: Anders Sjögren, as@kth.se 
Handledare: Joakim Olsson, Visuera Integration AB, 
joakim.olsson@visuera.com 
Författarens e-postadress: pats@kth.se 
Utbildningsprogram: Datateknik, 180hp 
Omfattning: 8773 ord inklusive bilagor 
Datum: 2014-03-16 
 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom information- och 
programvarusystem, grundnivå, 15hp 

 

VoiceSec by Visuera 
Utveckling av iOS applikation   

 

Patrik Svensson  





VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation   

Patrik Svensson 

Innehållsförteckning 

2014-03-16 

 

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

ii 

Sammanfattning 
Inom rådgivningsbranschen finns ett ökat behov av bra hjälpmedel för 

att underlätta rådgivarnas arbete med dokumentation och arkivering av 

information som uppkommer vid rådgivningssituationer. Målet med 

examensarbetet var att kunna presentera en färdigställd iOS applikation 

som erbjuder en lösning på problemet med hjälp av ljudupptagningar.  

Utifrån en modellerad processbild över systemet togs en 

kravspecifikation fram. Metoden som användes i projektet har varit en 

Scrum inspirerad utvecklingsprocess. Först togs en prototyp fram med 

hjälp av en Storyboard. Därefter fick varje vy utgöra en sprint i 

utvecklingsprocessen. Utvecklingen skedde med hjälp av 

utvecklingsmiljön Xcode.  De inbyggda verktygen för enhetstestning 

samt automatiserade gränssnittstester har använts för att säkerställa att 

funktionaliteten överensstämmer med kraven. Vid utvecklingen 

användes även tekniker för Objektorienterad design samt användning 

av designmönster som t.ex. Model, View, Controller (MVC).  

Resultatet blev en fullt funktionell iOS applikation som kommunicerar 

med en bakomliggande webbtjänst för att kunna erbjuda den 

efterfrågade funktionaliteten. Applikationen presenteras i ett stilrent och 

lättnavigerat grafiskt gränssnitt som är enkelt för användaren att 

använda. Applikationen erbjuder funktionalitet för att rådgivare skall 

kunna logga in i applikationen, söka efter kunder, se 

rådgivningshistorik, välja olika formulär och spela in rådgivningssamtal 

som sker med kunden. Slutligen säkerställer applikationen 

rådgivningen genom att ladda upp rådgivningsfilerna till webbtjänsten 

som arkiverar och distribuerar ljudfilerna till berörda parter. 

Applikationen finns tillgänglig för både iPhone och iPad och stödjer 

iOS-versioner från om med iOS 5 vilket gör att applikationen kan nå ca 

98,5% av marknaden för dessa enheter.  

Nyckelord: iOS, Mobil utveckling, XML, Ljudinspelning, Xcode, 

Objective-C 
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Abstract 
In the counseling industry, there is a greater need for good tools to 

facilitate advisors work with documentation and archiving of infor-

mation arising from the counseling situations. The aim of this thesis was 

to present a finalized iOS application that offers a solution to the prob-

lem by using sound recording. 

Based on a modeled process image of the system, a requirement specifi-

cation was developed. The methodology of the project has been a Scrum 

inspired line of development. First a prototype was developed by using 

a Storyboard. Thereafter, each was represented by a sprint in the devel-

opment process. The development was done using the development 

environment Xcode. The built-in tools for unit testing and automated 

interface testing has been used to ensure that the functionality complies 

with the requirements. The development also used techniques for 

object-oriented design and the use of design patterns, such as Model, 

View, Controller (MVC). 

The result was a fully functional iOS application that communicates 

with an underlying web service to provide the sought-after functionali-

ty. The application is presented in a stylish and easy-to-navigate graph-

ical user interface that is easy for the user to use. The application pro-

vides functionality for advisers to log in to the application, search for 

customers, see consultation history, choose different forms and record a 

consultation that takes place with a client. Finally, the application 

ensures the consultation by uploading the consultation files to the web 

service which archives and distributes audio files to interested parties. 

The application is available for both iPhone and iPad and supports iOS-

versions as from iOS 5 which makes the application available for ap-

proximately 98.5% of the market for these devices. 

Keywords:  iOS, Mobile development, XML, Sound recording, Xcode, 

Objective-C 



VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation   

Patrik Svensson 

Innehållsförteckning 

2014-03-16 

 

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

iv 

Förord 
Jag vill passa på att tacka alla inblandade på Visuera Integration AB för 

hjälp och goda råd under projektets gång. Främst tack till min 

handledare Joakim Olsson som svarat på alla mina frågor och gett mig 

handledning under arbetet. Vill även rikta ett stort tack till Christer 

Wåhlander som gett mig möjligheten att utföra projektet. Slutligen vill 

jag tacka min examinator Anders Sjögren.  

 

 





VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation   

Patrik Svensson 

Innehållsförteckning 

2014-03-16 

 

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

v 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Förord ............................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning ....................................................................................... v 

Terminologi .................................................................................................... vii 

1 Inledning ................................................................................................. 8 

1.1 Bakgrund och problemmotivering ................................................... 8 

1.2 Övergripande syfte ............................................................................. 9 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................... 9 

1.4 Konkreta och verifierbara mål .......................................................... 9 

1.5 Deltagare i projektet ........................................................................... 9 

1.6 Översikt ................................................................................................ 9 

2 Bakgrundsmaterial............................................................................... 11 

2.1 iOS arkitektur .................................................................................... 11 

2.2 En applikations livscykel ................................................................. 12 

2.3 ARC och minneshantering ............................................................... 15 

2.4 Struktur av en iOS applikation ....................................................... 16 

2.5 Xcode ................................................................................................... 18 

2.6 Statistik över iOS versioner ............................................................. 20 

2.7 Kryptering med AES ........................................................................ 22 

2.8 Bakomliggande webbtjänst ............................................................. 23 

3 Metod ...................................................................................................... 23 

3.1 Dokumentation .................................................................................. 25 

3.2 Arbetsmetod ...................................................................................... 25 

4 Konstruktion ......................................................................................... 27 

4.1 Kravspecifikation .............................................................................. 27 

4.2 Utredning av kodbibliotek............................................................... 27 

4.3 Utvecklingsprocessen ....................................................................... 28 

4.3.1 Prototyp 28 

4.3.2 Inloggningsvy 29 

4.3.3 Kundsökningsvy 31 

4.3.4 Detaljerad kundvy 32 

4.3.5 Historikvy 33 



VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation   

Patrik Svensson 

Innehållsförteckning 

2014-03-16 

 

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

vi 

4.3.6 Välja formulär-vy 34 

4.3.7 Detaljerad formulärvy 35 

4.3.8 Inspelningsvy 36 

4.3.9 Välja moment-vy 38 

4.4 Design ................................................................................................. 39 

4.5 Arkitektur ........................................................................................... 42 

4.6 Testning .............................................................................................. 43 

5 Resultat ................................................................................................... 44 

6 Diskussion ............................................................................................. 46 

6.1 Utvärdering av resultat .................................................................... 46 

6.2 Utvärdering av metod ...................................................................... 46 

6.3 Utvärdering av kodbibliotek ........................................................... 47 

6.4 Utvärdering av testning ................................................................... 47 

6.5 Fortsatt arbete .................................................................................... 48 

Källförteckning............................................................................................... 49 

Bilaga A: Kravspecifikation ......................................................................... 52 

Bilaga B: Storyboard ...................................................................................... 56 

Bilaga C: Processmodell ................................................................................ 57 

Bilaga D: Processmodell forts. ..................................................................... 58 

 



VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation  

Patrik Svensson 

Terminologi 

2014-03-16 

 

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

vii 

Terminologi 
ARC – Automatic Reference Counter är ett hjälpmedel som flyttar 

arbetet med att hantera minnesallokeringar från programmeraren till 

kompilatorn. 

 

CPU – Central Processing Unit är den hårdvaruenhet som exekverar alla 

program och utför de flesta beräkningarna i en dator. 

 

I/O – Input/Output 

 

ORM – en programmeringsteknik som konverterar dataobjekt till 

tabeller i en databas.  

 

iOS – Ett operativsystem som används i iPhone och övriga Apple 

produkter. 

 

Android – Ett operativsystem utvecklat av Google som används i 

mobila enheter. 

 

WCF – Windows Communication Foundation är ett verktyg för att 

implementera och sprida tjänste orienterad arkitektur. 

 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol är ett kommunikationsprotokol 

som används för att skicka information över internet. 

 

URI – Uniform Resource Identifier är en sträng av tecken som används 

för att identifiera och peka ut en specifik resurs. 

 

XML – Extensible Markup Language är ett språk för att strukturera och 

märka data med metadata. 

 

Scrum - är en inkrementell utvecklingsmodell som använder sig av 

kortare sprintar. 

Subversion (SVN) - SVN är ett revisionshanteringssystem där det går att 

se historik över ändringar som sker i koden. 

Xib – Interface Builder User Interface Resource file är en fil där data som 

rör en applikations grafiska interface lagras. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Inom rådgivningsbranschen finns ett ökat behov av bra hjälpmedel för 

att underlätta rådgivarnas arbete med dokumentation och arkivering av 

information som uppkommer vid rådgivningssituationer. Enligt  

undersökningar så kan rådgivare spendera ungefär 20 procent av sin tid 

med att dokumentera det som sägs vid ett rådgivningsmöte. Efter detta 

tillkommer även arbete för att godkänna dessa papper och för att se till 

att de finns tillgängliga för granskning om någon part eller 

tillsynsmyndigheten vill kontrollera informationen. Efter en idé av 

Catharina Lehto, tidigare rådigivare på länsförsäkringar,  har en modell 

tagits fram tillsammans med IT-företaget Visuera Integration AB som 

kan lösa detta problem med hjälp av ljudfiler. [1] 

 

Visuera Integration AB är ett företag inom IT-branschen som har som 

mål att med effektiva verktyg och e-tjänster hjälpa företag och 

organistaner att ta fram, visualisera och effektivisera informationsflöden 

i olika typer av processer. 

I grunden ligger  Visueras Tjänste- och Varukatalog som är en e-tjänst 

som innehåller avtal och produktdata från många olika leverantörer och 

hjälper till att automatisera uppsamling och underåll av denna 

information samt även verktyg för begreppsmodellering  och 

kategorisering. 

Nu vill Visuera utöka sitt utbud med en ny e-tjänst som ska lösa 

ovanstående problem vid namn VoiceSec. Tanken är att VoiceSec ska 

fungera som ett hjälpmedel vid rådgivningssituationer och trygga den 

ekonomiska rådgivningen till bank & finanssektorns kunder med hjälp 

av ljudinspelningar. För att förbättra den ekonomiska rådgivningen är 

det tänkt att denna ljudinspelning av rådgivningssamtal ska erbjudas i 

form av en mobilapplikation till både iOS och Android plattformarna.[2] 



VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation  

Patrik Svensson 

Inledning 

2014-03-16 

 

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

9 

1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att erbjuda en lösning på problemet 

genom att designa och utveckla VoiceSec applikationen. Applikationen 

ska på ett smidigt och säkert sätt erbjuda funktionalitet för hantering av 

kundinformation, inspelning av rådgivningssamtal och kommunikation 

med en färdigställd webbtjänst som sköter arkivering av ljudfilerna i 

bakomliggande datalager samt distributionen till berörda parter. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till iOS versionen av VoiceSec applikationen. 

Android versionen utvecklas parallellt av andra anställda på företaget. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Målet är att kunna presentera en färdigställd iOS applikation som 

erbjuder den funktionalitet som företaget efterfrågar. Applikationen 

skall kommunicera med en webbtjänst som exponerar funktionalitet för 

autentisiering, kundsökning, rådgivningshistorik, fomulärsökning samt 

uppladdning av ljudfiler via sitt publika interface. Applikationen skall 

presentera denna funktionalitet i ett överskådligt och lättanvänt grafiskt 

användargränssnitt som gör det enkelt för användaren att nyttja 

applikationen. 

I bilaga C och D redovisas den processbild som Visuera har modellerat 

för att visa hur systemt är tänkt att fungera. 

1.5 Deltagare i projektet 

Patrik Svensson Examensarbetare pats@kth.se 

Joakim Olsson Handledare joakim.olsson@visuera.com 

Anders Sjögren Examinator as@kth.se 

Catharina Lehto Produktansvarig catharina.lehto@visuera.com 

Christer Wåhlander VD visuera christer.wahlander@visuera.com 

 

1.6 Översikt  

Kapitel 2 innehåller bakgrundsinformation som kan vara bra att ha läst 

innan man läser vidare i rapporten.  

mailto:pats@kth.se
mailto:as@kth.se
mailto:christer.wahlander@visuera.com
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I kapitel 3 beskrivs vilken dokumentation som har använts under 

projektet, vilken arbetsmetod som använts och hur den fungerar samt 

vilka risker som finns och hur dem hanteras.  

I kapitel 4 beskrivs den framtagna kravspecifikationen, vilka externa 

kodbibliotek som valts och varför samt den faktiska 

utvecklingsprocessen i stora drag. Kapitlet innehåller även avsnitt som 

mer detaljerat beskriver applikationens prototyp, design, arkitektur, 

vyer och grafiska användargränssnitt. I detta kapitel beskrivs även 

testning av applikationen. 

I kapitel 5 redovisas resultatet av projektarbetet samt vilka krav som 

uppfyllts och inte uppfyllts. 

I kapitel 6 diskuteras utvärdering av resultatet, av metoden som 

använts, de olika bibliotek som utnyttjats samt testningen som gjorts. 

Detta kapitel innehåller även en sektion som går igenom fortsatt arbete 

och vidareutveckling av projektet. 
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2 Bakgrundsmaterial  
Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation som kan vara bra att ha 

med sig när man läser vidare i rapporten.  

2.1 iOS arkitektur 

iOS är operativsystemet som körs i iPhone och övriga av Apples mobila 

enheter. Operativsystemet sköter hårdvaran i telefonen och är uppbyggt 

i olika lager som var för sig kapslar in och exponerar funktionalitet för 

ovanliggande lager och ramverk.  

 

 
Figur 2.1: Översikt över iOS arkitektur och dess olika lager. 

 

I botten av mjukvarustacken för iOS ligger Core OS lagret som 

innehåller den funktionalitet som övriga lager bygger vidare på. Här 

hittar man en Mach kärna som är ansvarig för allt som sker närmast 

hårdvaran som bl.a. CPU användning, minneshantering och hantering 

av filsystemet. Här återfinns även drivrutiner, systemresurser och 

gränssnitt för hantering av lågnivåfunktionalitet för bl.a. trådar, 

nätverkskommunikation, åtkomst av filsystem, standard I/O och 

minnesallokering samt ramverk för grundläggande säkerhet och 

åtkomst till inkopplade externa enheter. 
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Ovanför återfinns Core Services lagret som innehåller grundläggande 

funktionalitet som alla applikationer i grund och botten använder direkt 

eller indirekt. Här finns bl.a. ramverk för databashantering och parsing 

av XML data, nätverkskommunikation, ORM, hantering av 

datastrukturer och grundläggande funktionalitet för ljud och video som 

nästa lager utnyttjar. 

En nivå upp finner man Media lagret som innehåller teknologier och 

ramverk som innefattar grafik, ljud, vibrationer, foto och video. Dessa 

ska göra det enkelt för utvecklare att göra grafiskt tilltalande 

applikationer som både känns och låter bra. 

Cocoa Touch lagret erbjuder högnivå teknologi och ramverk för 

utveckling av applikationer. Här finns bl.a. verktyg och ramverk för att 

enkelt designa och bygga grafiska gränssnitt, multikörning, bevarande 

av applikationens tillstånd, notifikationer och igenkänning av gester. 

UIKit innehåller alla de viktiga objekten för att köra en applikation, 

hantera input från användaren, och för att visa innehåll på skärmen.[3] 

 

2.2 En applikations livscykel 

En applikations livscykel består av ett antal tillstånd och övergångar 

mellan dessa tillstånd som sker efter att man startat applikationen till 

dess att man avslutar den. Dessa övergångar sköts av systemet och 

beror på vilka händelser som sker t.ex. när man startar en applikation 

eller ett telefon samtal sker. Det finns fem olika tillstånd en applikation 

kan vara i.  

•Not running är det tillstånd en applikation är i innan start eller efter att 

en applikation har blivit nedstängd.  

•Inactive är det tillstånd där en applikation körs men inte hanterar 

några events. 

•Active är det vanligaste tillståndet då applikationen körs och hanterar 

events. 

•Background är det tillstånd då en applikation exekverar kod i 

bakgrunden. Oftast är applikationen på väg att stängas ner och går 

igenom detta tillstånd på vägen. Men det finns även applikationer som 

stannar i detta tillstånd längre eller enbart körs i detta tillstånd. 
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•Suspended är när applikationen ligger i bakgrunden utan att exekvera 

någon kod. Applikationen finns fortfarande kvar i minnet men kan när 

som helst frigöras om systemet behöver mer resurser. 

  

 

Figur 2.2: Överblick över tillstånd och övergångar i en applikation [4] 

Övergångar mellan dessa tillstånd sköts av systemet men vid varje 

övergång sker även ett anrop till applikationen huvudcontroller, det så 

kallade appdelegate-objektet. Appdelegate-objektet innehåller 

motsvarande metoder för varje övergång och här kan man inför 

funktionalitet för att kontrollera vad som ska ske vid varje övergång 

t.ex. om man vill spara undan viktig information innan en applikation 

byter tillstånd. 

Vid applikationsstart så går man från Not running via Inactive till 

antingen Active eller Background tillståndet och respektive metoder i 

appdelegate-objektet blir anropade på vägen. En process med en 
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huvudtråd skapas där applikationen kan köra sin huvudfunktion på. 

Därefter lämnas kontrollen över till UIKit som sköter initiering av 

applikationens grafiska gränssnitt och som förbereder event loopen vars 

jobb är att lyssna efter inkommande events. UIKit tar sen hand om de 

events som genereras och skickar dessa vidare till rätt objekt så att de 

kan hanteras på rätt sätt. När användaren sen vill avsluta applikationen 

så vidarebefordrar UIKit detta till systemet och startar 

nedstängningsprocessen. [4] 

 

Figur 2.3: Illustration över olika händelser som sker vid start av en 

applikation och exempel på några av metoderna som anropas i 

appdelegate-objektet. [4] 
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2.3 ARC och minneshantering 

ARC (Automatic Reference Counting) är en förbättring inom 

minneshantering som introducerades för första gången i och med 

lanseringen av iOS 5. Tidigare var man som programmerare tvungen att 

manuellt hålla reda på referenser och markera objekt för avallokering 

eller för att förhindra avallokering.  För att göra detta var man tvungen 

att skicka antingen ett retain eller release meddelanden till dessa objekt 

för att på så vis visa att dessa objekt skall avallokeras eller ej. Detta 

kunde lätt leda till att utvecklare missade att markera objekt för 

avallokering eller att man markerade samma objekt flera gånger och på 

så vis kunde svårupptäckta buggar och minnesläckor uppstå som kunde 

ta tid att för programmerare att lokalisera och upphäva. I värsta fall så 

kraschade applikationen helt och hållet. 

ARC underlättar enormt för programmerare genom att man slipper 

hantera frigörning av dessa objekt själv. Med ARC så flyttas istället 

detta arbete till kompilator som automatiskt undersöker och analyserar 

källkoden. Efter att ARC har utvärderat koden och analyserat 

livscyklerna för de olika objekten lägger ARC till passande kod och 

anrop där det behövs för att markera dessa objekt för avallokering eller 

för att förhindra avallokering. Detta leder till att många av de problem 

med krascher och minnesläckor nu undviks och värdefull tid för att 

skriva minneshanteringskod och hantera felen som kan uppstå sparas 

in. ARC stöds av iOS 5 och senare versioner samt Xcode 4.2 och senare 

versioner. [5] 
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Figur 2.4: Illustration över tidsåtgång för utveckling med och utan 

ARC.[6] 

2.4 Struktur av en iOS applikation 

Strukturen i en iOS applikation bygger på MVC. MVC är ett 

arkitekturellt design mönster som bygger på att gruppera in objekt i 

olika lager: Model, View och Controller. MVC definierar även hur de 

objekten får kommunicera med varandra mellan de olika lagren.  

Modellen innehåller den underliggande logiken och utför de 

beräkningar som behövs för att arbeta med informationen i 

applikationen. Vyn innehåller det grafiska användargränssnittet som 

användaren kan se och interagera med. Oftast är vyns uppgift att 

indirekt visa den information som hanteras i modellen. I IOS 

representeras vy objekten av xib filer som är speciella XML filer med 

informationen om utseendet och objekten i vyn. 

För att kunna visa modellens information i vyn och för att kunna skicka 

användarindata till modellen från vyn finns där i mellan en controller. 

Controllerns uppgift är att kontrollera och vidarebefordra flödet av 

informationen mellan modell och vy. I iOS kallas oftast en Controller för 

ViewController. En viktig aspekt av MVC är att modellen och vyn 

aldrig skall kommunicera direkt med varandra utan all data ska passera 

genom viewcontroller objektet. [7] 
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För att sköta denna kommunikation mellan lagren använd olika 

designmönster: 

 

– Delegation – som använder delegater för att utföra olika metoder. En 

delegat implementerar ett visst protokoll som innehåller dess delegat-

metoder. En delegerande klass kan sedan skicka metodanrop som den 

vet att delegaten kommer hantera. En delegatmetod kan t.ex. vara en 

metod vid namn didSelectRow som används för att utföra funktionalitet 

när man väljer en viss rad i en tabell. 

– DataSource – Liknar delegation mönstret men istället för att utföra 

olika funktionalitet i dess metoder så skickas data mellan objekten. En 

datasource-metod kan t.ex. vara count som talar om hur många 

dataobjekt som ska visas i en tabell. [8] 

 

– Target/Action – som använder sig av targets för att peka ut till vad ett 

visst meddelande (action) ska skickas, t.ex. att en knapp i vyn har dess 

viewcontroller som target och en viss metod i viewcontroller-objektet 

som action.[9] 

 

– Outlets - som är särskilda objekt i dina controllers som man kan binda 

ihop med grafiska element i xib filer. Detta gör att du kan få referenser 

till objekt som representerar objekt i vyn och på så vis kan manipulera 

dess data.[10] 

 

– Notification – Observer liknande mönster som går ut på att objekt kan 

registrera sig för att lyssna efter specifika notifikationer. Andra objekt 

oftast i modellen kan skicka notifikationer som sedan hanteras av de 

som är intresserade av informationen.[11] 
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Figur 2.5: Översikt över MVC strukturen och hur de olika lagren 

kommunicerar.[12] 

 

2.5 Xcode 

Xcode heter utvecklingsmiljön som oftast används vid utveckling av iOS 

applikationer. Den innehåller verktyg för att enkelt designa och utveckla 

applikationer från idé till färdig produkt. Inbyggt i utvecklingsmiljön 

finns bland annat verktyg för att bygga grafiska gränssnitt, Apples 

LLVM (Low Level Virtual Machine) kompilator, analyseringsverktyg 

och en simulator. 

Verktyget för att bygga grafiska gränssnitt är ett enkelt sätt att 

konstruera en grafisk prototyp av sin applikation. Verktyget låter en 

konstruera t.ex. en skärmvy och man kan hämta förbestämda eller 

skräddarsydda komponenter och placera ut på vyn.[15] 

 

Ett nytt verktyg från och med lanseringen av iOS 5 vid utveckling av 

grafiska gränssnitt är så kallade Storyboards. En Storyboard är en 

grafisk överblick över delar eller hela din applikations alla vyer, 

tillstånd och övergångar mellan dessa. Detta fungerar så att man tänker 

sig sina viewcontroller objekt som scener och mellan dessa scener finns 

så kallade segue objekt som representerar en övergång till en ny scen.         

I varje scen finns ett dock objekt som kan användas för att sätta upp 

kopplingar mellan viewcontroller objektet och dess vy. Efter att man 

satt upp sina scener och segues så kan man enkelt gå in och modifiera 

enskilda scener och lägga till grafiska objekt så som knappar, tabeller, 

textfält osv.[16] 
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Figur 2.7: Visuell översikt för hur en Storyboard är uppbyggd.[16] 

 
De inbyggda analyseringsverktygen gör det möjligt att mäta 

användning av CPU, Minne, diskåtkomst och på så vis lokalisera och 

hantera eventuella flaskhalsar eller buggar som kan uppstå vid 

utveckling av applikationer. Mätdata presenteras sen i realtid under 

körning i olika grafer som representerar de områden och värden som 

ligger till grund för analysen.[15]  

 

Xcode innehåller även inbyggd funktionalitet för att konstruera 

enhetstester. Testfiler skapas genom att subklassa särskilda testklasser 

som sedan placeras i en testmapp i projektet. Dessa filer har särskilda 

metoder för att sätta upp förutsättningar för testerna och sedan frigöra 

dem efter att testet körts. Ett annat inbyggt testverktyg är Automation. 

Automation bygger på att utvecklaren kan konstruera ett JavaScript 

som automatiskt simulerar en användares rörelser på skärmen. Det går 

även att spela in en användares rörelser och få Xcode att generera ett 

script utifrån inspelningen. Detta gör att man kan konstruera 

automatiska användargränssnittstest väldigt smidigt som sedan kan 

köras efter att funktionalitet har ändrats eller lagts till. 
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Den inbyggda simulatorn gör att utvecklare kan köra sin kod som om 

den skulle köras på en verklig iOS enhet. Simulatorn gör det möjligt att 

testa att det grafiska gränssnittet fungerar som planerat och kan hantera 

aktiviteter som t.ex. när skärmen roterar eller vid olika rörelsehändelser 

på skärmen. 

2.6 Statistik över iOS versioner 

Vid utveckling av iOS applikationer är det nödvändigt att ha koll på 

vilka iOS-versioner som används och hur stor andel av användarna som 

kör respektive version för att fatta ett beslut om vilka versioner som 

applikationen bör kunna köras på. Det finns inte någon officiell statistik 

över hur användarna är fördelade över de olika iOS-versionerna. 

Däremot finns det information och statistik från utvecklare som redan 

har publicerat applikationer. Statistiken nedan är hämtad från 

mätningar som gjorts baserade på användare av en applikation som 

heter AudioBooks. Mätresultaten som presenteras är daterade till den 6 

juni 2013.[17] 

 

 
Figur 2.8: Statistik över fördelning av iOS för iPhone enheter 
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Figur 2.9: Statistik över fördelning av iOS för iPad enheter 

 

 

 
Figur 2.10: Statistik över fördelning av iOS för alla enheter 
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2.7 Kryptering med AES 

Advanced Encryption Standard (AES) är en standardiserad 

krypteringsalgoritm som är en av de mest använda och spridda 

algoritmerna för att kryptera data.  

AES är ett symmetriskt blockkrypto vilket innebär att det använder 

samma krypteringsnyckel för kryptering och dekryptering samt 

opererar på block med storleken 128 bitar. AES är byggt för att kunna 

hantera krypteringsnycklar med 128, 192 och 256 bitars längd.  

Algoritmen bygger på att det utförs ett antal substitutioner och 

permutationer i olika rundor där antalet rundor beror på 

nyckellängden. En 128 bitars nyckel ger 10 rundor, en 192 bitars nyckel 

ger 12 rundor och en 256 bitars nyckel ger 14 rundor. Det första som 

sker är en nyckeladdition där data från varje block kombineras med 

data från krypteringsnyckeln. De efterföljande rundorna består i sig av 

fyra olika steg: byte substitution, radskiftning, kolumnblandning och 

nyckeladdition. Slutligen körs sista rundan utan kolumnblandning.[18] 

 

 
Figur 2.11: Kryptering och dekryptering med AES.[19]  
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2.8 Bakomliggande webbtjänst 

Den bakomliggande webbtjänsten som applikationen skall 

kommunicera med är redan konstruerad. Webbtjänsten är skapad med 

hjälp av WCF (Windows Communication Foundation) som är ett API i 

Windows .NET miljö för att skapa service orienterade applikationer. 

WCF tjänsten exponerar metoder för mobilapplikationen skall kunna 

hämta all behövlig information från bakomliggande datalager. I det 

bakomliggande datalagret finns all information om rådgivare, kunder, 

formulär osv. Nedan beskrivs de olika metoderna och dess 

funktionalitet.  

• Auktorisera användare med användarnamn och lösenord som 

parametrar 

• Hämta information om alla kunder som matchar en sträng som 

skickas som parameter 

• Hämta information om en specifik kund med ett kund id som 

parameter 

• Hämta information om rådgivningshistorik med ett kund id som 

parameter 

• Hämta information om alla rådgivningsformulär som hör till en viss 

rådgivare med en rådgivares id som parameter 

• Hämta information om de element som ett formulär är uppbyggt av 

med ett formulär id som parameter 

• Hämta information om applikationens förväntade versionsnummer 

• Uppladdning av specifika Zip-filer som innehåller 

ljudupptagningsdata 

2.9 Ljudhantering i iOS 

Hantering av ljud sköts av olika ramverk inom Medialagret. Här finns 

grundläggande ljudfunktionalitet i ett ramverk som heter CoreAudio 

där den mest basala funtionaliteten hittas som övriga ovanliggande 

ramverk baseras på. Ett av de ovanliggande ramverken är 

AVFoundation som kapslar in grundfunktionaliteten och erbjuder 
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klasser för att hantera uppspelning och inspelning av ljud på ett smidigt 

sätt.  

För uppspelning av ljud finns en klass som heter AVAudioPlayer som 

innhåller metoder för att spela upp, pausa och stoppa uppspelningen. 

Klassen innehåller  även metoder för att hantera volym, hastighet och på 

annat sätt hantera ljudfilen data. AVFoundation innehåller en klass som 

heter AVAudioRecorder som används för att hantera ljudinspelning. 

Den innehåller likt AVAudioPlayer metoder för att starta, pausa och 

stoppa ljudinspelningen.   

AVFoundation innehåller även en klass vid namn AVAudioSession som 

används för att konfigurera hur din applikation ska hantera ljud med 

olika inställningar för samplingsfrekvens, användning av olika 

ljudbuffrar och hur många kanaler som ska användas. AVAudioSession 

innehåller även funktionalitet för att hantera avbrott så som 

inkommande telefonsamtal, sms och alarmfuntionen. Detta sköts med 

olika delegatmetoder som anropas precis innan och efter ett avbrott 

sker. [20] 

 

Figur 2.12: Struktur av ljudramverk i  medialagret och ovanliggande 

lager. [20] 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken dokumentation som har skapats under 

projektet, vilken arbetsmetod som använts och hur den fungerar samt 

vilka risker som finns och hur dem hanteras.  

 

3.1 Dokumentation 

Rapporten innehåller avsnitt som går igenom arkitektur, design, 

implementation och utöver det levereras följande bilagor med 

slutrapporten vilka får utgöra dokumentationsunderlag: 

 

– Kravspecifikation 

Utifrån existerande processmodell och efter genomgång av Android 

versionens kod skapas en kravspecifikation med förtydligade och 

konkreta krav i en punktad lista som sedan är lätt att punkt för punkt gå 

igenom efteråt och verifiera att kraven är uppfyllda och se att önskad 

funktionalitet är på plats. 

3.2 Arbetsmetod 

Arbetet delas in i tre olika faser där första fasen består av utbildning 

inom iOS-utveckling med hjälp av internet och litteratur för att få en 

grundläggande förståelse för vilka tekniker som används av enheten 

och programspråket. 

I första fasen ingår även framtagning av kravspecifikationen samt 

utredning av externa bibliotek som kan tänkas komma till användning 

under utvecklingen.  

 

Den andra fasen är själva utvecklingsfasen där tanken är att arbeta 

iterativt med en Scrum-liknande process. Scrum är en inkrementell 

utvecklingsmodell som använder sig av kortare delmoment, så kallade 

sprintar där man efter varje sprint har lagt till ytterligare funktionalitet 

och kan utvärdera vad som skett och vad som är bäst att göra i nästa 

sprint. För att säkerställa att arbetet fortgår som planerat är det tänkt att 

varje sprint avslutas med mindre enhetstestning samt diskussion med 

utvecklare för Android version.[21]  
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Den tredje fasen är testfasen där kompletterande enhetstestning sker 

och även integrations och funktionalitets-testning utförs. Tanken är att 

även omfattande beta testning ska ske av övriga anställda på företaget 

för att se att applikationen tillgodoser önskad funktionalitet. 

 

Leverans av kod sker löpande under arbetet då all kod laddas upp och 

lagras på företaget servrar via Subversion (SVN) som är ett 

revisionshanteringssystem där det går att se historik över ändringar 

som sker i koden och som ofta används när flera programmera ska 

utveckla samma kod. 

 

 
Figur 3.1: Tabell över fasplanering 
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4 Konstruktion 
I detta kapitel beskrivs den framtagna kravspecifikationen, vilka externa 

kodbibliotek som valts och varför samt den faktiska 

utvecklingsprocessen i stora drag. Kapitlet innehåller även avsnitt som 

mer detaljerat beskriver applikationens prototyp, design, arkitektur, 

vyer och grafiska användargränssnitt. Även projektets mappstruktur 

och testning beskrivs i detta kapitel. 

 

4.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation har tagits fram för att användas som underlag vid 

utvecklingen av applikationen. Utifrån processmodellen samt 

genomgång av kod för Android versionen har det plockats fram ett 

antal punkter med krav över applikationens funktionalitet. 

Kravspecifikationens olika punkter kan beskriva hur en vy är tänkt att 

fungera eller hur enstaka funktionalitet är tänkt att fungera. 

Kravspecifikationen redovisas i sin helhet i bilaga A. 

4.2 Utredning av kodbibliotek 

Objective-Zip[22] valdes för att sköta komprimering av filer. Det verkar 

vara det mest använda och har ett enkelt och tilltalande API att arbeta 

med. ZipArchive[23] var en god kandidat men valdes bort på grund av 

att det verkade vara mindre använt bland utvecklare.  

 

AFNetworking[24] valdes för att hantera nätverkskommunikationen 

med webbtjänsten. Största anledningen var för att det i stort sett verkar 

vara standard att arbeta med vid nätverkskommunikation och det finns 

mycket hjälp att få via dokumentation och forum. Det fanns inga andra 

kandidater som verkade vara i närheten av lika utvecklat och använt 

som AFNetworking.  
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XMLWriter[25] valdes för att skapa XML filer och spara information. 

Dess API var otroligt enkelt att komma igång med och kändes som en 

fullgod lösning. RaptureXML[26] valdes för inläsning av XML filer. 

RaptureXML är en av de nyare XML parsers som fanns tillgänglig och 

såg roligare ut att använda en de övriga. En annan kandidat som 

övervägdes var KissXML[27]. Denna kandidat valdes bort för att deras 

API inte verkade lika intuitivt och kändes som att det skulle ta lite 

längre tid att komma igång med.  

 

4.3 Utvecklingsprocessen 

Första sprinten i den iterativa utvecklingsprocessen var att ta fram en 

prototyp att arbeta utifrån. När prototypen var färdig började arbetet 

med att utveckla de olika vyerna individuellt. Varje vy fick utgöra en 

egen sprint där vyns funktionalitet utvecklades och testades.  

4.3.1 Prototyp 

En prototyp skapades med hjälp av Storyboard i Xcode. I grunden 

ligger en Navigation controller som lägger till ett navigeringsfält längst 

upp i applikationen. Navigeringsfältet används för att navigera mellan 

olika vyer, visa titelinformation eller lägga till knappar som kan 

användas i varje vy. Därefter skissades de olika vyerna upp med ett 

första utkast över dess innehåll såsom textfält, knappar och etiketter. 

För att visa informationen som återfås av webbtjänsten används 

tableviews som är en typ av skrollbar lista med celler där informationen 

placeras. I prototypen finns även de olika övergångarna mellan vyerna 

med för att lätt kunna se hur applikationen är tänkt att användas.  

Resultatet över prototypen visas i illustrationen nedan. 
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Figur 4.1: Prototyp över applikationens alla vyer och övergångar mellan 

dem. 

 

4.3.2 Inloggningsvy 

Vid start av applikationen kommer användaren först till en 

inloggningsvy som består av två textfält, inloggningsknapp samt en 

beteckning med information om applikationens version. Det första som 

sker är en koll angående applikationens version och man får ett 

meddelande i form av en popup om en uppdatering finns tillgänglig 

eller om man är tvungen att uppdatera för att gå vidare. Användaren 

kan sedan skriva in sina användaruppgifter och trycka på login 

knappen. Om användaruppgifterna är korrekta så triggas en övergång 

till nästa vy annars får användaren information om varför inloggningen 

misslyckades via en popup ruta. 
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I denna sprint utvecklades implementationen av LoginViewController 

klassen för att hantera all interaktion med inloggningsvyn. En 

ConnectionHandler klass skapades för är att kapsla in alla anrop mot 

webbtjänsten. Här utvecklades även en subklass av AFHTTPClient i 

form av en singelton som ConnectionHandler klassen använder för att 

sköta de olika operationerna som stöds av AFNetworking biblioteket. I 

denna sprint implementerades metoder för att autentisera användare 

och för att hämta information angående applikationens 

versionsnummer. För att enkelt hålla reda på användaruppgifter och 

information som webbtjänsten returnerar skapades en Singleton klass 

vid namn UserInfo. En separat klass vid namn Constants skapades även 

för att hantera konstanter som återkommande används i applikationen.  

  

 

 

 
Figur 4.2: Skärmdump över inloggningsvyn 
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4.3.3 Kundsökningsvy 

Efter lyckad inloggning får användaren tillgång till kundsökningsvyn 

som består av ett sökfält och en sökknapp. Här finns en listvy (eng. 

tableview) som efter sökning populeras med funna kunder. Kunderna 

listas med förnamn, efternamn och personnummer. Om inga kunder 

hittas får användaren en popup med information om sökningen. En 

användare kan välja en specifik kund genom att trycka på kunden i 

listvyn och på så vis trigga en övergång till nästa vy. 

I denna sprint utvecklades implementationen av 

CustomerSearchViewController klassen för att hantera all interaktion 

med kundsökningsvyn. ConnectionHandler klassen utökades med en 

metod för att göra en sökning mot webbtjänsten i form av en textsträng. 

Här skapades även en Customer klass, ett Data Transfer Object(DTO), 

för att hantera kundinformationen som returneras från webbtjänsten. 

För att presentera informationen på ett tilltalande vis i listan över 

kunder utvecklades en separat klass med tillhörande xib fil vid namn 

CustomerCell så att cellens utseende kunde skräddarsys. 
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Figur 4.3: Skärmdump över kundsökningsvyn 

4.3.4 Detaljerad kundvy 

Efter att användaren valt en kund presenteras en vy med detaljerad 

kundinformation. Vyn består av ett antal textfält som uppvisar 

information om förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer 

samt e-post. Knappar för att navigera till historikvyn eller för att gå 

vidare till nästa vy finns tillgängliga i vyns underkant.  

I denna sprint utvecklades implementationen av 

DetailedCustomerViewController klassen för att hantera all interaktion 

med den detaljerade kundvyn. ConnectionHandler-klassen utökades 

med en metod för att hämta formulär från webbtjänsten. Här skapades 

även en ConsultationForm klass, ett Data Transfer Object (DTO), för att 

hantera formulärinformationen som returneras från webbtjänsten. 

Anledningen till att dessa skapades här var för att kunna avgöra om 

man skulle navigera till vyn för att välja formulär eller gå direkt till den 

detaljerade formulärvyn. 
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Figur 4.4: Skärmdump över vyn med detaljerad kundinformation 

4.3.5 Historikvy 

I historikvyn kan användaren se historik över tidigare rådgivningar. 

Historiken presenteras i en listvy med information om datum och tid. 

I denna sprint utvecklades implementationen av 

HistoryViewControllern-klassen för att hantera all interaktion med 

historikvyn. ConnectionHandler-klassen utökades med en metod för att 

hämta rådgivningshistorik från webbtjänsten. För att presentera 

informationen på ett tilltalande vis i listan över historik utvecklades en 

separat klass med tillhörande xib fil vid namn HistoryCell så att cellens 

utseende kunde skräddarsys. 
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Figur 4.5: Skärmdump över historikvyn 

4.3.6 Välja formulär-vy 

Om det finns fler än ett formulär presenteras en vy där användaren kan 

välja bland de olika formulären. Formulären visas i en listvy med 

information om formulärets namn och formulärets ordningstyp. 

Användaren kan välja ett specifikt formulär genom att trycka på 

formuläret i listvyn och på så vis trigga en övergång till nästa vy. 

I denna sprint utvecklades implementationen av 

ChooseFormViewControllern-klassen för att hantera all interaktion med 

vyn för att välja formulär. Här utvecklades även funktionalitet för att 

visa aktivitetsindikatorer (eng. activity indicators) som senare 

återanvändes i flera vyer för att visa att applikationen arbetar med 

någonting i bakgrunden.  
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Figur 4.6: Skärmdump över vyn där man kan välja bland olika formulär 

4.3.7 Detaljerad formulärvy 

Om det bara finns ett formulär eller efter att användaren valt ett 

formulär i den tidigare vyn så presenteras en vy med detaljerad 

information om formuläret. Formuläret består av olika moment och 

dessa visas i en listvy med information om momentets position och 

namn. Användaren kan granska formuläret och sedan välja att gå vidare 

till nästa vy genom ett knapptryck. 

I denna sprint utvecklades implementationen av 

DetailedFormViewControllern-klassen för att hantera all interaktion 

med den detaljerade formulärvyn. ConnectionHandler klassen utökades 

med en metod för att hämta information om formulärelement från 

webbtjänsten. En ConsultationFormElement-klass skapades för att 

hantera informationen som webbtjänsten returnerar. 
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Figur 4.7: Vyn som visar formulärets olika moment 

4.3.8 Inspelningsvy 

Inspelningsvyn består av ett antal textfält för att visa information om 

vald kund, aktuellt formulär moment samt information om 

inspelningens totala tid. Här finns även ett statusfält som uppdateras i 

takt med att moment blir avklarade. En inspelningsknapp erbjuder 

funktionalitet för att starta/avsluta en inspelning. En knapp för att 

navigera till vyn där man kan välja moment fritt finns tillgänglig om 

formulärtypen tillåter. Vyn tillhandahåller även funktionalitet för att 

hantera avbrott ifall att ett telefonsamtal inkommer, om applikationen 

försätts i bakgrunden på annat vis eller stängs ner helt och hållet. All 

information sparas vid avbrott och användaren kan fortsätta precis där 

denna befann sig i rådgivningen nästa gång vyn presenteras. Om en icke 

avslutad rådgivning finns tillgänglig visas en popup med information 

om rådgivningen och användaren kan välja att antingen fortsätta den 

gamla rådgivningen eller starta en ny. 
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I denna sprint utvecklades en XMLHandler-klass med metoder för att 

lagra all information om en rådgivning och för att spara information vid 

avbrott. ConnectionHandler-klassen utökades med en metod för att 

utifrån ett specifikt id hämta en kunds information från webbtjänsten. 

En RecordHandler-klass implementerades för att sköta själva 

ljudupptagningen. Under denna sprint utvecklades även en Utility-klass 

med hjälpmetoder för att skapa unika filnamn. I Utility-klassen 

implementerades en metod som sköter krypteringen av ljudfiler. En 

Consultation-klass skapades för att kapsla in all information om en 

pågående rådgivning samt en Recording klass för hantering av 

information som rör en ljudupptagning. 

 
Figur 4.8: Skärmdump över inspelningsvyn 
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4.3.9 Välja moment-vy 

I vyn för att välja moment listas de olika momenten i en listvy med 

information om formulärelementets position och namn.  Användaren 

kan välja ett specifikt moment genom att trycka på elementet i listvyn 

och på så vis trigga en övergång till inspelningsvyn som uppdateras 

med det valda elementet. Avklarade moment markeras med grön 

bakgrundsfärg. 

I denna sprint utvecklades implementationen av 

ChooseElementViewControllern-klassen för att hantera all interaktion 

med vyn där det går att välja moment . I denna sprint utvecklades även 

en ZipHandler-klass skapades för att komprimera och paketera alla filer 

som hör till en rådgivning. En UploadService-klass skapades för att 

hantera uppladdning av rådgivningsfiler. Anledningen att 

uppladdningen hamnade i en separat klass var för att implementationen 

blev lite större än väntat samt att AFNetworking skapar ett visst objekt 

vid uppladdning av filer som inte webbtjänsten kunde tolka. 

UploadService-klassen använder sig istället av standardbiblioteket för 

uppladdningsfunktionaliteten. Här utvecklades även stöd för olika 

orienteringar på skärmen. 
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Figur 4.9: Skärmdump över vyn där man kan välja moment i valfri 

ordning 

4.4 Design 

För att smidigt sköta kommunikationen med webbtjänsten så att 

användaren inte upplever det som att applikationen har fryst togs en 

design fram som alla nätverksanrop använder sig av. Den går ut på att 

ConnectionHandler-klassen skickar ut notifikationer efter att ett 

närverksanrop har skickats och ett svar har mottagits. Olika 

notifikationer skickas beroende på om nätverksanropet lyckades eller ej 

och hanteras sedan på passande sätt i controllern som lyssnar efter 

notifikationerna.  
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Figur 4.10: Generell design över hur de olika lagren kommunicerar vid 

kontakt med webbtjänsten. 
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När en användare väljer att avsluta det sista momentet av rådgivningen 

startar säkerställningen av rådgivningssamtalet. Detta sker genom att 

ljudfilen krypteras likt de andra färdiga ljudfilerna. Därefter skrivs den 

sista rådgivningsinformationen ner i XML filen som är förknippad med 

rådgivningen. Användaren presenteras sen för en text som förklarar att 

rådgivningen är slutförd varpå ZipHandler klassen skapar en Zip-fil och 

lägger till alla filer som hör till den aktuella rådgivningen. Därefter 

startas uppladdningstjänsten i en separat tråd och försöker ladda upp 

alla rådgivningsfiler som den kan hitta i applikationens 

uppladdningsmapp.  

 

 
Figur 4.11: Sekvensdiagram för kommunikation vid avslutad rådgivning 

 

Om en pågående rådgivning blir avbruten av någon anledning måste 

informationen sparas ner för att kunna återupptas efter att avbrottet är 

över. Det som sker är att så fort vyn är på väg att försättas i bakgrunden 

på grund av avbrottet anropas RecordViewController klassens 

viewWillDissapear metod. I denna metod sköts all funktionalitet för att 

spara undan information på säker plats som sedan kan läsas in vid 

senare tillfälle. 

 

 
Figur 4.12: Sekvensdiagram för hantering av avbrott 



VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation  

Patrik Svensson 

Konstruktion 

2014-03-16 

 

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

42 

4.5 Arkitektur 

Applikationen använder sig av det arkitekturella mönster MVC. I vy 

lagret ligger Storyboard-filen där alla vyer finns samlade samt filer för 

de skräddarsydda tableview-cellerna. I controller-lagret finns alla 

ViewController-klasser som representerar en controller för varje vy. I 

modell lagret ligger all logik som t.ex. ConnectionHandler-klassen samt 

alla DTOer. 

 
Figur 4.13: Klassdiagram som visar de olika lagren och dess klasser 
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4.6 Testning 

Testningen gick till så att det utvecklades ett antal enhetstester för att 

testa att klassernas funktionalitet fungerade korrekt. De klasser som 

enhetstestades var ConnectionHandler och alla dess metoder för att 

kommunicera med webbtjänsten. Tester utvecklades för auktorisering 

av användare genom att göra ett testfall där testet skickar korrekt 

inloggningsinformation samt ett fall där testet skickar felaktig 

inloggningsinformation. Testerna väntar sedan på notifikationer från 

ConnectionHandler-klassen och hanterar dessa och jämför svaren mot 

förväntade värden. 

 

Testfall utvecklades även för XMLHandler, ZipHandler, 

Krypteringsmetoden i Utility samt UploadService.  Testningen gick ut 

på att se att de skapade XML filerna struktur och innehåll var korrekt, 

att Zip-filerna innehöll rätt filer och att de gick att packa upp, att det 

gick att kryptera samt dekryptera data och att testa 

uppladdningsklassens funktionalitet. 

 

För att testa övergripande funktionalitet användes verktyget 

Automation i Xcode för att skapa automatiserade GUI test. Först gjordes 

en inspelning på ett användarscenario där användaren går igenom alla 

vyer och slutligen spelar in och laddar upp en rådgivning. Automation 

generade ett JavaScript som representerar de olika händelserna i 

scenariot. Scriptet var ej körbart efter generering och modifiering av 

scriptet gjordes till dess att händelserna stämde överens med scenariot. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av projektarbetet samt vilka krav som 

uppfyllts och inte uppfyllts. 

 

Resultatet blev en fullt funktionell iOS applikation som kommunicerar 

med den bakomliggande webbtjänsten för att kunna erbjuda den 

efterfrågade funktionaliteten. Applikationen erbjuder funktionalitet för 

rådgivare skall kunna logga in i applikationen där de sedan kan göra en 

sökning efter kunder. Kunderna kan sedan visas i en mer detaljerad vy 

där användaren även kan välja att visa rådgivningshistorik för den 

aktuella kunden. Användaren kan sen välja att gå vidare för att välja 

formulär och se en detaljerad vy som presenterar formuläret och dess 

olika element. Vidare kan användaren spela in de olika momenten i 

stigande eller valfri ordning beroende på formulärtyp. Efter avslutat 

rådgivningssamtal säkerställer applikationen rådgivningen och laddar 

upp den till den bakomliggande webbtjänsten som distribuerar 

ljudupptagningen till de berörda parterna.  

Applikationen presenteras i ett stilrent och lättnavigerat grafiskt 

gränssnitt som är enkelt för användaren att använda. 

 

Applikationen tillgodoser alla ursprungliga krav som togs fram i 

kravspecifikationen (Se Bilaga A). De första 8 punkterna i 

kravspecifikationen svarar mot var och en av vyerna i applikationen (Se 

avsnitt 4.3). Kravet i punkt 12 implementerades i inloggningssprinten 

(Se avsnitt 4.3.2). Kraven i punkt 9, 13, 15,16 implementerades under 

inspelningssprinten (Se avsnitt 4.3.8). Kraven i punkt 10,11, 14 

implementerades i sista sprinten (Se avsnitt 4.3.9). 

 

Under testperioden tillkom ytterligare krav som inte uppfyllts på grund 

av tidsbrist. Ett krav gällde funktionalitet för att undersöka om en 

pågående rådgivning existerar direkt vid inloggning. Det andra kravet 

var att göra en koll vid start av applikationen på hur mycket 

lagringsutrymme som finns tillgängligt. Dessa motsvaras av krav 17 och 

18 i kravspecifikationen. 
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För att säkerställa de centrala klassernas funktionalitet användes Xcodes 

inbyggda enhetstestning. För att testa det grafiska gränssnittet och den 

övergripande funktionaliteten användes verktyget Automation som 

följer med Xcode. Simulatorn användes även i stor utsträckning för att 

testa ny funktionalitet. 

 

Applikationen går att köra på både iPhone och iPad med iOS version 5.0 

och uppåt. Detta motsvarar större delen av marknaden för dessa 

enheter. Enligt en mätning gjord 2013-06-06 motsvarar det ca 98,5 av 

marknaden (Se avsnitt 2.6). 

 

Den första beta testningen på företaget har mottagits väl på företaget 

och de verkar överlag vara nöjda med vad som åstadkommits och 

levererats. 

 

En överblick över den färdiga applikationen kan beskådas med hjälp av 

en Storyboard i Bilaga B. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras utvärdering av resultatet, av metoden som 

använts, de olika bibliotek som utnyttjats samt testningen som gjorts. 

Detta kapitel innehåller även en sektion som går igenom fortsatt arbete 

och vidareutveckling av projektet. 

 

6.1 Utvärdering av resultat 

Med tanke på att jag innan arbetet inte hade någon erfarenhet av mobil 

utveckling eller utveckling för iOS så är jag väldigt nöjd med resultatet. 

Jag tycker själv att applikationen ser bra ut och är väldigt 

användarvänlig. Det grafiska användargränssnittet är väldigt simpelt 

men stilrent och är lätt att använda. Det känns bra att alla de 

ursprungliga kraven har blivit uppfyllda och användaren kan 

presenteras för en fullt funktionell applikation med den önskade 

funktionaliteten som kan lösa problemet med säkerställandet av 

rådgivningssamtalen. Det har varit väldigt givande och roligt under 

projektets gång och jag har lärt mig väldigt mycket nytt. 

6.2 Utvärdering av metod 

Metoden passade väldigt bra för den här typen av projektarbete. Det var 

mycket praktiskt att ta fram en kravspecifikation för egen del. Den 

hjälpte mycket vid utformning av prototypen. Det var därefter också lätt 

att gå igenom och implementera ett krav i taget.  

Jag tyckte att metoden med Scrum-liknande sprintar fungerade bra för 

att dela upp arbetet i mindre delar som var för sig fick implementeras. 

Prototypen som skapades med hjälp av Storyboard var otroligt smidig 

att utgå ifrån. Det kändes lätt att få en överblick över vad som var klart 

eller inte och vad som behövde jobbas mer på. Att implementera vy för 

vy kändes bra då det var smidigt att testa en vys funktionalitet för sig 

först och se att allting stämde innan jag gick vidare till nästa vy. 

Däremot blev de olika sprintarna väldigt skilda i fråga om 

utvecklingstid. De sista två sprintarna tog längst tid eftersom de 

innehöll mest funktionalitet. I detta projekt spelade det ingen större roll 

men i andra former kanske det hade varit bra att dela upp dessa sprintar 

i mindre subsprintar. 



VoiceSec by Visuera 

Utveckling av iOS applikation  

Patrik Svensson 

Diskussion 

2014-03-16 

 

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

47 

6.3 Utvärdering av kodbibliotek 

AFNetworking fungerade väldigt bra att använda sig av för 

nätverkskommunikationen vid hämtning av information. Däremot var 

det inte så bra vid uppladdning med tanke på att det skapade ett visst 

format som servern inte kände igen. 

 

Objective-Zip var lätt att arbeta med. Det enda som ställde till det och 

tog lite tid var när ett felmeddelande angående att filer inte gick att 

stängas inuti Zip-filen uppkom. Detta problem tog ett tag att hitta 

lösningen på men visade sig bara handla om att det inte använde 

senaste versionen av det underliggande biblioteket zlib. 

 

XML hanteringen med XMLWriter och RaptureXML har fungerat 

felfritt. Däremot kanske det inte är att föredra egentligen att använda sig 

av två olika bibliotek för läsning och skrivning. Det kanske hade varit 

bättre att använda sig av ett som kan hantera båda läsning och 

skrivning. 

6.4 Utvärdering av testning 

De inbyggda verktygen för enhetstestning fungerade bra och var enkla 

att använda men mer tid skulle definitivt behövt läggas på att ta fram 

fler och bättre testfall. En del enhetstester togs fram för att testa 

kärnfunktionalitet men dessa fick nog inte den tid de behövde och 

skulle nog behöva vara mer genomtänkta för att verkligen se att alla 

möjliga utfall är testade. 

 

Verktyget för att skapa automatiserade användargränssnitts tester 

fungerade väldigt smidigt där man kan spela in ett script som man sen 

kan köra. Däremot var inte scriptet helt körbart efter en inspelning och 

jag var tvungen att modifiera det för att det skulle fungera 

överhuvudtaget. Däremot var det bra för att få en ungefärlig mall att 

utgå ifrån och utveckla vidare.  

Den inbyggda simulatorn fungerade ypperligt för att snabbt testa ny 

funktionalitet och användes flitigt. Där fungerade det även att testa för 

olika versioner av iOS samt för olika enheter som t.ex. iPad vilket var 

mycket uppskattat. 
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6.5 Fortsatt arbete 

Det första som borde implementeras är de nya kraven som tillkom 

under testfasen. För det första att skifta så att kollen om det finns en 

pågående rådgivning görs redan vid inloggning. Funktionaliteten finns 

redan och behöver bara flyttas. Det som kommer behöva läggas till är 

funktionalitet för att göra övergången direkt från inloggningsvyn till 

inspelningsvyn. Det andra kravet med koll för att undersöka hur 

mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt är påbörjat men än så 

länge visas inte det totala lediga lagringsutrymmet så det kommer 

behövas ändras. Och sedan även lägga till funktionalitet för att visa 

informationen i en popup så att användaren kan vidta rätt åtgärder. 

 

Det grafiska användargränssnittet är väldigt simpelt och kan behöva 

arbetas mer på för att göra användarupplevelsen så bra som möjligt, 

t.ex. kan det behöva finslipas på utseendet i inspelningsvyn och 

cellernas utseende i vyn där man kan välja moment. 

 

I övrig så har jag tänkt på att det kan vara bra att lägga till funktionalitet 

för att bara starta uppladdning när användaren är ansluten till ett 

nätverk via Wi-Fi. Som det är nu görs ingen avvägning ifall man är 

ansluten via 3G eller Wi-Fi och i så fall kan uppladdning dels bli 

långsam men framför allt dyrare för användaren. Funktionalitet för att 

detektera om man är ansluten via WiFi eller 3G finns och även 

ändringar som sker med uppkopplingen men utöver det så finns inte 

något implementerat. 
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Bilaga A: Kravspecifikation 
1. Autentisiering 

Applikationen ska erbjuda funktionalitet för autentisiering av rådgivare 

i form av en inloggningsvy. Eftersom känslig information kommer att 

hanteras av applikation är det viktigt att enbart berörda rådgivare 

hanterar den aktuella kundinformationen. Autentisieringen skall ske 

mot bakomliggande web-tjänst genom att skicka rådgivarens 

inloggningsuppgifter. 

 

2. Kundsökning 

Applikationen ska erbjuda funktionalitet för sökning av kunder och 

presentera resultatet av sökningen på ett enkelt och lättmanövrerat sätt. 

Sökningen ska ske mot bakomliggande web-tjänst genom att skicka 

söksträngen som parameter. Enbart kunder som tillhör aktuell 

rådgivare skall hämtas. 

 

3. Välja kund 

Applikationen ska erbjuda funktionaliet för att välja ut en specifik kund 

ur sökningen och kunna se detaljerad kundinformation. 

 

4. Historik 

Applikationen ska erbjuda funktionalitet för att visa rådgivningshistorik 

för en vald kund. Historiken ska hämtas från bakomliggande web-tjänst 

genom att applikation skickar kundinformation som parameter.  

 

5. Välja formulär 

Applikationen ska erbjuda funktionalitet för att låta användaren välja 

vilket formulär som ska användas vid aktuell rådgivning. Formulären 

ska hämtas från bakomliggande web-tjänst genom att applikationen 

skickar rådgivarinformation som parameter. 

 

6. Visa formulär 
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Applikationen ska erbjuda funktionalitet för att visa detaljerad 

information för valt rådgivningsformulär. Ett rådgivningsformulär 

består av olika moment som ska listas i rätt ordning.  (Hur blir det med 

nya funktionaliteten, om man går direkt till rec vy och visar moment i 

popup?) 

 

7. Inspelning av rådgivning 

Applikationen ska erbjuda funktionaliet för inspelning av 

rådgivningssamtal till en ljudfil på telefonen. Detta ska presenteras med 

start/stop knapp samt information om inspelningens längd. 

Rådgivningsformulärets olika moment ska stegas igenom i kronologisk 

ordning. 

 eller i valfri ordning beroende på vilka egenskaper som är satta för 

utvalt formulär. 

 

8. Inspelning av rådgivning fri ordning (tillkom under processen) 

 

En alternativ funktionalitet vid inspelning av rådgivning skall vara att 

användaren ska kunna välja rådgivningsformulärets olika moment i 

valfri ordning beroende på om formuläret egenskaper tillåter.   

 

9. Kryptering av ljudfil 

Efter avslutat moment skall ljudfilen krypteras för att på ett säkert sätt 

kunna mellanlagras på telefonen samt för säker överföring till 

webbtjänsten. 

10. Komprimering av filer 

Efter avslutad rådgivning skall alla filer som hör till rådgivningen 

komprimeras ihop till en zip fil inför uppladdning till web-tjänsten. 

 

11. Uppladdning av ljudfil 

Efter avslutad rådgivningen skall ljudfilerna laddas upp till 

bakomliggande webbtjänst för distribuering och arkivering. Om inte 

filen går att ladda upp av någon anledning skall applikationen meddela 

detta och försöka igen vid senare tillfälle tills dess att lyckad överföring 

har uppnåtts. Efter uppladdning skall ljudfilerna tas bort från telefonen 

12. Versionshantering 
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Applikationen skall vid uppstart hämta information angående 

versionsnummer från bakomliggande webbtjänst. Informationen skall 

jämföras med applikationens nuvarande versionsnummer och se ifall en 

uppdatering finns tillgänglig eller krävs. Användaren skall i så fall 

presenteras med informationen i form av en pop up ruta för att vara 

medveten om när nya uppdateringar finns att hämta. 

 

13. Orientering 

Applikationen skall ha stöd för såväl stående skärmläge (portrait mode) 

och liggande skärm  läge (landscape mode). Skärmen skall gå att rotera 

åt båda håll och innehållet i varje vy skall kunna anpassas för olika 

skärmlägen.  

 

14. Timeout 

Applikationen skall ha stöd för att kunna presentera inloggningsvyn 

efter att en viss tidsgräns passerat sen en användare loggat in. Efter att 

en användare loggat in på nytt skall applikationen återgå till den punkt 

där användaren senast befann sig.  

 

15. Avbrott 

Applikationen skall vid inspelning av rådgivning kunna hantera avbrott 

som t.ex. inkommande samtal eller om applikationen stängs ner 

manuellt. All informationen angående rådgivningen skall sparas ner för 

att säkert kunna användas vid senare tillfälle. Även information 

angående applikationens tillstånd skall sparas ner för att kunna 

återställas vid senare tillfälle. 

 

16. Återuppta rådgivning i inspelningsvyn 

Applikationen skall vid inträde i inspelningsvyn göra en koll och se om 

det finns en pågående rådgivning sparad på enheten. Ifall det finns skall 

användaren presenteras med valmöjligheten att starta en ny rådgivning 

och avsluta den gamla eller att fortsätta den gamla rådgivningen. 

 

17. Återuppta rådgivning vid inloggning 
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Vidareutveckling av krav 16. Kollen angående pågående rådgivning 

skall ske redan vid lyckad inloggning. Användaren skall då presenteras 

med valmöjligheten att starta en ny rådgivning och avsluta den gamla 

eller att fortsätta den gamla rådgivningen. Om användaren väljer att 

fortsätta den pågående rådgivningen skall en övergång triggas direkt till 

inspelningsvyn. 

 

18. Undersöka lagringsutrymme vid start 

Vid uppstart av applikationen skall en koll ske som undersöker hur 

mycket ledigt lagringsutrymme som finns tillgängligt. Om 

lagringsutrymmet är för lågt skall användaren informeras om detta så 

att denne kan frigöra utrymme. 
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Bilaga B: Storyboard 
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Bilaga C: Processmodell 
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Bilaga D: Processmodell forts. 
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