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Abstract 

This thesis has been performed for the company System Andersson as a part of 
the bachelors degree in information technology at the School of Engineering in 
Jönköping. The thesis is based on the development of an iPhone application. 

System Andersson has an application for Android that is being used for their MPS 
system (material and production control system). Their customers, however, have 
also showed interest in being able to use this application for iPhone. 

The students handle the subject of iOS developing, including the design of the 
application, the use of the development language Objective-C, the use of the 
scripting language of Json used for server connections and SQL. 

The primary goal with this thesis has been to improve the students knowledge in 
such subjects as application development for mobile platforms, in such areas as 
Xcode, which is the development platform that Apple uses and Objective-C, 
which is the development language being used. 

 

The result of this thesis is an almost fully functional iOS application, similar to the 
Android application with some functionality missing. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts åt företaget System Andersson i samband med 
utbildningen på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet gick ut på att utveckla 
en applikation för iPhone. 

System Andersson har sedan tidigare en applikation kopplad till sitt MPS-system 
(material och-produktionsstyrningssystem) för operativsystemet Android och 
deras kunder har visat intresse för en liknande applikation för iOS. 

Studenterna går i denna rapport igenom utvecklingen av en applikation för iOS, 
samt designen, med hjälp av utvecklingsspråket Objektive-C, skriptspråket Json 
och SQL. 

Målet med detta examensarbete var främst att få bra kännedom om att utveckla 
mobila applikationer, att lära känna utvecklingsmiljön som Apple använder samt 
att få kunskap om Objective-C. 

Resultatet av examensarbetet har blivit en näst intill fullt fungerande applikation, 
som dock i dagsläget saknar vissa funktioner. 
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1 Inledning 

I inledningen beskrivs System Anderssons existerande applikation för Androids 
operativsystem, samt företagets och studenternas bakgrund. Vidare beskrivs 
kraven som uppdragsgivaren har ställt och anledningen till varför System 
Andersson vill anpassa sin applikation till Apples operativasystem iOS som 
används i iPhone,  iPad och liknande enheter. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

1.1.1 Företagets bakgrund 

System Andersson har funnits i över 30 år och har under hela tiden utvecklat 
system för att sköta tidrapportering, produktionsplanering, inköp och 
materialhantering, allt för att reducera kundernas kostnader, så kallade MPS-
system (Material och Produktions styrning). Företagets kontor ligger på Selma 
Lagerlöfsgatan 5 i Jönköping. Man har cirka 12 anställda i dagsläget. 

Det som företaget vill anpassa till iOS-enheter är Andersson Classic, som är ett av 
Sveriges vanligaste system för att hålla reda på tidsåtgång och kostnadsläge, samt 
hantera tidrapportering, produktplanering, inköp, material, etc.[1] 

1.1.2 Studenternas bakgrund 

Alexander och Ilya är inne på det sista året av sin treåriga utbildning på 
Jönköpings Tekniska Högskola och studerar en högskoleingenjörsutbildning inom 
datateknik. Båda studenterna har kunskaper inom C++, C#, JavaScript, SQL m.fl. 
som utgör en obligatorisk del av utbildningens kurser och man har genomfört 
flera laborationer och projekt med de olika språken. Objective-C är dock nytt och 
därför okänt för studenterna. Efter arbetet är utfört förväntas båda ha bra 
kunskaper inom Objective-C samt iOS-utveckling som studenterna noggrant skall 
studera inför och under arbetets gång. 

1.1.3 Problembeskrivning 

Företaget System Andersson har idag en applikation som är bunden till Androids 
operativsystem, vilken deras kunder använder för att registrera tid, material och 
övriga kostnader, kallad Andersson Qwick Mobil. I och med iPhones och  iOS 
popularitet har det framkommit önskemål från gamla kunder som vill använda sig 
av iOS-plattformen istället för Android, samt nya kunder som mest är vana med 
iOS-enheter [BILAGA 1]. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

1.2.1 Syfte 

Studenternas syfte med detta arbete är utveckla en applikation för 
operativsystemet iOS, att utöka sina kunskaper inom programspråket Objective-C, 
samt få en bra inblick i hur man skapar en större applikation för iPhone/iPad med 
hjälp av utvecklingsverktyget Xcode. Studenterna skall lösa olika problem som 
t.ex. att på ett säkert sätt lagra data i applikationen och ha en konversation mellan 
System Anderssons server och själva applikationen, dvs. skicka och ta emot olika 
data samt kunna skriva ut en rapport om detta. 

1.2.2 Frågeställningar 

Dessa frågeställningar har studenterna ställt innan de påbörjade implementationen 
av applikationen:  

 Hur skall data lagras och kommas åt i Objective-C då applikationen skall 
användas av flera användare? 

 Vad är Xcode och hur mycket hjälp erbjuds för applikationsutveckling i 
iOS? 

 

1.3 Avgränsningar 

Applikationen skall fungera både på senaste versionen av iOS 6 ned till iOS 5. 
Studenterna kan dock ej garantera att applikationen kommer att fungera på 
kommande versioner av iOS, såsom iOS 7. 
En version till iPad utvecklas enbart om studenterna finner att tid finns. 
Studenterna kommer endast utföra och beskriva vissa tester av utvalda metoder 
för att lagra data. 
Då företaget önskat att utveckla vissa funktioner på egen hand kommer 
studenterna inte att implementera dessa. 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

7 

1.4 Disposition 

Rapporten anpassas för de läsare som har testat eller använt sig av en iOS eller 
Android-mobil. Läsarna förväntas ha grundläggande kunskaper inom något 
objektorienterat språk, såsom C++, C#, Objective-C etc. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

I teoretisk bakgrund gås olika systemutvecklingsmetoder igenom. Därefter 
beskrivs mer i detalj den metoden som valts och använts under projektets 
genomförande. Det tas även upp teori bakom utvecklingsmetoden som 
studenterna använde sig av. 

1.4.2 Metod och genomförande 

Metod och genomförande innehåller företagets genomgång av applikationens 
utseende och funktionalitet, samt hur utveckling och testning av programmet har 
gått till. 

1.4.3 Resultat och analys 

I resultat och analys presenteras läsaren för hur systemet ser ut på Android samt 
de olika krav som företaget haft angående applikationen för iOS. Senare i kapitlet 
beskrivs det steg för steg hur applikationen byggdes upp och det förklaras varför 
vissa metoder valts att användas under arbetets gång. 

1.4.4 Diskussion och slutsatser 

Diskussion och slutsatser innehåller det slutliga resultatet med dragna slutsatser. 
Allt diskuteras noggrant av studenterna. Egna åsikter presenteras också i detta 
kapitel. Kapitel innehåller även en analys av olika beslut som tagits under 
projektets gång och varför vissa av dessa varit mindre lyckosamma. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I rapportens teoretiska bakgrund gås det igenom flera metoder för 
programutveckling samt deras fördelar och nackdelar.  

 

2.1 Utvecklingmetod 

2.1.1 Inkrementell metod 

En Inkrementell utvecklingsmetod innebär att programmet delas upp i mindre 
delar och schemaläggs. Så fort en del är klar, integreras den i själva applikationen.  
När man valt att följa den inkrementella metoden, måste man planera designen 
felfritt. Om det förekommer ett fel som utvecklare hittar under implementationen, 
är metoden för att korrigera sådana fel att använda den iterativa metoden.  
Denna metod gör att det är relativt lätt att separera programmet i olika delar, 
uppskatta tiden det tar att implementera, samt schemalägga. Hela strategin kan 
summeras med två steg: 
1.  Dela upp systemet i fullständiga, användbara delar. 
2. Implementera dem i den valda ordningen. [10] 

Fördelar 

 Efter varje färdigutvecklad del skall en grundläggande testning genomföras. 
Felaktiga element kan snabbt identifieras pga. att programdelen är såpass 
liten. Detta gör även att felsökning av programmet generellt blir enklare. 

 Företaget kan lätt identifiera funktioner och ange om något bör ändras eller 
läggas till. 

Nackdelar 

 När nya funktioner läggs till kan oväntade problem med programmet dyka 
upp som ej fanns i tidigare versioner. [11] 

2.1.2 Iterativ metod 

Iterativ utveckling går ut på att först skapa en prototyp som sedan med varje cykel 
förbättras tills önskat resultat uppnåtts. Den går generellt genom fyra steg 
[BILAGA 2].  

I den iterativa metoden lägger utvecklarna tid på att förbättra programmet. Det 
kan vara olika algoritmer, användargränssnitt, applikationens arkitektur osv som 
de jobbar med. Eftersom det i designfasen är lätt att missbedöma de olika delarna, 
ställer man i den iterativa metoden frågor som: ”var det rätt sätt att implementera 
på? Fungerar den tillräckligt snabbt? Tycker användare om hur applikationen 
fungerar?” 
Det finns två huvudstrategier för hur man utvecklar iterativt: 
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1.  Om systemet är så välutvecklat som möjligt enligt kraven, är de ändringar 

som möjligtvis behöver att göras relativt små och kan implementeras 

snabbt. 

2. Systemet skall inte överutvecklas, så lite som möjligt skall implementeras 

för att uppnå kraven innan man skickar programmet för utvärdering, så att 

man inte spenderar för lång tid med att göra förbättringar som inte 

behöver implementeras. 

Båda strategierna har sina fördelar och kan fungera bra under vissa 
omständigheter. Man måste känna till och kunna använda sig av båda strategierna. 
Om man har valt att jobba iterativt, blir det svårare att separera viktiga delar i 
programmet, till skillnad mot den inkrementella metoden. Men dessa delar skall 
fortfarande göras så att följande tre frågor besvaras: 

1. Vilka punkter förväntas bearbetas flera gånger? Varje gång skall räknas som 

en period i schemaläggningen. 

2. Hur många perioder kommer att behövas för de olika punkterna? 

3. Hur lång tid skall en period ta? [10] 

 

Fördelar 

 Ständig förbättring av programmet. 

 Felaktiga element kan tidigt identifieras och på så vis kan man undvika att 
dessa fel följer med medan utvecklingsprocessen fortgår. 

Nackdelar 

 Tidsåtgången kan bli oväntat stor. [12] 

 

2.1.3 Iterativ och Inkrementell metod 

Iterativ och inkrementell metod är en utvecklingsmetod för programmering som 
går ut på att kombinera de båda metoderna genom att utveckla ett system i mindre 
beståndsdelar, och varje del utvecklas iterativt. [BILAGA 3] 

 

I praktiken är det bäst att använda båda metoderna och ta dem i olika mängder; 
det behöver inte vara hälften iterativt och hälften inkrementellt. Om man enbart 
använder sig av den inkrementella metoden kan man få problem i slutet, och 
riskerar att ha utvecklat en produkt som håller sämre kvalitet än förväntat. Om 
man enbart använder sig av den iterativa metoden kan en dominoeffekt 
förekomma och man kan lätt förlora kontroll över vad som händer.  
Det finns flera olika sätt att kombinera de båda metoderna på: 

1. Man skall ta hänsyn och planera in den tid som krävs för att iterera genom 

användargränssnittet. Man skall även planera in den tid som kommer gå åt 
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att lägga till eller göra om vissa krav efter slutversionen är klar och börjat 

användas, samt programmets arkitektur kan behövas göras om.   

2. Man skall schemalägga perioder för användargränssnittet, 

prestandaförbättringar och anpassning av krav. 

3. För första revideringen bör man schemalägga en tredjedel av ursprungliga 

utvecklingstiden och för den andra revisionen bör man schemalägga 

hälften av utvecklingstiden. Den ursprungligt planerade tidsåtgången kan 

skilja sig ifrån den slutliga. 

Att tänka på när man utvecklar inkrementellt och iterativt är att ej blanda ihop 
begreppen, då detta kan leda till okontrollerade utvecklingsprocesser. Ett exempel 
på detta är när de som skriver kravanalys ändrar de ursprungliga kraven hur de vill 
och detta leder till för mycket ändringar i redan implementerad design och kod. 
Systemet kan då bli ett helt annat än det som ursprungligen planerats, och tar för 
lång tid att bli färdigt. [10] 

2.1.4 Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen är en systemutvecklingsprocess där framstegen ses som ett 
vattenfall där sju olika faser gås igenom. Dessa är kravspecifikation, design, 
implementation, integration, buggtestning, installation samt underhåll. Varje steg 
skall vara färdigt innan man börjar med nästa och man går inte tillbaka till tidigare 
steg, därav namnet vattenfallsmodellen.[21] 

Fördelar 

 Vattenfallsmodellen är lättare att förstå än många andra 
utvecklingsmodeller. 

 Planeringen och dokumentationen är enkel samt kostnaden är enkel att 
hålla koll på i ett projekt. 

Nackdelar 

 Metoden skjuter problem framför sig och kan orsaka fler fel och ökad 
kostnad jämfört med en iterativ modell eftersom man ej kan gå tillbaka till 
tidigare faser. 

 Metoden är svår att applicera på stora projekt. 

 Ingen fungerande mjukvara finns innan de flesta stegen är genomförda. 
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2.1.5 Spiralmodellen 

Spiralmodellen liknar en inkrementell modell, men med mer fokus på analysering 
av risker. Spiralmodellen har fyra faser, dessa är planering, riskanalys, utveckling 
samt utvärdering. När mjukvara utvecklas enligt spiralmodellen gås alla dessa faser 
igenom ett flertal gånger. En iteration enligt spiralmodellen kallas 
spiral.[22][BILAGA IV] 

Fördelar 

 Lägger ett stort fokus på riskanalys. 

 Fungerar bra för stora projekt. 

Nackdelar 

 Kan resultera i höga utvecklingskostnader. 

 Fungerar ej bra för små projekt. 

 Lägger ett stort ansvar på riskanalysfasen.  

2.1.6 Prototypmodellen 

Prototypmodellen är en systemutvecklingsmetod som går ut på att bygga en 
prototyp som används för att bättre förstå kraven. Prototypen byggs enligt de 
aktuella kända kraven. Genom att använda sig av prototypen kan användarna få en 
känsla för hur det riktiga systemet kommer att se ut och fungera. När användaren 
är nöjd med prototypen följer implementeringen och sedan testet för att slutligen 
levereras till beställaren.[23][BILAGA V] 

Fördelar 

 Är bra för stora och komplicerade system 

 Ger möjlighet till användare att själva testa systemet under utvecklingen 

 Ger bättre förståelse för hur slutprodukten kan se ut 

Nackdelar 

 Kan öka systemets komplexitet. 

 Har en oklar eller liten problemanalys. 
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3 Metod och genomförande 

 

3.1 Krav och underlag för arbetet 

Företaget System Andersson har gjort en genomgång av kravspecifikationen och 
sedan besvarat studenternas frågor angående applikationen. Studenterna har även 
fått en uppkopplad version av Andersson Classic för Android, eftersom 
applikationen för iOS-enheter skulle vara analog med den existerande i utseende 
och funktionalitet. Studenterna och företaget har kommit överens om att 
applikationerna kan skilja sig åt i vissa designbeslut på grund av olika 
operativsystem och utvecklingsmiljöer.  

Ett genomgående krav har varit att företagets kunder skall känna igen sig och ha 
lätt att navigera i applikationen. Studenterna har dock själva fått avgöra vilka 
metoder de skulle använda sig av för att uppnå samma funktionalitet. Ur 
kravspecifikationen framgick även hur data skulle hanteras som skapa i eller 
skickas till och från applikationen [BILAGA 1]. 

I applikationen finns 7 vyer, och dessa är stämplingsvyn, materialvyn, 
instruktionsvyn, attestvyn, registervyn, användarvyn samt inställningsvyn. 

I stämplingsvyn, som är första vyn när applikationen startas, väljer man en 
användare som kan stämpla in och ut sig på ordrar. Det finns fem sätt att välja en 
order på. 

1. Manuell, där all information om ordern matas in manuellt.  

2. Snabbjobb som liknar manuell men där kundens namn skall skrivas in och 

ordern tilldelas ett löpnummer automatiskt. Löpnumret baseras på 

användarens anställningsnummer. 

3. Hämta ordrar som är upplagda på kontoret och planerade för aktuell 

användare. Användaren väljer den order i listan som han skall arbeta med, 

övriga preferenser ställs då in per automatik. 

4. Mina påbörjade ordrar, där användaren kan välja en ej klarmarkerad order, 

alla preferenser för ordern ställs in per automatik. 

5. Kollegor, där användaren kan se vilka jobb hans kollegor är instämplade på, 

och ges möjligheten att välja ett av dessa jobb. Preferenser ställs in per 

automatik. 

Den andra vyn är materialvyn, där användaren kan registrera material som har 
används för ordern. Materialvyn har användaren enbart åtkomst till om denne är 
instämplad på en order.  

I instruktionsvyn kan man lämna en kommentar till stämplingen, välja att 
klarmarkera ordern samt gå vidare till attestvyn.  

I attestvyn kan den instämplade användaren ge sin underskrift för ordern och 
skicka den vidare till servern. 
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I registervyn lägger användaren till maskiner och operationer som sedan kan 
registreras med en påstämpling på en order. Maskiner och operationer kan även 
tas bort. 

I användarvyn kan man lägga till och ta bort användare. 

Sista vyn är inställningsvyn, där användaren kan mata in diverse serverinställningar 
samt komma åt applikationens lokala databas.  

När en användare väljs skall den skickas till den vy som han var på tidigare. 

 

3.2 Arbetsprocessen 

Studenterna ville utveckla projektet iterativt för att kunna gå tillbaks och ändra på 
de olika delarna. Det förväntades bli mycket ”trial and error”. Det var också lättare 
att dela upp arbetet i flera mindre delar eftersom man då kan koncentrera sig 
bättre på de olika områdena för att få bättre resultat och lära sig mer om dem. 

Studenterna använde sig av en iterativ modell i kombination med en inkrementell 
modell. Det innebar att programmet delades in i fyra olika iterationer som 
utvecklades var för sig. Man gjorde inget tidschema pga. att det ursprungligen var 
svårt att uppskatta tiden som olika delar skulle ta att implementera. En deadline 
för nästföljande del uppskattades ungefärligt. Man bestämde sig för att försöka 
uppfylla kraven så väl som möjligt vid de olika iterationerna enligt metodens 
teori.[10]  

Första iterationen lade fokus på interfacedesign, den andra på systemutveckling, 
den tredje och fjärde på databasdesign samt uppkoppling mot företagets server.  

Efter varje implementation gjordes tester på de metoder man använt för att 
utveckla iterationen. Beroende på resultatet av testet avgjordes om man skulle 
ändra på metoden eller gå över till nästa krav. 

Varje iteration implementerades enligt följande modell: 

Kravanalys->Implementation->Test->Utvärdering  

Dessa fyra steg upprepades tills iterationen ansågs färdig. 

3.2.1 Kravanalys 

Eftersom det redan fanns ett välfungerande system hade företaget väl 
genomtänkta krav på applikationen som studenterna skulle gå efter. Första steget i 
iterationen var att bestämma vilka krav man skulle ta i första hand och sedan 
analysera vilken metod som skulle användas för att uppfylla dessa krav. 

För mer avancerade funktioner i applikationen utvecklades en separat applikation 
innehållandes denna funktion för att på så sätt möjliggöra en enklare utveckling 
samt testning av funktionen. En sådan funktion kommer senare att beskrivas i 
rapporten. 
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3.2.2 Implementation 

Studenterna utvecklade programmet i olika iterationer. Varje iteration 
implementerades i Xcode. Det som skulle implementeras bestämdes i 
kravanalysen. För att välja den bästa metoden om flera funktioner med liknande 
funktionalitet ansågs passa för att uppfylla kraven gjordes fallstudier där de olika 
funktionerna testades. 

3.2.3 Test  

Resultatet av implementationen testades noggrant för att hitta olika fel så tidigt 
som möjligt. Eftersom utvecklingen bestod av mindre iterationer, underlättade det 
att gå genom de olika tänkbara situationerna som kunde förekomma. 
Funktionerna testades för att hitta fel på alla tänkbara plan, till exempel för att 
undersöka om programmet fortfarande fungerade korrekt efter vissa utförda 
handlingar specifika för den aktuella iterationen, att användare inte tillåts att göra 
vissa saker i vissa situationer etc., men även tester av data, att programmets 
variabler fungerade som de skulle samt att databasen lagrade korrekta värden. 
För detta användes loggar i programmet där studenterna kunde utläsa om t.ex. 
data ej stämde överens med vad det borde vara, tester av databasen och alla övriga 
funktioner i applikationen, både i telefonen och i den i Xcode inbyggda iPhone-
simulatorn. 
I Xcode finns funktionen NSLog, som tillät studenterna att begära en utskrift av 
valfri variabel i stort sett var som helst i koden. Därigenom kunde man utläsa om 
variabler fått korrekta värden eller ej. Med hjälp av programmet SQLite browser 
kunde studenterna noggrant undersöka inkomna data i databasen. 
  
Buggtester har gjorts vid varje implementation, för att säkerställa att programmet 
fungerar korrekt. 

Under utvecklingsstadiet, och beroende på hur allvarligt ett fel i programmet som 
upptäcktes var, prioriterade studenterna om det skulle lösas direkt eller om man 
skulle avvakta till det avslutande buggtestet. 

 Direkt lösning – en bugg gör att programmet inte körs, kraschar eller körs 
med sådan nedsatt funktionalitet att det ej går att använda.  

 Lösning görs i slutbuggtest – en bugg som enbart orsakar mindre 
anomaliteter i programmet. 

3.2.4 Utvärdering 

Enligt utvecklingsmodellen [BILAGA II] är det sista steget att utvärdera resultatet. 
I denna fas bestäms om man skall gå vidare och implementera nästa del eller 
fortsätta utveckla den nuvarande. De buggarna som uppstod under testfasen 
åtgärdades i utvärderingsfasen. Man gick efter hur resultatet uppfyllde kraven, som 
en kontroll på om man kunde påbörja nästa del.  
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3.3 Utvecklingsmiljö 

 

Projektet skapades och utvecklades i Xcode, Apples utvecklingsverktyg för OS X 
och iOS som finns tillgängligt för gratis nedladdning på Apple Appstore. 

Xcode ger ett utmärkt stöd för utveckling av applikationer till iOS, både genom 
stora mängder fördefinierade klasser samt en "Interface Builder", där användaren 
enkelt kan designa mjukvaran som utvecklas. Xcode stödjer både Objective-C och 
andra programmeringsspråk såsom C, C++ etc. där Objective-C är det 
huvudsakliga språket som används. Xcode har ett inbyggt stöd för både Json och 
SQLite, vilket studenterna har använt då både databaskopplingar samt Json-
kopplingar har behövts. 

 

3.4 Applikationsutveckling med verktyget Xcode 

Nedan förklaras de termer som används vid implementeringen av applikationen 
med utvecklingsverktyget Xcode.  

3.4.1 View controller 

En view controller i iOS-utveckling är en klass för ett grafiskt gränssnitt uppdelad 
i två delar. Den ena delen är en grafisk representation av en eller flera vyer i själva 
view controllern (figur 1). Den andra delen är en kodfil tillhörande view 
controllern som körs varje gång den aktuella view controllern laddas i 
applikationen.[13] 

 

Figur 1 – Olika view controllers i iOS[14] 
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3.4.2 Appdelegate 

Appdelegate är en klass som skapas när projektet skapas i Xcode.  

I figur 2 visas de objekten som iOS-applikationen består av. Man ser att 
Appdelegate-objektet ligger i mitten och all kommunikation passerar den. Ibland 
kan Appdelegate-klassen jämföras med hjärtat i applikationen. [15] 

 

Figur 2 – Nyckelobjekt i iOS-applikationen[15] 

Appdelegate-objektet skapas när applikationen startas. En av de viktigaste 
funktionerna som den har är att den tar hand om applikationens tillstånd dvs. de 
tillstånd som visas i figur 3.[16] 

 

Figur 3 – Applikationens tillstånd[16] 
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I iOS5 och senare initialiseras klassdeklarationen för Appdelegate som en subklass 
till UIResponder-klassen. UIResponder-klassen definierar ett gränssnitt för objekt 
som reagerar och svarar på händelser. [15][17] 

Appdelegate kan även användas för lagring av globala variabler, funktioner etc.  

3.4.3 Plist 

Plist är en XML-fil, som laddas in på en gång in i applikationens minne. Den 
fungerar oftast bäst för att lagra vissa inställningar. Det går att skapa flera plister 
samtidigt och lagra olika data i dem. 

3.4.4 SQLite 

SQLite är ett bibliotek med vilkens hjälp man kan implementera en fristående, 
serveroberoende och enkel version av en SQL-databas. Den aktuella SQLite 
versionen är 3.7.17 och utvecklare rekommenderar starkt användningen av den 
senaste versionen. 

 SQLite använder sig av språket SQL för att på olika sätt komma åt eller lagra data 
i databasen. Man kan använda sig av SQLite både i Android och Apples mobila 
operativsystem. Till skillnad från de flesta andra SQL-databaser, har den ingen 
separat serverprocess. SQLite läser och skriver direkt till vanliga diskfiler, dvs. den 
kan ej köras i bakgrunden som en process utan exekverar endast det som den 
ombeds att exekvera. En komplett databas skapad med SQLite lagras i en enda fil 
på hårddisken. Den är plattformsoberoende och kan fritt kopieras mellan 32- och 
64- bitarssystem.[9] 
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3.5 Programmeringsspråk 

I programmeringsspråk tas de olika språken upp som använts för att utveckla 
applikationen. Dessutom gås bakgrunden till dessa samt skillnader mot liknande 
språk igenom. 

3.5.1 Objective-C 

Objective-C är en objektorienterad påbyggnad på programmeringsspråket C via 

smalltalk-liknande meddelanden. Icke objektorienterade operationer är identiska, 

medan syntaxen för objektorienterade funktioner liknar smalltalk.[2]  

Ursprungligen utvecklat på 80-talet valdes Objective-C som huvudspråk för 

utvecklingen av operativsystemet NextSTEP, som Mac OS X samt iOS bygger på. 

Steve Jobs grundade NeXT efter att han lämnat Apple 1985, och utvecklade sedan 

NextSTEP. 

Apple köpte upp NeXT år 1996, inklusive Objective-C och NexT:s Objective-C:s 

utvecklingsverktyg, Project Builder, som efter detta bytte namn till Xcode.[3] 

Idag är Objective-C det självklara valet vid utvecklingen av Mac OS X och iOS 

applikationer. Det är ett av få språk som kompileras till maskinkod och samtidigt 

använder sig av dynamisk bindning vilket gör att objekt kan ändras dynamiskt. 

iOS-applikationer är skrivna i Objective-C och använder sig av biblioteket Cocoa 

touch. Cocoa touch är en samling av Objective-C klasser. 

Objekt fungerar olika i C++ och Objective C. I C++ är varje klass en struktur, 

med variabler och metoder i strukturen. I Objective-C ligger variabler i en del av 

klassen, medan metoder ligger i en annan del. C++-metoder ser ut som C-

funktioner medan Objective-C metoder ser ut som Smalltalk-metoder. Den största 

skillnaden mellan Objective-C och andra objektorienterade språk såsom C++, C# 

etc. är avsaknaden av konstruktörer och destruktörer för klasser. I Objective-C 

måste initieringen och fria metoder anropas manuellt. [4] 

Operatoröverlagring finns ej i Objective-C medan det är vanligt i andra 

objektorienterade programmeringsspråk som t.e.x C++.   

En annan betydande skillnad är att varje objekt i Objective-C måste vara en pekare 

till ett minnesblock, och stackbaserade objekt tillåts inte. 
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3.5.2 Json 

Json, som står för "JavaScript Object Notation", är en textbaserad standard för att 

skicka och ta emot data. Den skapades ur JavaScript för att visa enkla 

datastrukturer och associativa arrayer. Den är oberoende av 

programmeringsspråket som används och många kompilatorer har dessutom 

inbyggt stöd för att skapa Json-strängar.[5] 

Ett exempel på en Json-sträng visas i figur 4. 

 

Figur 4 – Json-sträng (exempelkod) 

 

3.5.3 SQL 

SQL (Structured Query Language) är ett standardspråk för åtkomst och 
manipulation av en databas. SQL är ANSI-standard (American National Standards 
Institute). En databas är uppbyggd av tabeller med rader och kolumner där data 
lagras.  
 
SQL är ett icke procedurellt språk till skillnad från andra programmeringsspråk 
såsom Java, C++, PHP, Objective C etc. Med hjälp av SQL anges vilket reslutat 
som är önskat. Ett procedurellt språk beskriver istället de olika stegen programmet 
skall ta och i vilken ordning dess skall utföras.  
SQL har dock stöd för att bli ett procedurellt liknande språk med hjälp av vissa 
RDBMS(Relational DataBase Management System). 
SQL betraktas oftast som ett underspråk (sublanguage) eftersom det vanligtvis 
används i koppling med olika procedurella språk som inte har kapacitet att 
manipulera datalagringen i databasen. [teori1] 
Man kan implementera SQL-rader i program som är skrivna i andra språk, vilka 
oftast är procedurella, genom att spara raderna som variabler. Dock kan skillnader 
i SQL-syntaxen förekomma.   
SQL-kommandon kan delas upp i flera olika språk. Till exempel datamanipulation 
(DML, Data Manipulation Language), där kommandon som lägga till, uppdatera, 
hämta, ändra och ta bort data i tabellen används. Definiering av data (DDL, Data 
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Definition Language) används för att skapa eller ta bort databasobjekt, som t.ex. 
tabeller.[6][7] 
 
Med hjälp av olika kommandon som WHERE, OR, AND etc. Kan en användare 
komma åt det önskade elementet som är lagrat i en databastabell.[8] 
 
Exempel på SQL-anrop visas i figur 5. 
 

 

Figur 5 – SQL- anrop(exempelkod) 

 

3.6 Testmiljöer 

 

De tester som har gjorts har inkluderat buggtestning på både den inbyggda 

Iphonesimulatorn och en Iphone 4, samt test av Json-strängar med Fiddler2.[20] 

3.6.1 Fiddler2 

Fiddler2 är ett program som används för att läsa av datatrafiken till och från en 
dator, och kan till exempel användas för att skicka data till en server och där läsa 
av svaret. Fiddler2 användes en enstaka gång för att undersöka hur ett serversvar 
ser ut när en Json-sträng skickats till företagets server. Senare undersöktes 
responsen från företagets server istället i Xcode. 

3.6.2 Iphonesimulatorn 

Iphonesimulatorn är en inbyggd funktion i Xcode, som bygger på att 
applikationen installeras i en virtuell iOS-miljö, där den sedan kan köras och 
buggtestas. Iphonesimulatorn som användes av studenterna under arbetets gång 
hade iOS-version 6.1.3, som var senaste versionen under utvecklingstiden, vilken 
tillåter allting som en riktig telefon kan, förutom direkta telefonfunktioner. 

3.6.3 Iphone 4 

Iphone 4 var den testmobil där applikationen installerades för att testa hur 
applikationen fungerade på en riktig telefon. iOS-versionen var 6.1.3. 
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3.6.4 SQLite Database Browser 

SQLite Database Browser är ett program som gör det lättare att överblicka 
uppbyggnaden av en databas och all data som lagras. Det är möjligt att lägga till 
element, ändra eller ta bort dem från databasen. Den kräver inte någon kunskap i 
SQL för att användas. [18] 

Detta program användes av studenterna enbart för att grafiskt övervaka hur data 
och tabeller skapades, lagrades och togs bort samt för att undersöka om SQL-
koden fungerade som den skulle. Exempel på utseendet ges i figur 6. 

 

Figur 6- SQLiteBrowser 

 

 

 



Teoretisk bakgrund  

22 

4 Resultat och analys  

 

4.1 De fyra iterationerna 

I de fyra iterationerna presenteras varje iteration var för sig och resultatet beskrivs.  

I första iterationen ges en inblick i den befintliga designen för Android och 
beskrivs utvecklingen av applikationens interface. I andra iterationen 
implementerades de flesta av programmets funktioner. I tredje iterationen 
implementerades datalagringen med hjälp av SQLite-databasen och i fjärde 
iterationen implementerades kommunikation med företagets server. 

4.1.1 Iteration 1-Interfacedesign 

I iteration 1 beskrivs kraven för interfacedesignen genom att analysera 
androidapplikationens utseende. Vidare beskrivs implementationen av 
iPhoneapplikationens interface, vilka problem studenterna stötte på samt 
slutresultatet för iterationen. 

Kravanalys 

Enligt kravspecifikationen[BILAGA 1] bestod androidapplikationen av följande 7 
vyer: Stämplingsvyn, Materialvyn, Instruktionsvyn, Attestvyn, Registervyn, 
Användarvyn och Inställningsvyn. 

Vyn som syns i figur 7 visas när man startat applikationen för första gången. En 
användare kan väljas här och en meny kan kommas åt. 

 

Figur 7 - Startvyn 
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När en användare valts för första gången kommer han till stämplingsvyn. I 
stämplingsvyn kan användaren mata in eller välja en order som denne kan stämpla 
in och stämpla ut sig på. Det finns fem sätt att välja en order på, menyn för detta 
visas i figur 8 till vänster. Dessa väljs i comboboxen som kommer upp när man 
trycker på knappen under ”inmatning” texten, som man kan se i figur 8 till höger. 

 

Figur 8 – Inmatningsmenyn samt stämplingsvyn 

Figur 9 till vänster visar var man kommer om man har stämplat in sig. Här kan 
användaren välja att stämpla ut sig, gå vidare till instruktioner eller till materialvyn 
som syns i figur 9 till höger. Här kan användaren registrera ett material. 
Segmentknappen högst upp i programmet används för att skifta vyer mellan 
material och stämpla ut. 

 

Figur 9 - Stämpla ut och Material 
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I instruktioner, som demonstreras i figur 10, kan användaren klarmarkera ordern 
när han är färdig och kan fortsätta vidare till attest i figur 11. Användaren kan 
också lämna en kommentar i textboxen angående ordern. Instruktionsvyn nås 
genom att trycka på info-knappen i stämplingsvyn, figur 9. 

 

Figur 10 - Instruktioner 

Attestvyn, som visas i figur 11, kommer man till från instruktioner, när man tryckt 
på attestknappen i vyn som presenterades i figur 10. Här skall underskriften 
skrivas i det gråa fältet vilken sedan skall skickas till företagets server. När man 
trycker på spara måste man stämpla ut sig för att sedan påbörja en ny order.  

 

Figur 11 – Attest 
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Registervyn demonstreras i figur 12. Här kan man skapa och ta bort maskiner och 
operationer. För att ta bort en maskin eller operation skall knappen bredvid ”ta 
bort” tryckas på och respektive maskin eller operation skall väljas från 
komboboxen. 

 

Figur 12 – Register 

Man kommer till register genom att trycka på inställningar i menyn, som kommer 
upp när man tryckt på meny-knappen på mobilen. Menyn demonstreras i figur 13. 
Detta går enbart att göra i stämplingsvyn och materialvyn. En ny meny visas där 
man kan välja mellan register, användare och inställningar. 

 

Figur 13 - Navigeringskontroll för Android 
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Användarvyn, som visas i figur 14, kommer man till via menyn. Man kan både 
skapa och ta bort användare i denna vy på liknande sätt som i register. 

 

Figur 14 - Användare 

Inställningsvyn, som representeras av figur 15, är för diverse inställningar för 
serverkoppling och är lösenordskyddad. När man trycker på knappen som heter 
”visa databas” kommer man till en tabell som innehåller stämplingshistoriken och 
materialhistoriken. ”Skicka data”-knappen används för att tvinga iväg data till 
servern ifall det har uppstått något fel. Telefonens IMEI-nummer visas här, och 
används för att identifiera vilken telefon som används. 

 

Figur 15 -Inställningar 
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Implementering 

Enligt kraven skulle designen likna Android-versionen. För att skapa 
användargränssnittet har ”interface builder”, som är inbyggt i Xcode använts. 
Studenterna var medvetna om att vissa designelement såg annorlunda ut eller 
saknades i Xcode. 
Medan studenterna analyserade olikheterna kom det fram att 
Androidapplikationen är anpassad för två fysiska knappar som motsvarar meny 
och tillbaka på telefonen vilket iPhone saknar. Då menyknappen trycks ned dyker 
följande navigeringskontroll upp (figur 16).  

 

Figur 16 - Navigeringskontroll för Android 

Studenterna kom fram till att de skulle använda sig av en ”tab bar” som liknar 
navigeringskontrollen för Android.  ”Tab bar” är ett navigeringselement för 
iPhone/iPad. Ett exempel på en ”tab bar” visas i figur 17. Till skillnad mot 
Androids navigeringsmeny visas den alltid. Den fysiska tillbaka-knappen ersätts 
med en knapp i applikationen, som finns i varje vy där det skall vara tillåtet att gå 
tillbaka. ”Tab bar” används ej i slutversionen av applikationen. 

 

Figur 17 - Tab bar controller för iOS 
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En combobox skulle finnas på ett flertal ställen i applikationen. Den dyker upp 
när man trycker på användare-knappen och vissa andra knappar. Eftersom 
combobox saknades i Xcode bestämde sig studenterna för att använda sig av en så 
kallad ”picker view”, som demonstreras i figur 18. 

 

Figur 18 –View controller med en picker view 

Studenterna skapade en view controller för varje vy som visas i kraven, och som 
visas i figur 19. En view controller kan innehålla diverse element samt flera vyer. 
En view controller binds vanligtvis till en klass som exekveras då den laddas. Det 
blev totalt tio view controller istället för givna sju. Menyn med genvägar till 
inställningarna, register och användare var skapad med hjälp av 
navigeringskontroll som hade tre knappar ”Hem”, ”Inställningar” samt ”Om”.  
 
Nästa steg i implementeringen blev att varje knapp skulle leda till en lämplig view 
controller. Detta kunde göras på två sätt.  
Första sättet var att byta view controller kodmässigt. För detta skall man deklarera 
knappen i den kodfil som hör till den view controller som knappen skall finnas 
med i. Studenterna var tvungna att skapa en klass tillhörande view controllern 
innan de kunde göra detta. Koden för implementationen visas i figur 19. På första 
och andra raden skapas en pekare till StamplaUt. ”*viewController” är ett objekt 
av den fördefinierade klassen ”UIViewController”. På tredje raden sker själva 
utbytet av nuvarande view controller mot StamplaUt view controller. 
 

 

Figur 19 – Bytet av vyn kodmässigt (exempelkod) 
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Det andra sättet att byta vy är genom att använda enbart ”interface builder”. Man 
väljer önskad utplacerad knapp och drar musen från knappen till en önskad view 
controller medan man håller CTRL på tangentbordet nedtryckt. Då dyker det upp 
en meny med olika sätt att binda den till önskad view controller. Det som är 
relevant är så kallad ”modal” bindning, som demonstreras i figur 20. Det innebär 
att applikationen kommer att byta vy när knappen trycks ned utan att någon 
deklaration för knappen existerar kodmässigt. 

 

 

Figur 20 – Modal bindning 

Byte av vy med hjälp av kod har främst skett där detta inte har varit möjligt med 
modal bindning, t.ex. att ny användare väljs. När en användare väljs skall den 
skickas till den vy som han var på tidigare. Eftersom modal bindning bara skickar 
vidare användaren till den vy som kopplingen är bunden till är detta omöjligt att 
göra här. När man byter vy kodmässigt kan man implementera olika villkor som 
skall gälla, samt vilken vy det skall bytas till beroende av villkoren. 
 
I och med att stöd för iOS 5 och senare är kravet i applikationen använde sig 
studenterna av en så kallad storyboard, där alla view controller lades ut och man 
kunde se kopplingar mellan dem etc. 
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När en knapp deklareras i .h filen, går det att deklarera den som en ”action” 
och/eller en ”outlet”, som visas i figur 21. I denna figur har studenterna redan 
bundit knappen på båda sätten för att demonstrera både olika val för att binda 
knappen och hur det ser ut när man faktiskt gör det. 
”Outlet” skapas som den rad som börjar med @property och ”action” skapas 
som en funktionsdeklaration. Exempel på detta ser man i raden under @property.  

 

Figur 21 – Deklaration av en knapp 

”Outlet” är ett sätt att komma åt data i knappen, det vill säga knapptext eller 
utseende. 
”Action” är ett sätt att skapa en funktion för knappen i view controllerns m-fil, 
där man kan deklarera vad som händer t.ex. när knappen trycks ned. 
Om objektet skall användas både för manipulation av t.ex. knapptext samt ha 
funktioner, kan man ha båda deklarationerna samtidigt.  
 

Två segmentknappar har också skapats. Man använder dem för att navigera 
mellan stämpla ut samt material och stämpla in samt startvyn. För att underlätta 
segmentknappens implementation lades två olika vyer in under de view controllers 
där segmentknappen används. Beroende på vilket segment som är nedtryckt är 
den ena eller andra vyn osynlig. 

  
Som sista delen i implementationen skapade studenterna en ”picker view” och har 
bundit den kodmässigt med förutbestämd hårdkodat data. 
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Test 

Under testen dök flera problem upp. När man tryckte på en knapp som var 
bunden kodmässigt, ledde den till en svart skärm.  
”Picker view” fungerade bra med passade inte in i applikationen. Designmässigt 
tog den stor plats och det fanns dessutom ingen möjlighet att ändra storlek på 
”picker view”-objektet.  
Navigeringskontrollen, applikationens ”tab bar” controller, fungerade bara om 
man bytte mellan de tre view controller som den var kopplad till. Så fort man 
navigerade till en view controller utanför de tre så visades navigeringskontrollen 
inte alls, även om man sedan navigerade tillbaka till en av de tre view controller 
som var kopplade till navigeringskontrollen. 

Utvärdering och åtgärder  

Testet visade att implementeringen av kodmässigt byte av view controller ej 
fungerade. Problemet åtgärdades genom att den view controller som behövde 
bytas till fick en identifierare, kallat Storyboard ID (figur 22). Denna identifierare 
gör att kompilatorn kan känna av vilken vy man tänker byta till. 

 

Figur 22 – Storyboard ID 

Testet visade att navigeringskontrollen ej fungerade som det var tänkt och 
fungerar enbart om den finns med i alla view controllers. Enligt kraven skall bara 
åtkomst till menyn kunna ske i vissa vyer, och därför passade inte 
navigeringskontrollen som lösning. Dessutom försvann navigeringskontrollen vid 
byte av view controller. Detta åtgärdades med en knapp, kallad meny. 
Tillsammans med denna knapp skapade man en ny view controller som innehöll 
knappar till användarregister, operationsregister, maskinregister samt inställningar. 

Studenterna bestämde sig för att lösa ”picker view”-problemet i nästa iteration. 
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Resultat 
Applikationens slutgiltiga design blev mycket lik den ursprungliga designen med 
vissa undantag såsom huvudmenyn, databasvisning, skapa eller ta bort användare, 
maskin och operation. Huvudmenyn byttes ut mot en egen vy. Vissa knappar, 
textfält etc. omplacerades för att ge ett mer bekvämt användarinterface. Till 
exempel meny och tillbaka knappen sitter alltid på samma plats i de olika vyerna. 
En annan större designskillnad blev att applikationen tvingas att köra i ”portrait 
mode”. Ett undantag från detta är dock attestvyn som alltid körs i landscape 
mode, detta fungerar dock exakt likadant på androidversionen. 
Vy-uppdelningen blev annorlunda än den i androidversionen. 
Stämpla vyn är uppdelat i två view controller, stämplaIn och stämplaUt, samt att 
materialvyn nu ligger i stämplaUt view controller. 
I figur 23 demonstreras startvyn i iPhone till vänster och i Android till höger. De 
skiljer sig i meny utseenset. 
 

 
Figur 23 – Startvyn (iPhone, Android) 
I figur 24 visas applikationens huvudmeny, där användaren skall kunna komma åt 
inställningar för användare, lägga till samt ta bort maskiner och operationer och 
kunna komma åt inställningsmenyn. Denna motsvarar androidversionens 
navigeringsbar. 

 

Figur 24- Huvudmeny 
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I figur 25 demonstreras stämplingsvyn, där man stämplar in användare på olika 
ordrar. Skillnader mot Android är bl.a. menyknappen, samt placering av olika 
objekt. 
 

 

Figur 25 – Stämpla in (iPhone, Android) 

I figur 26 visas Stämpla Ut-vyn.  Här skall användare kunna stämpla ut sig på en 
order samt kunna gå vidare till info-vyn. Designen är en aning ändrad här för att 
vara mer förståelig/lättläst. 

 
Figur 26 – Stämpla Ut (iPhone, Android) 
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I figur 27 visas materialvyn där användaren skall kunna registrera ett material till 
ordern. Objekten ligger lite annorlunda i iPhone-versionen men funktionaliteten är 
fortfarande samma. Detta gjordes för att utnyttja telefonens skärm bättre, och 
även här göra det lättare att läsa vad som står. 

 
 

Figur 27 – Materialvyn (iPhone, Android) 

I Figur 28 visas hur inställningsvyn ser ut på iPhone och Android, där diverse 
serverinställningar skall kunna göras samt att kunna få åtkomst till applikationens 
databashistorik för ordrar och material. Här ansåg man att den ursprungliga 
inställningsvyn var rörig och svårläst, och ändrade designen för att göra den mer 
användarvänlig med större text och mer tydlig uppdelning av element. För att 
spara på plats lades knapparna tillbaka samt visa databas längst upp tillsammans 
med en text för att lättare förstå vart man befinner sig. 

 

Figur 28 – Inställningar (iPhone, Android) 

 
 
 
 
 



Teoretisk bakgrund  

35 

I figur 29 visas studenternas lösning på androidapplikationens ursprungliga 
registervy och användarvy. Registervyn delades upp i två vyer, operationsregister 
och maskinregister. Dessa register, samt användarvyn byggdes upp på samma sätt 
och ser likadana ut. Detta gjordes för att en tabell skulle få plats i varje vy, så att en 
användare kan se de aktuella objekten som finns på telefonen. De är alla tre 
uppbyggda och ser ut på samma sätt, därför visas maskinregister ej. Åtkomst till 
dessa vyer får man från huvudmenyn. 

 

Figur 29 – Användare, operationsregister (iPhone) och register (Android) 

  
I figur 30 visas instruktionsvyn, som kalls info view controller i iPhone-versionen. 
Här kan användaren mata in en kommentar till sin påstämpling, klarmarkera 
ordern samt gå vidare till attestvyn. Textboxen skiljer sig, eftersom iPhonens 
textbox har fast storlek och androidversionens kan ändra storlek efter mängd text. 
Klarmarkera i iPhone är en switch medan klarmarkera i Android är en checkbox. 
Dock har dessa två exakt samma funktion. 

 

Figur 30 – Instruktionsvyn (iPhone, Android) 
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I attestvyn som demonstreras i figur 31 skall användaren kunna skriva sin 
underskrift i den gråa rutan, samt skriva sitt namn med text.  
 

 
 

 
 

Figur 31 – Attestvyn (iPhone, längst upp. Android, nederst) 

4.1.2 Iteration 2- Implementering av programmets funktioner 

I iteration 2 byggdes en fungerande struktur för grundläggande funktioner i 
programmet såsom möjlighet att använda knappar och funktioner i applikationen.   

Kravanalys 

I attestvyn i androidapplikationen, skall man kunna lämna en underskrift som skall 
skrivas i det gråa fältet. Sedan skall bilden även sparas i rätt format för framtida 
kommunikation med företagets server. Bilden skall sparas som base64-strängar. I 
androidapplikationen finns även ett lösenordsskydd för inställningsmenyn, för att 
inte obehöriga användare skall göra ändringar i applikationen. 
Följande funktioner implementerades i denna iteration: 

 Knapparnas funktioner för olika menyer, där man skall välja objekt från 

listan, t.ex. möjlighet till val av användare, maskiner etc. Ett exempel på hur 

en sådan meny ser ut i androidapplikationen visas i figur 9. 

 En inbyggd ritfunktion som skall ge möjlighet till företagets kunder att 

sända signaturer till företagets databas. 

 Lösenordsskydd för inställningsvyn, för att förhindra otillåten åtkomst. 
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Implementering 

Programmets knappar fick sina funktioner implementerade. Efter detta kunde 
användaren trycka på dem, göra menyval etc. Studenterna valde att använda en s.k. 
alertview, figur 32, för menyval på knappar. En alertview kan ses som en pop-
upmeny som kan innehålla olika objekt, som t.ex. knappar eller textfält. 

 

Figur 32 - En alertview, med tre menyval[19] 

 

Koden i figur 33 visar hur en alertview skapas samt definieras. 
 

 

 Figur 33 – Alertview  action (exempelkod) 

 

Denna kod, som är visad i figur 34, definierar ett case i en alertview, vad 
menyvalen i alertview heter, etc. Varje case kan ha sina egna funktioner som 
anropas vid menyval på en alertview. 
 
 

 

Figur 34 – Alertview (exempelkod) 
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En ritfunktion lades in i programmet. Det påbörjades som ett separat utvecklat 
program, med koden från detta program senare inkopierad för en specifik rita-vy.  
Rita-vyn innehåller två bilder som läggs på varandra, den ena genomskinlig och 
den andra med en bakgrundsfärg, i detta fall en grå sådan.  Den genomskinliga 
bilden modifieras sedan kodmässigt, när användaren pekar bildas en svart färg just 
där användaren pekat. Denna funktion skall användas då användaren befinner sig i 
attestvyn och skall skicka en signatur till servern. 
Här nedan följer kod i figur 35 för hur ett ritprogram kan implementeras. 
Metoden ”touchesBegan” definierar vad som händer när användaren trycker i 
fältet, medan ”touchesMoved” definierar vad som händer när användaren rör på 
fingret i fältet. 
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Figur 35 – Ritprogrammet (exempelkod) 
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Möjlighet gavs även att spara bilden. Eftersom det var känt att företagets server 
tar emot bilder med hjälp av fyra strängar kodade i base64, översatte studenterna 
redan i detta tidiga skede data från rita-programmet till base64-strängar. Base64-
strängarna skapas på följande sätt i koden i figur 36, där data representerar bilden 
som skall sparas. Eftersom en sträng blir för lång är de uppdelade på fyra så 
kallade substrings. Kontroller görs för att kontrollera att rätt mängd tecken sätts in 
i varje sträng. 
 

 

Figur 36 – Base 64 kontroll för rätt antal tecken (exempelkod) 

Test 

Alert-vyn fungerade utmärkt för hårdkodade menyval med ett exakt antal element, 
men stödjer enbart ett begränsat antal element. För valet av användare föll alert-
vymetoden bort och behövde ersättas eftersom antalet användare kan variera. I 
inmatningsmenyn hade knappar ett bestämt och fördefinierat antal, så aler-
vymetoden implementerades där.  

Rita-programmet fungerade nästan som det var tänkt.  
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Utvärdering och åtgärder 

Efter att de tester studenterna gjort var klara beslutades det att implemtera en så 
kallad actionsheet, en dynamisk meny där ett obegränsat antal element kan visas i 
de menyer som ej är statiska. 
En actionsheet implementeras med följande kod som visas i figur 37, 
där den är tom. Studenterna lade härefter till en funktion som dynamiskt kan 
addera menyval i actionsheet genom funktionen addButtonWithTitle, sista raden i 
figuren.  
 
 

 

Figur 37 – ActionSheet (exempelkod) 

Variabeln ”name” från figur 37 innehåller den text som läggs till på menyvalen 
som visas i figur 38. 

 

Figur 38 - En actionsheet fylld med användarnamn. 

En justering har gjorts för ritprogrammets koordinater, eftersom den ritade lite 
snett under testet. Koordinaterna syns i koden i figur 33, som t.ex. (0,0,475,130) 
och styr var på skärmen användaren egentligen ritar. Att ändra dessa löste 
problemet. 
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Resultat 
Resultatet blev att en alertview implementerades för de situationer där man hade 
hårdkodade menyval med ett exakt antal knappar, såsom inmatningsmenyn. När 
ett dynamiskt antal objekt behövde visas, alltså t.ex. användare som kan läggas till 
och tas bort, användes en actionsheet som kan ses i figur 38. Ritfunktionen 
implementerades i attestvyn och tar upp ca halva skärmen. Användaren kan rita i 
den gråa ruta som finns i vyn samt trycka 3 ggr för att tömma skärmen, om han 
skulle skriva fel. Bilden komprimeras tills den passar in i maximalt 4 stycken 64-
bitarssträngar och lagras sedan i telefonen.  
Lösenordsskyddet implementerades som en alertview, som innehåller ett textfält, 
samt två knappar. Hur detta ser ut kan ses i figur 39. 

 

Figur 39 – Lösenordskydd 
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4.1.3 Iteration 3 – Datalagring 

I iteration 3, togs lösningar upp på hur data lagras och visas i applikationen samt 
hur globala variabler mellanlagras. 

Kravanalys 

I iteration 3 togs problemet med datahanteringen upp. I androidapplikationen 

lagras bland annat användare, maskiner, operationer etc. i en lokal databas. Man 

kan även se tabeller innehållande t.ex. orderhistorik från databasen.  

En tableview, en slags tabell, används för att visa vilka användare, operationer och 

register som finns, vilket innebär att flera objekt från dessa vyer måste hämtas 

samtidigt och visas i respektive vy:s tableview. Hur dessa vyer ser ut kan man 

bland annat se i figur 40, där tabellen längst ned på skärmen är en tableview.  

 

Figur 40 – Tabell med användare  

En tableview används också för att visa t.ex. orderhistorik i databasen. Varje 

objekt får en cell i tabellen, t.ex. vilken tid stämplingen gjordes, etc. Detta gör att 

applikationen måste lagra data på ett sådant sätt att den kan visas i historiken. 

Enligt kraven får en kund ha en eller flera enheter. En enhet kan ha obegränsat 

med användare, men varje användare skulle finnas bara på en enhet.  

Studenterna analyserade problemet och kom fram till att objekten som skapas 

inom applikationen, som till exempel användare, skulle lagras i en separat fil.  

Det andra problemet som togs upp i denna iteration var mellanlagring av 

variabler. Detta skulle göra det möjligt att skicka data mellan två view controller 

utan att spara denna data i telefonen. 
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Implementation 

Studenterna försökte implementera detta på två olika sätt. Det ena sättet var en så 

kallad plist ”property list”, och det andra var att implementera en SQLite-databas. 

Båda sätten skulle testas i implementationen.   

Studenterna studerade först plist. Exempelkod visas i figur 41. Först skapas en fil 
och sökvägen till den anges. Sedan skapas en pekare till NSDictionary, som kan 
jämföras med en associativ array i C++, som fylls med data. Sedan konverteras 
detta till en NSData typ. Slutligen lagras NSData-variablen i filen. NSData är det 
format iOS använder för att lagra och hantera data på. 

 

Figur 41 – Plist (exempelkod) 

Sedan undersöktes möjligheten att lagra data i en databas. Xcode, 
utvecklingsverktyget som användes, stödjer SQLite3. För att använda detta krävs 
att SQLite3-biblioteket inkluderas i projektet och att sqlite3.h inkluderas i de 
respektive filer där databasen skall anropas. Sedan anges en sökväg till 
databasfilen, som det visas i exempelkoden i figur 42 inne i createOrOpenDB-
funktionen. 

 

Figur 42 – Databaskoppling (exempelkod) 
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Koden i figur 42 skapar en databasfil, om den ej finns där. Sedan skapas det en 
SQL förfrågning som lagras i en variabel och som skapar en tabell i databasen.  

Med hjälp av sqlite3_exec funktionen från SQLite3-biblioteket skapas en databas 

om SQL-förfrågan är korrekt formulerad. Om ett fel uppstår, kommer variabeln 

”error” att innehålla ett felmeddelande, vilket underlättar felsökning.  

För att hämta data från en databas valde studenterna att använda sig av en array i 

de flesta fall. I arrayen lagras objekt av samma klass, som t ex användare. Varje 

objekt i applikationen har sin egen klass. 

Följande exempelkod (figur 43) visar hur man hämtar data från databasen. För att 

lägga in data från en variabel i en SQL-förfrågning eller i en sträng använder man 

sig av ett procenttecken följt av en symbol. Symbolen representerar det format på 

data som skall skickas till strängen. Till exempel ”%@” används för en sträng, där 

@ visar att det är en sträng som skall tas emot. Xcode kommer påpeka om 

formatet inte stämmer och förslå en ändring. I detta fall används sqlite3_prepare 

istället för sqlite3_exec. Om SQL-förfrågan är korrekt formulerad och det finns 

objekt i respektive tabell i databasen, lagras de hämtade objekten i en array. Man 

behöver inte hämta hela objektet. I exempelkoden i figur 43 hämtas bara ett namn 

som ligger i kolumn nummer 1 i tabellen. Objekten av klassen ClassPerson 

kommer bara ha namnet differerat, resterande attribut kommer att sättas till 

tomma strängar. Det skulle leda till många fel i Visual Studio om man har 

programmerat i C++ när man provkör projektet. Men Xcode kommer inte klaga 

på några fel så länge man inte använder sig av de attribut som har tomma strängar 

i sig.  

 

Figur 43 – Select från databas (exempelkod)  
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I exempelkoden i figur 44 visas implementeringen av en standardcell som är en del 

av en tableview. Den har en huvudtext och en undertext. För att implementera en 

cell som man vill designa själv skall man använda sig av en anpassningsbar cell, 

”custom cell”, som finns i Xcode som ett eget element. Då får man skapa separata 

klassfiler för detta objekt. Studenterna valde att använda sig av en standardcell i 

detta fall, eftersom det enbart skall visa personens namn och ID enligt kraven. Till 

skillnad mot förra exemplet, är både namnet och ID lagrade i arrayen.  

 

Figur 44 – Standardcell (exempelkod) 

För att visa rätt order, behöver man skicka data mellan vyerna. Man kan också ha 

en databaskoppling för varje variabel som skall visas men studenterna bestämde 

sig för att göra det genom att använda sig av en klass som skapas med projektet 

automatiskt, nämligen Appdelegate. Man kan deklarera globala variabler och 

funktioner där, som man senare kan komma åt var som helst i applikationen, men 

man måste inkludera Appdelegate.h i de filer där åtkomst till Appdelegate krävs.  

I figur 45, demonstreras ett exempel på implementationen av en global variabel i 
klassen Appdelegate. 
 

 

    Figur 45 – Appdelegate variabel(exempelkod) 
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Åtkomst till Appdelegate kräver också att ett objekt av klassen Appdelegate 

deklareras, vilket demonstreras i figur 46. 

 

   Figur 46 – Objekt av klassen Appdelegate(exempelkod) 

Sedan väljer man en varibel på liknande sätt som görs i C++ om man 

programmerar objektorienterat: ”Appdelegate.Namn”. 

 Xcode letar själv upp vilka variabler som finns i Appdelegate-klassen och visar 

dessa i form av en lista. För att rätt information skulle laddas upp för rätt 

användare, hämtar studenterna den först från databasen och lagrar den sedan i 

Appdelegate-variabler, för att sedan kunna användas i nästa view controller. 

Test 

Plist lagrade flera objekt till filen, samt att de kunde läsas in i programmet. Med 

ökande mängd av olika objekt av olika typer som skulle lagras blev det krångligare 

att lagra och hämta alla dessa objekt speciellt om vissa kunde tas bort. Det blev 

också jobbigt att kontrollera data. Då man insåg att Plist passar bättre för att lagra 

mindre data, som exempelvis applikationens inställningar. 

Eftersom Plist inte var hållbart implementerades en lösning med en SQLite-

databas, där man testade att skapa olika tabeller och undersökte hur data lagrades 

och om de lagrades korrekt samt kunde kommas åt. Det visade sig att lagra data 

på ett strukturerat sätt skedde enklare genom SQL-förfrågningarna. SQLite 

Database Browser användes för att överblicka innehållet i databasen. 

Tableview visade inga objekt. Vissa tabeller skapades inte i databasen. Fel 

information visades ibland för vissa användare. 

Utvärdering 

Studenterna hade missat att deklarera två delegat från tableview i .h filen. Detta 

kan åstadkommas genom ”interface builder” eller kodmässigt, som visas i figur 47. 

 

Figur 47 – Tableview-interface (exempelkod) 

Plist är ett filformat som är utmärkt för att lagra en liten mängd strukturerad, och 
kan ej sorteras utan att använda sig av egna sorteringsalgoritm. Dessutom laddas 
hela filen in i minnet så fort data behöver kommas åt. Detta kan snabbt göra slut 



Teoretisk bakgrund  

48 

på telefonens ram-minne. SQLite har alla funktioner en databas behöver. Det 
finns inbyggda sorteringsalgoritmer, och endast den data man behöver från 
databasen laddas in. 

Studenterna har fått verifiera när Appdelegate-variabler ändrades och att det 
hämtades rätt information från databasen.  

Slutligen valdes att enbart spara data i en SQLite-databas då det gav enkel åtkomst 

direkt till den data man vill åt. Data från en specifik tabell i en specifik kolumn kan 

kommas åt utan att läsa igenom hela filen. I Plist måste hela filen loopas igenom 

för att söka efter ett element, och avancerade sökalgoritmer kan förekomma.  

Resultat 

En tabell skapades för varje klass som lagrar relevanta data. T.ex. tabellen för 

användare lagrar namn samt användar-id och andra relevanta attribut. 

I slutliga versionen användes både vanliga och ”custom celler” i tabeller för att 

visa data. I en vanlig cell finns det en text och undertext. I figur 48, visas en tabell 

som är uppbyggd av ”custom celler”, som består av 5 textetiketter(labels). För att 

mellanlagra data användes en klass kallad Appdelegate, där variabler som behövde 

användas i flera olika vyer kunde läggas in och således ges åtkomst till från hela 

applikationen. 

I alla fall där actionsheet används visas data ifrån databasen, eftersom den kan visa 

obegränsat antal objekt och man vet inte på förhand hur många objekt som är 

lagrade.  

 

Figur 48 – Tabell med orderhistoriken 
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4.1.4 Iteration 4 – Serverkommunikation 

Eftersom stämplingar med mera behöver skickas till företagets server behöver 
applikationen på något sätt kommunicera med denna. Det är denna 
kommunikation som implementeras i iteration 4. 

Kravanalys 

Företagets server kommunicerar med hjälp av Json som är ett sätt att lagra data i 

strängar. Vid varje tillfälle en kontakt med företagets server skall ske, skickas en 

Json-sträng med relevant data. För att företagets server skall godkänna den data 

som skickas måste strängen se ut på ett specifikt sätt. 

Vid fem tillfällen skulle informationen skickas till servern enligt kraven, när 

”stämpla in” knappen trycktes, när ”stämpla ut” knappen trycktes, när materialen 

registrerades, när man skickar attest och om man skall tvinga iväg ej skickad data 

från inställningar. Json-formatet är inbyggt i Xcode vilket innebär att 

tredjepartsbibliotek ej behöver användas. 

I övrigt behövs också en kontroll för att verifiera om servern har tagit emot 

korrekta data. I androidapplikationen finns det en kontroll för nätverksåtkomst 

som gör detta. 

Implementation                                                                                                                                     
  
För varje tillfälle där man behövde skicka data skapades en klass som kunde ta 

emot objekt och konvertera dessa till Json-strängar. Klasserna behövde se olika ut 

då t.ex. en påstämpling och en attestering innehåller olika data. 

En klass skapades sedan för att hantera ej skickade Json-strängar. Denna klass 

lagrar hela Json-strängar i en speciell tabell i databasen samt innehåller attribut för 

att skilja på vilken typ av stämpling som skickas. Så fort data i denna tabell skickas 

iväg, tas den bort ur databasen.  
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I figur 49 ses hur en Json-sträng skapas, samt hur strängen skickas till servern. 

 

Figur 49 – Json och Serverkommunikation(exempelkod) 

Felhanteringen implementerades i form av en sträng som innehöll svaret från 
servern.  

Test  

Olika svar från servern observerades med hjälp av theReply-strängen. 

Utvärdering 

Json-strängen skulle vara rätt formulerad, annars godkändes den inte från servern. 
Detta medförde att studenterna fick gå tillbaks i koden och implementera vissa 
säkerhetsåtgärder i form av att alla variabler som behövs för att bygga upp Json-
strängen ej är tomma. Metoden för stämpla-in knappen gjordes om till ett 
kodmässigt byte av view controller. Med hjälp av detta gjorde studenterna en 
säkerhetsåtgärd i form av att det inte gick trycka på knappen om man inte hade 
fyllt i det som krävdes.  
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Resultat 

En serverkommunikation etablerades med företagets server.  

Applikationen försågs med en kontroll som såg till att om data av en eller en 

annan anledning ej skickades till System Anderssons server, skulle denna data 

fortfarande finnas kvar på telefonen tills det att de skickades rätt. Detta 

implementerades med hjälp av en analys av svaret från servern. Om servern svarar 

med ett felmeddelande eller inte svarar alls lagras Json-strängen i databasen. Vid 

olika tillfällen vid användningen av applikationen görs en kontroll ifall databasen 

innehåller ej skickad data och försöker i så fall skicka iväg dessa data på nytt. Detta 

blev en skillnad mot androidapplikationen, som hade en kontroll för 

nätverksåtkomst, medan iPhoneapplikationen kontrollerar serverns svar. Uteblir 

svar antas det att internetåtkomst saknas, eller att servern för tillfället inte 

fungerar. 

Applikationen gick alltså att använda utan internetaccess, med vissa undantag då 

data skall hämtas från företagets server. 
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4.2 Slutresultat 

Efter det att applikationen noggrant testats i olika situationer, kom studenterna 

fram till att den var klar för redovisning hos företaget. Applikationen, inklusive de 

delar som behövdes för att besvara studenternas frågeställningar var klar.  

Resultatet blev en applikation med samma funktionalitet som 

androidapplikationen, där påstämplingar och avstämplingar av ordrar m.m. är 

möjliga. Maskiner, operationer och användare kan läggas till och lagras i 

applikationens lokala databas. Dessa kan även tas bort från databasen, med hjälp 

av en ”ta bort”knapp. För de tabeller som visar historik från databasen finns det 

funktioner som förhindrar att de blir överfulla. När det finns över hundra av dessa 

töms den första raden på data för varje nytt objekt som lagras. 

Det går även att klarmarkera arbeten, och skicka in signaturer via applikationens 

attestvy.  

Androidapplikationen använder sig av telefonens IMEI-nummer för att identifiera 

telefonen. Åtkomst till IMEI-numret i iOS är begränsat och därför skapade vi en 

slumpgenererad sträng med 13 tecken som fick representera detta nummer. 

Applikationen kommunicerar med företagets server med hjälp av Json-strängar. 

Applikationen har även stöd för att arbeta offline, och så snart en internetåtkomst 

kommer även de data som skrivits in att skickas till företagets server. 

Vissa detaljer fanns ej med i kravspecifikationen men var underförstådda och 

beskrivs ej i denna rapport men är implementerade i applikationen. Alla 

funktioner förutom ”hämta ordrar”, som skulle implementeras av studenternas 

handledare hos System Andersson, samt ”kollegor”, som skulle implementeras 

efter rapportens färdigställande, var klara.  

En annan skillnad mot androidapplikationen är att en mer grundläggande kontroll 

finns mot handlingar i applikationen som ej är tillåtna. Det finns skydd mot att ta 

bort instämplade användare, operationer och maskiner. Genom att applikationen 

lagrar var användaren sist var och visar den vyn så fort användaren blir aktiv igen, 

kan en användare aldrig stämpla in sig själv två gånger utan att först stämpla ut sig. 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

I diskussionen gås studenternas egna synpunkter på arbetet igenom, 
frågeställningar utifrån rapportens syfte besvaras samt en reflektion över resultatet. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Examensarbetesarbetet syfte har varit att få en bättre inblick i 
applikationsutveckling inom iOS samt att utöka kunskaperna inom 
programmeringsspråket Objective-C och utvecklingsmiljön Xcode. Målet var att 
skapa en fungerande applikation som uppfyllde kraven, d.v.s. att ha en liknande 
funktionalitet som den ursprungliga androidapplikationen. Resultatet tas upp efter 
diskussionen av frågeställningarna. 

5.1.1 Hur skall data lagras och kommas åt i Objective-C då 

applikationen skall användas av flera samtidiga användare? 

Lagringsmetoden av data var SQL och mellanlagring av variabler gjordes med 
Appdelegate. 

Det alternativ vi tittade på i datalagringssyfte till SQL var främst Plist, som även 
var den lagringsmetod vi undersökte först. Vi kom fram till att en databas passade 
bäst för att lagra olika objekt i olika tabeller, samt att databasen av typen SQLite 
sparar på telefonens minne och batteritid då den ej körs i bakgrunden, då endast 
de tabeller som behövs laddas in. Studenterna har även programmerat 
databaskopplingen till att stängas efter det att relevanta data har hämtats vilket gör 
att applikationen kräver mindre minnesanvändning. I Plist är det dessutom relativt 
krångligt att hämta ut rätt variabel då sorteringsfunktioner kan bli avancerade och 
processorkrävande.  

Plist lämpar sig bäst för att t.ex. lagra inställningar till en applikation medan en 
databas passar perfekt för studenternas ändamål, med att lagra flera användare, 
operationer, maskiner etc. 

Appdelegate användes för att mellanlagra data, och vi hade ca 10 globala variabler. 
De användes delvis för att lagra vilken användare som är aktiv i applikationen 
samt användarens olika attribut. Detta minskar de gånger som databasen måste 
anropas, vilket gör applikationen snabbare. När en ny användare väljs laddas 
databasen och relevanta variabler och de globala variablerna läggs in i 
Appdelegate. 
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5.1.2 Xcode som utvecklingsverktyg 

Xcode är relativt enkelt och anpassat för nybörjare. Den innehåller en stor mängd 
fördefinierade klasser och objekt som kan användas. Detta sparar 
programmeraren mycket tid, och underlättar för en nybörjare som slipper 
implementera dessa klasser själv. Xcode erbjuder utmärkt stöd för bl.a. autofill, 
d.v.s. den hjälper användaren med att fylla i det stycke kod man börjat skriva på 
automatiskt och ger förslag på möjliga funktioner man kan använda i detta fall. 
Xcode håller reda på variabler och hjälper även användaren med att placera dessa 
rätt. Fel som görs kan Xcode programmet också ge förslag på hur dessa kan lösas. 

Interfacedesign i Xcode är också relativt enkelt och baseras till stor del på ”drag 
and drop”. Man väljer det element man vill ha och placerar det i sin vy, mycket 
snarlikt hur ett program designas i C# i Visual Studio. I storyboard, där man 
designar applikationen, kan mycket utföras utan att göra det kodmässigt, t.ex. 
design av knappar eller till och med flytta användaren mellan olika view controller. 

Studenterna anser att Xcode är ett relativt lätt verktyg att använda sig av i de flesta 
fall men kan ibland ge svåröverskådlig kod då många fördefinierade funktioner är 
väldigt långa och får krångliga namn. 

 

5.1.3 Reflektioner över resultat 

Studenterna lyckades att färdigställa applikationen helt utifrån kraven och 
företagets önskemål, både till iPhone och iPad och med samma funktionalitet som 
den ursprungliga applikationen. De största skillnaderna mellan iOS och 
androidapplikationen är utseendet, då applikationerna är utvecklade i två olika 
utvecklingsverktyg samt att vissa knappar omplacerades eller lades till. Vissa andra 
designelement ändrades också. Studenterna har lärt sig mycket om Objective-C 
och iOS-utveckling och skulle kunna tänka sig att arbeta med detta i framtiden. 

Projektet var bra för att få en inblick i iOS-utveckling, med lagom storlek vilket 
dessutom gav studenterna grundläggande kunskaper inom flera olika områden, 
som iOS-design, datalagring, serverkommunikation samt användande av databaser 
och SQL ihop med en applikation. 

Användare får självklart fortfarande anpassa sig en del efter det nya utseendet på 
applikationen. Men funktionaliteten på varje vy är exakt samma, så det bör inte 
kännas som en helt ny applikation för användaren, eftersom man vet vad man 
skall förvänta sig av applikationen. Menyn och uppdelning av operation- och 
maskinregister kan bli de delar som kanske är mest annorlunda.   
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Utvecklingsmetod 

Studenterna använde sig av en iterativ metod i kombination med en inkrementell 
metod. Man försökte planera alla iterationer ungefärligt. Eftersom studenterna var 
nya med programmeringsspråket blev det en hel del ”trial and error”. Varje vy-
kontroll designades först liknande de existerande vyerna i androidversionen. 

Därefter analyserades varje view controller enligt de krav som fanns och en 
planering skapades. Mer avancerade delar av applikationen skapades i separata 
applikationer. Detta tyckte studenterna var en bra metod, både genom att man 
slapp hantera den befintliga koden i det ursprungliga projektet och det var enklare 
att testa en separat applikation och därefter integrera den i huvudprojektet. 
Ritprogrammet är ett utmärkt exempel på detta. Det utvecklades separat och där 
testade man sig fram med både metoder för att lagra bilden i telefonen samt att 
konvertera bilden till de strängar som omnämnts tidigare i rapporten.  

Andra funktioner som först utvecklades samt testades separat var byggandet av en 
enkel databas samt Json. 

Json var fördelaktigt att testa i en separat applikation då men kunde träna på att 
bygga de strängar som skulle skickas korrekt och sedan analysera serversvaret. 

På det sättet blev det enklare att testa mer avancerade funktioner som sedan med 
enkelhet lades till i applikationen. 

5.2.2 Utvärdering av metod 

I Utvärdering av metod går man igenom nackdelar och fördelar med inkrementell 
och iterativ metod samt jämför denna med vattenfallsmodellen, spiralmodellen 
och prototypmodellen. 

Vattenfallsmetoden var olämplig eftersom det krävs en bra planering. Nackdelen 
med denna metod är att man inte kan gå tillbaka och ändra på något i steget innan, 
vilket antagligen hade resulterat i en produkt med mycket fel då problemen hade 
skjutits framåt. 

Spiralmodellen kräver en stor riskanalys som i sin tur kräver att man är mycket 
insatt i det man skall utvärdera. Dessutom är spiralmodellen främst anpassad för 
stora projekt. Eftersom studenterna var oerfarna inom systemutveckling var detta 
inget reellt alternativ. 

Eftersom företaget gav studenterna en klar kravspecifikation och metoden går ut 
på att skapa en prototyp som användare sedan skall testa var prototypmetoden 
heller inget reellt alternativ.  
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Studenterna såg alternativet med inkrementell och iterativ utveckling som ett bra 
alternativ. Dock var det tidsmässigt ett olämpligt metodval för studenterna 
eftersom man aldrig riktigt visste hur lång tid olika faser skulle ta. Ett exempel på 
detta är att man först beräknade att applikationen skulle vara klar tidigt i juni, men 
färdigställdes först i mitten av augusti. Problemanalysen visade sig vara felaktig 
och många element i utvecklingen tog mycket längre tid än beräknat och krävde 
mer avancerad kod än vad man hade räknat med. Naturligtvis dök även ett flertal 
okända problem upp under utvecklingen, vissa tog flera dagar att lösa. 

Trots problemen med lång utvecklingstid är studenterna ändå nöjda med 
metodvalet då de kunde lära sig mycket genom ”trial and error”, och att de 
lyckades bygga en välfungerande, buggfri applikation. 

Planeringen var svår då studenterna var oinsatta och okunniga om Objective-C. 
Först efter tredje iterationen fick man en klar bild över tidsplaneringen genom att 
kunskaperna inom språket samt utvecklingsverktyget växt.   

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Slutsatser 

Studenterna tyckte att de lärde sig en hel del om det nya programmeringsspråket 
Objective-C och applikationsutveckling för iOS. De är helt nöjda med sina 
framsteg.  

Att utveckla en applikation till en mobil plattform gav studenterna en djup insikt 
inom applikationsutveckling vilket är en stor marknad i dagens samhälle. Det var 
därför de var intresserade från första början med att genomföra ett examensarbete 
baserat på utveckling för iOS. 

Studenterna har tagit fram en applikation som de är mycket nöjda med och har 
lagt mycket tid på att utveckla, dock skulle applikationens arkitektur kunna 
förbättras och förenklas. 

5.3.2 Rekommendationer 

En GPS-funktion i applikationen rekommenderas då man stämplar in sig eller 
stämplar ut sig för att säkert veta att man utför detta på den rätta platsen, dvs. 
arbetsplatsen. 

Man kan implementera en landskapsvy för varje view controller, alltså att 
telefonen hålls horisontellt istället för vertikalt. I slutresultatet är flesta vyer alltid 
orienterade som porträtt och är förnuvarande förhindrade kodmässigt att byta.  
På vissa ställen i koden kan det byggas en kortare och mer strukturerad lösning, 
men detta gjordes ej p.g.a. tidsbrist. 
 
Om applikationen skall kopplas till iCloud kanske det skulle bli lättare att 
implementera CoreData istället för att direkt anpassa SQLite koppling för detta. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Kravanalys från System Andersson 

Andersson Qwick Mobil 

Programmet, som idag finns till Android telefoner och plattor, används ute på 
fältet för att rapportera tider och material till olika jobb. Telefonen/pekplattan 
skickar informationen till vår server som mellanlagrar all data till alla kunder. 
Kunderna har sedan på sin egen server en tjänst som hämtar all information och 
räknar ut totaltider och kostnader som sedan används som underlag för 
fakturering och löner i Andersson Classic 2012. 
Programmet är uppbyggt av totalt 7 vyer: 
 
1: Stämplings vyn 

 
 
Första vyn man ser när man startar programmet för första gången. När man 
startar programmet för första gången finns inga användare i telefonen. 
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När man har lagt till en användare ser första vyn ut som ovan, här kan man fylla i 
ordernummer och välja bland de maskiner/operationer som man har lagt upp i 
telefonen. Trycker stämpla in för att spara en påstämpling. Ordernummer, maskin 
och operation kommer alltid att vara förvalt med det data från den senaste 
stämplingen när denna användare ska stämpla i telefonen. 
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I inmatnings comboboxen finns andra sätt att välja vilken order man vill stämpla 
in på: 
Manuell: Grund alternativet där man fyller i ett ordernummer, maskin och 
operation. 
Snabbjobb: Starta ett jobb som inte finns uplagt på kontoret, man fyller i 
kundnamn och tilldelas ett löpnummer som sätts i inställningar, maskin och 
operation väljs som vanligt. 
Hämta order: Hämta ordrar som är upplagda på kontoret och planerade på 
aktuell användare. Man väljer den order i listan man ska jobba på och order, 
maskin och operation sätts med automatik. 
Mina påbörjade ordrar: En lista med jobb man har varit på tidigare, man väljer 
ett jobb i listan och order, maskin och operation sätts automatiskt. 
Kollegor: Här kan man se vilka jobb ens kollegor är instämplade på, välj ett jobb i 
listan och order, maskin och operation sätts med automatik. 

 
 
När man är instämplad ska man se vilken order, maskin och operation man är 
instämplad på. 
Knappen Info leder till ”Instruktions vyn” som beskrivs längre ner i detta 
dokument. 
Comboboxen högst upp som syns på alla dessa vyer innerhåller alla användare 
som är upplagda i telefonen. När man väljer en ny användare i listan ska givetvis 
data på vyn ändras till det som är aktuellt för den användaren, är användaren 
instämplad ska rätt order, maskin och operation visas och är han utstämplad ska 
hans senaste order, maskin och operation vara förvalt. 
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2: Material vyn 

 
Detta är den andre tabben som syns från huvudsidan nämligen ”Tillägg”. Man 
måste vara instämplad på en order för att kunna registrera ett material. 
Fältet ”Artikel” används då man har ett artikelnummer och fältet ”Benämning” 
används då man vill lägga till en artikel man inte har ett artikelnummer på, därför 
måste antingen Artikel fältet eller ”Benämnings” fältet vara ifyllt, tillsammans med 
Antal, för att ett material ska kunna registreras. 
Används till att registrera material som gått åt under arbetet. 
 
Krav: 
Spara i databasen. 
Om man har internetåtkomst ska materialetuttaget skickas till servern, annars 
skicka när man har internetåtkomst. 
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3: Instruktioner 

 
Här visas instruktioner som lagts upp tillsammans med ordern inne på kontoret, 
man kan också skriva in egna kommentarer till det utförda arbetet samt 
klarmarkera den operation man har arbetat med. 
Krav: 
Läsa och skriva i databasen. 
Räkna antalet tecken i en textbox och inte tillåta fler än 500 tecken. 

 
4: Attest 

 
Attesten används för att kunden ska kunna attestera att jobbet är klart. Man fyller i 
namnet på kunden och sedan får han lämna sin underskrift i den gråa rutan. 
 
Krav: 
Spara en bild med det som syns på skärmen på telefonens minneskort, det viktiga 
är den gråa biten där namnteckningen hamnar. Rita på skärmen, finns säkerligen 
en mängd tutorials och guider på hur man bygger olika ritprogram som man kan 
plocka idéer från. 
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5: Register 

 
På denna vyn lägger man till vilka maskiner och operationer som ska gå att 
stämpla på i telefonen. 
Man ska kunna lägga till nya maskiner/operationer samt plocka bort redan 
upplagda. (Beroende på hur ni bygger övriga programmet kan det vara viktigt att 
inte ta bort maskiner/operationer som någon är instämplad på) 
 
6: Användare 
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Används till att lägga till/ta bort användare i telefonen. Det finns egentligen ingen 
gräns för hur många enheter en kund kan ha men varje användare får bara finnas i 
1 telefon/platta. Däremot kan varje telefon/platta ha fler än 1 användare. 
 
Krav: 
Spara och ta bort användare ur databasen. 

 
7: Inställningar 
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7.2 Bilaga II -  Iterativ utvecklingsmodell 

 

 

7.3 Bilaga III – Inkrementell & Iterativ utveckling 
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7.4 Bilaga IV – Spiralmodellen  

 

 

7.5 Bilaga V – Prototypmodellen 

 


