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In today’s society, it becomes more common with tablets, that makes us interact with
computers in a whole new way. For example these are used to read and write
e-mails, surf the web and playing games. Another manner of use of these tablets is to
read and edit PDF documents. PDF handling is often meant to be used in books and in
regular text documents, but it could also be used in the management of drawings.
An industry that would benefit greatly from the use of tablets for this purpose is the
con- struction industry. By creating an application that not only serves as a standard
PDF reader, but also can handle drawings by making annotations, synchronize them to
a cloud service and mail these drawings to others. This would make the management
of drawings more effective and this would also revolutionize this industry.
This thesis presents the planning, implementation, results and also the challenges that
were faced during the development of such a prototype. By using object-oriented
analysis and design principles, extensive use of test cases and implementation in
Objective-C interesting results have emerged.
This report mainly turns to readers with interest or has a background in computer
science.
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Sammanfattning
I dagens samhälle blir det allt vanligare med surfplattor som får oss att interagera med datorer
på ett helt nytt sätt. Dessa används t.ex. för att läsa och skriva e-postmeddelanden, surfa på
webben och spela spel. Ett annat användningssätt av dessa surfplattor är att läsa och editera
PDF-dokument. PDF-hantering är ofta tänkt att användas i böcker och i vanliga textdokument
men ett användningsområde som det också skulle kunna användas inom är ritningshantering.
En bransch som skulle ha stor nytta av att använda surfplattor i just detta syfte är byggbranschen. Genom att skapa en applikation som inte bara fungerar som en vanlig PDF-läsare,
utan även kan behandla ritningar genom att i dessa kunna göra annoteringar, synkronisera dessa mot en molntjänst och maila dessa ritningar till andra så skulle ritningshanteringen inom
byggbranschen eﬀektiviseras både tidsmässigt och ur ett kostnadsperspektiv.
Detta examensarbete presenterar bl.a. planeringen, implementeringen, resultatet men även de
utmaningar som framkom vid skapandet av en sådan prototyp. Med användning av objektorienterade analys och design principer, utförlig användning av testfall och implementering i
Objective-C så har intressanta resultat framkommit.
Denna rapport vänder sig, i huvudsak, till läsare med datavetenskapligt intresse eller bakgrund.
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1

Introduktion

Introduktion

Detta kapitel ger en introduktion till vad som utfördes under detta examensarbete. Syften, målen
och frågeställningarna för projektet redovisas i detta kapitel. I bakgrundsbeskrivningen så ges
också en inblick i varför arbetet utfördes.

1.1

Inledning

Examensarbetet syftade till att ta fram en prototyp av en iPad-applikation åt ett företag som
arbetar inom byggnadsindustrin. Prototypen skulle fungera som en editor av ritningar som var
i PDF-format [1]. Den skulle även ha stöd för att använda en molntjänst [2] för att möjliggöra
synkronisering av filer till och från en iPad [3].

1.2

Bakgrundsbeskrivning

Byggnadsindustrin i Sverige har länge ansetts ligga efter andra industrier då eﬀektiviteten hos
dessa har jämförts. Detta har lett till att det inom denna bransch har börjat talats mycket
om konceptet Lean Construction [4], vilket betyder att man för varje projekt vill minimalisera
materialkostnader, tidsåtgång m.m. Då diskussionerna kring Lean-konceptet har intensifierats
inom byggbranschen så har detta lett till att man inom denna industri ivrigt väntar på praktiska
lösningar som tillämpar detta koncept.
Idag använder de flesta byggnadsföretag vanliga pappersritningar vilket ur kostnadssynpunkt
inte är optimalat då kostnaden för pappret som dessa skrivs ut på blir stora. Ur ett tidsperspektiv är inte heller dagens hantering av pappersritningar eﬀektiv då en ändring på en ritning även
måste appliceras på flera andra i och med att det oftast finns fler än en ritning för en byggnad.
Denna process tar längre tid än vad den skulle kunna göra.
En praktisk lösning för att eﬀektivisera den nuvarande ritningshanteringen ligger i att utveckla
en iPad-applikation som gör det möjligt att undersöka och behandla byggnadsritningar som är
i PDF-format. En sådan lösning skulle leda till att kostnaderna för allt papper som används
idag skulle reduceras, samtidigt som en ändring av en ritning skulle bli så mycket lättare att
tillämpa och distribuera än tidigare. Detta i och med att applikationen också skall fungera som
en molntjänst.
Idag finns det många PDF-hanterare, som det diskuteras mer om i litteraturstudien, men det
som kommer känneteckna denna applikation är att det grafiska gränssnittet är skräddarsytt för
byggbranschen, enkelheten i att synkronisera dokument med diverse molntjänster samt även
möjligheten att öppna stora högupplösta PDF-dokument.
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1.3

Syfte & Mål

Syfte
Syftet med arbetet var att utveckla en prototyp av en iPad-applikation som skulle användas som
en ritningshanterare inom byggnadsindustrin men även inom andra industrier.
Mål
De mål som applikationen var tänkt att uppfylla var att kunna behandla byggnadsritningar i
PDF-format så att det blir möjligt att läsa, editera och mäta i ritningarna. Dessa skulle gå att
sparas i projekt som antingen skapats via applikationen eller genom ett webbinterface. Under
skapandet av ett projekt så skulle det även kunna ställas in vilka personer som skulle ha tillgång
till de olika filerna genom att ange mailadresserna för dessa personer. För att sedan hålla reda
på vem som har tillgång till vad så skulle en användardatabas, som håller reda på detta,
designas och implementeras. Denna skulle vara lagrad på en webbserver där även projekt skulle
vara lagrade.

1.4

Frågeställningar

De frågeställningar som rapporten syftar till att besvara är följande:
• Hur framställs ett PDF-dokument?
• Hur skapas och hanteras annoteringar som görs på en PDF-dokument?
• Hur sparas PDF-dokumentet med tillagda annoteringar?
• Kan det mätas noggrant i en PDF, och i så fall hur?
• Hur skall användardatabasen på webbservern designas så att ingen redundans sker?
• Hur skall kopplingen ske mellan en iPad och molntjänsten?
• Hur skall gränssnittet för applikationen designas så att applikationen blir användarvänlig?

1.5

Litteraturstudie

I början av detta projekt gjordes en litteraturstudie för att se om det skapats applikationer som
liknade den prototyp som var tänkt att utvecklas under detta arbete. Det hittades flera applikationer som erbjöd användaren att denne kunde läsa och göra annoteringar i PDF-dokument
och sedan spara dessa både lokalt och till en molntjänst. Exempel på sådana applikationer är
GoodReader [5] och PDF Reader Lite [6] som under arbetets gång användes för att få idéer
på hur gränssnittet kunde se ut och hur vissa funktioner kunde hanteras. Dessa applikationer
uppnådde dock inte samma typ av granularitet som eftersöktes i detta projekt, dvs. eﬀektiv hantering av stora hög-upplösta PDF-ritningar samt möjligheten att kunna mäta i dessa ritningar.
Under litteraturstudien så undersöktes det också om det fanns litteratur som kunde förklara
grunderna i hur en applikation ämnad för Apples iPad kan utvecklas. Tryckta källor som erhölls
under litteraturstudien var t.ex. iOS Programming: the big nerd ranch [7] och Programming in
Objective-C [8]. Detta var litteratur som var relevant samt bra skriven så att inlärningen av
skapandet av en iPad-applikation eﬀektiviserades. Det söktes även i detta skedde efter litteratur
som kunde ge en bra inblick i hur PDF-hanteringen kunde ske och en otryckt källa som hittades
var VFR [9]. Detta är en PDF-läsare, i open source, som gav en inblick i hur en sådan kan
6
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implementeras. Detta ansågs som en tillräcklig litteraturstudie då utvecklingen av applikationen kunde påbörjas. Mestadelen av den hjälp som sedan skulle behövas skulle hittas i Apples
dokumentering av xcode samt genom diverse Google-sökningar.

1.6

Avgränsningar

Målet med arbetet var att komma fram med en presentation av en prototyp för applikationen.
Med detta menas att prototypen inte behövde vara fullständig men att de viktiga funktionerna
skulle vara klara så att produkten kunde presenteras och att huvudfunktionerna av den kunde
visas upp samt att det skulle kunna förklaras vad som skall implementeras senare.
Applikationen som skapades skulle också endast vara ämnad för Apples iPad och inte till någon
annan av deras produkter som stödjer iOS plattformen.
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Metod

Metod

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som användes vid utförandet av detta arbete.

2.1

Lära sig språket och utvecklingsverktyget

Det språk som valdes till att implementera applikationen var Objective-C. Detta är ett objektorienterat språk som är en påbyggnad av språket C. Apples mobila plattform, iOS, är uppbyggt
av Objective-C och i och med att kunskap, redan innan arbetets början, fanns om både objektorienterad programmering och språket C så gick inlärningen av Objective-C och dess grunder
relativt snabbt.
Utvecklingsverktyget som har använts under arbetets gång har varit xcode. Detta är ett
program, utvecklat av Apple för att utveckla applikationer till deras olika plattformar såsom
t.ex. deras mobila, iOS, plattform.
Tre stycken böcker införskaﬀades för att få grundläggande kunskaper om språket samt utvecklingsverktyget. Dessa böcker var [7], [8] och Beginning iOS 5 Application Development [10].
Större delarna av dessa lästes igenom och därefter börjades det programmeras i Objective-C
samtidigt som xcode började användas. Metoden med att bekanta sig med språket och utvecklingsverktyget, efter att ha läst på om dessa delar, användes för att utöka den grundidé som
skapats vid läsning av litteraturen. Då tillräcklig kunskapsnivå om xcode och Objective-C uppnåtts så kunde utvecklingsprocessen fortgå.
Två begrepp som, under inlärningsprocessen av språket och utvecklingsverktyget, konstaterades vara viktiga i skapandet av applikationer ämnade för Apples iOS plattform var delegering
och storyboard.
2.1.1

Delegering

Objective-C är en påbyggnad av språket C och den stora skillnaden mellan dem är att ObjectiveC är, som namnet antyder, objektorienterat. Detta har lett till att det har implementerats
något som kallas för delegering[7] i Objective-C som är ett objektorienterat förhållningssätt till
återanrop[7] (callbacks).
Återanrop fungerar på så sätt att när en specifik händelse sker så kan en återanropsfunktion
anropas varje gång denna sorts händelse sker. Nackdelen med återanrop är dock att det inte
finns något inbyggt sätt i Objective-C som gör det möjligt för dessa återanropsfunktioner att
koordinera och dela information mellan varandra. Detta problem har lösts genom att använda
just delegering som fungerar på så vis att det skapas en delegat som tar emot alla händelsemeddelandena för ett specifikt objekt. Detta delegat-objekt bestämmer sedan vad som skall
utföras med den mottagna informationen.
Fördelen med delegering, förutom att det löser problemet med att koordinera och dela information mellan objekt, är att dessa metoder är asynkrona, vilket betyder att den körs i bakgrunden utan att huvudprogrammet behöver stå och vänta på att den asynkrona metoden körs klart.
Detta leder till att program blir eﬀektivare då metoderna körs samtidigt som huvudprogrammet.
I början av arbetet, under inlärningsprocessen av Objective-C, konstaterades det att delegering var en viktig del av språket i och med att det förenklar utvecklingsprocessen avsevärt då
det inte behövs skapas nya referenser hela tiden.
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2.1.2

Storyboard

I Apples utvecklingsverktyg xcode så har det implementerats en funktion som kallas storyboard [7][8]. Denna funktion används för att skapa en applikation grafiskt. I figur 1 så demonstreras hur detta kan se ut.

Figur 1: Storyboard.
Med hjälp av storyboard så kan applikationens olika vyer skapas. Sedan bestäms det också hur
dessa vyer skall vara ihopkopplade samt hur övergångarna mellan dessa skall ske. Detta ger helt
enkelt en överblick av hur applikationen kommer se ut samt hur programflödet kommer fungera.
Användandet av storyboarden förenklade skapandet av applikationens gränssnitt avsevärt då
det mesta skapades grafiskt istället för att behöva implementera allt manuellt.

2.2

Design av systemet

Nästa steg i utvecklingsprocessen var att designa hur applikationen skulle vara uppbyggd, vilka
klasser och vilka moduler som skulle behövas och vilka metoder som skulle behövas i respektive
klass. För att komma fram till denna design så användes en objektorienterad analys och design
princip.
2.2.1

Objektorienterad analys och design

Denna princip består av tre olika stadier: analys, design och implementationsstadiet. Då dessa
stadier genomförts så har förhoppningsvis en färdig och stabil produkt skapats.
2.2.1.1

Objektorienterad analys

Det första stadiet i objektorienterad systemutveckling är att analysera systemet. Det undersöks
då vad som skall byggas samt vilka användare som skall nyttja systemet. Det bestäms också
under denna fas vilken typ av användare som skall ha tillgång till vad för delar av systemet.
Analysen ger en god överblick av hur systemet skall byggas upp, vilka moduler som kommer behövas till vilka klasser och metoder som förmodligen kommer behöva designas och implementeras.
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Det första som utfördes vid analysen var att undersöka applikationens funktionella krav. För att
få en bra överblick över dessa så skapades ett diagram för de olika användarfallen som
applikationen skulle klara av (use case diagram[11]). Figur 2 visar hur use case diagrammet såg
ut för detta projekt.

Figur 2: Use case diagram.
Ett use case diagram består oftast av skådespelare eller personer som interagerar med ett
system. I diagrammet beskrivs de mål som systemet skall uppnå. T.ex. så ska en användare
kunna editera en PDF, skapa och ta bort ett konto samt mäta i en PDF. Administratören ska
i sin tur kunna skapa projekt, välja projektpool och bestämma rättigheter för användaren. Om
administratören vill stänga av en användare så inkluderar det att användarens konto tas bort.
När undersökningen av de funktionella kraven var klar så övergicks det till att undersöka de
icke-funktionella kraven för applikationen. Dessa krav beskriver kvalitén på applikationen och
med detta menas hur bra ett system är uppbyggt. För att ett systems kvalité skall vara bra så
ska det vara användarvänligt, säkert, utbyggbart, eﬀektivt etc. Allt detta leder till att användarupplevelsen blir så bra som möjligt. De icke-funktionella kraven som undersöktes i denna fas
av arbetet var följande:
Användarvänlighet
Tanken med applikationen var att personer som inte har så stor erfarenhet av tekniska ting, såsom
en iPad, även de skulle kunna använda den. Detta ledde till att kravet på att applikationen skulle
vara användarvänlig blev det viktigaste icke-funktionella kravet att uppfylla.
Säkerhet
Detta är ett viktigt krav, men under arbetets gång har de inte lagts ned så mycket omsorg på
säkerheten och detta av goda skäl. Dokument som används under programkörning kan sparas
både lokalt och på molnet. Även om dokumentet sparas lokalt så är de väldigt svårt att få
åtkomst till programspecifika dokument då iOS är byggt på det sättet att ingen åtkomst skall
fås till dessa dokument. Filerna som skickas till Dropbox görs via deras API vilket leder till att
ansvaret för att filerna är säkrade läggs i deras händer.
11
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Eﬀektivitet
Utifrån både energi- och tidseﬀektivitet så skulle större delar av applikationen inte vara så
krävande. Nedladdning och uppladdning av filer mellan applikationen och Dropbox skulle kunna
ta lite tid om uppkopplingen inte var bra men detta var inte möjligt att ändra på. Den del som
dock var viktig att designa och implementera så att den blev eﬀektiv, både ur ett energi- och
tidsperspektiv, var PDF-hanteraren. Om designen och implementationen av denna skulle vara
bristfällig så skulle applikationen kunna bli eﬀektivitetskrävande.
Utbyggbarhet
Målet med arbetet var att komma fram med en prototyp av en applikation. Detta ledde till
att designen av systemet blev väldigt viktig i och med att utbyggnad av systemet, i framtiden,
skulle kunna ske med enkelhet.
Återanvändbarhet
Något som underlättar arbetet för en programmerare är att klasser och metoder byggs så att
dessa sedan kan återanvändas vid ett senare tillfälle. Så när det var möjligt så skulle klasser och
metoder, i detta projekt, byggas med kravet på återanvändbarhet i åtanke.
2.2.1.2

Objektorienterad design

När analysen av systemet var klar så kunde resultatet från den användas som indata för hur
systemet sedan skulle designas. Genom att undersöka resultaten av analysen så kunde det avgöras vilka olika moduler, klasser och metoder som skulle behövas för att bygga en applikation
som skulle uppfylla både de funktionella och de icke-funktionella kraven. För att förenkla implementeringen av systemet så skapades, i designfasen av systemet, olika diagram som
illustrerar vilka komponenter som behövs och hur dessa interagerar med varandra.
Första steget som togs i designfasen var att skapa ett konceptuellt klassdiagram[11] som
presenterar programmets klasser och ger en inblick i vilka egenskaper och syften som varje klass
har i programmet. Figur 3 och figur 4 presenterar de klasser som behövdes i detta projekt och
hur de är relaterade till varandra.

Figur 3: Konceptuellt klassdiagram 1.
Ovanstående figur visar relationen mellan de olika klasserna. ”LoginView” tar hand om loginskärmen och kopplingen till webbservern. Efter inloggning så sker en övergång mellan ”LoginView” och ”TableView” där en tabell med dokument och mappar visas. Efter att ett PDF-dokument
valts att arbeta med från tabellvyn så laddas det sedan in i PDF-läsaren. Som synes så har varje klass ett visst antal ansvar (eller responsibilities som det heter på engelska) som den måste
uppfylla. Dessa så kallade ansvar kan översättas till funktioner/metoder som klassen ansvarar för.
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Figur 4: Konceptuellt klassdiagram 2.
Ovanstående figur beskriver de klasser som bygger upp PDF-läsaren. Konstruktorn till klassen
”ReaderViewController” är konstruktorn som anropas när PDF-läsaren startas. Denna skapar
två verktygsfält och den så kallade dokument-behållaren (som är klassen thecontentview). När
användaren väljer att trycka på en knapp i verktygsfältet ansvarar ”ReaderViewController” för
att responsen av ett knapptryck kommer fram till klassen ”TheContentView”.
”TheContentView” ansvarar för att visa dokumentet och göra det möjligt att röra runt, zooma
och även rita i dokumentet.
För att rita i dokumentet anropas metoder i klassen ”FreeDraw” som agerar både som en ritfunktion och ett objekt i dokumentet dvs. när det ritats klart så sparas denna instans av ”FreeDraw”
som en sub-vy av ”TheContentView”. Notera att en instans av ”TheContentView” kan skapa
flera instanser av ”FreeDraw”. Tillsammans med ”FreeDraw” har klassen en sub-vy som heter
”ReaderContentPage” och denna klass har som ansvar för att rendera dokumentet och har viktiga funktioner för att skapa en kopia av dokumentet tillsammans med de annoteringar som har
gjorts under programmets körning.
När det var klart hur det konceptuella klassdiagrammet skulle se ut så skapades sekvensdiagram[11] (sequence diagrams) för att beskriva hur de olika komponenterna i systemet skulle
samverka. Dessa diagram beskriver de steg som tas för att uppnå ett visst mål i systemet. Figur
5, 6 och 7 visar hur de sekvensdiagram som togs fram under detta arbete såg ut.
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Figur 5: Sekvensdiagram som beskriver registrering.
I detta diagram beskrivs processen av att registrera en användare. Användaren börjar med att
ange information som användarnamn och lösenord. Programmet som kör registreringsformuläret
kollar sedan om denna kombination av användarnamn och lösenord är giltig. Därefter skickas
ett anrop till webbservern som skall registrera användaren med det angivna användarnamnet
och lösenordet. Webbservern gör därefter ett anrop till databasen som sedan ger ett gensvar till
användaren.

Figur 6: Sekvensdiagram som beskriver inloggning i systemet.
I detta sekvensdiagram beskrivs inloggningsprocessen. Användaren anger sitt egna användarnamn och lösenord och trycker på ‘logga in’. Därefter skickas en förfrågan till webbservern med
det
angivna användarnamnet och lösenordet. Webbservern har som uppgift att verifiera användarnamnet och lösenordet för att kontrollera om detta är ett giltigt konto. Därefter skickas ett
anrop till databasen för att se om användaren existerar i den. Om databasen hittar användaren
skickas användaren till tabell-vyn där användarens lokala dokument visas tillsammans med de
dokument som finns tillgängliga i molntjänsten. Om databasen inte hittar användaren skickas
en respons tillbaka till login-rutan och då får användaren försöka skriva in sitt användarnamn
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och lösenord igen.

Figur 7: Sekvensdiagram som beskriver nedladdning, annotering och sparande av PDFdokument.
Ovanstående sekvensdiagram beskriver hur en användare kan ladda ner, öppna, annotera och
spara ett PDF-dokument med hjälp utav Dropbox. När användaren väljer att ladda ner ett
dokument skickas en asynkron förfrågan till Dropbox för att ladda ned filen. Efter att filen
laddats ned, öppnas filen i PDF-läsaren. När användaren väljer att rita i dokumentet anropas
funktionen startDrawing() och då användaren har ritat klart så anropas endDrawing() som skapar ett objekt på ritningen. När användaren väljer att spara dokumentet kan den välja att spara
dokumentet lokalt eller både lokalt och på Dropbox. Då anropas funktionen saveDocument() som
tar hand om detta. Om ett dokument väljs att sparas på Dropbox så anropas delegat-metoden
uploadfile som laddar upp filen.
När det var klart vilka klasser och metoder som behövdes, hur dessa skulle fungera och interagera med varandra, så kunde designen av systemet slutföras genom att designa dess databas.
2.2.2

Databas

Den databas som behövdes för applikationen var en användardatabas som skulle, för ett projekt,
möjliggöra rättighetshantering av olika användare. Om detta räknades bort så skulle databasen vara designad som en vanlig användardatabas, dvs. kontaktuppgifter till användaren såsom
e-mail, adress, personnummer etc. skulle sparas i den, samt att ett lösenord skulle sparas då
detta skulle krävas för att kunna logga in i applikationen. Många gånger så krävs det också
ett användarnamn för att kunna logga in på en applikation, en hemsida eller något liknande,
men e-mailen fungerade som ett användarnamn i detta fall. Databasen som skulle skapas skulle
vara en relationsdatabas[12], då denna typ av databaser används i stor utsträckning inom databashanteringen i dagens samhälle och då de är lätta att arbeta med.
Efter att ha bestämt vilka olika typer av entiteter [12] (objekt) det skulle finnas i databasen
så kunde designen av EER-diagrammet[12] påbörjas. Detta diagram visar relationerna mellan
databasens olika entiteter och vilka attribut[12]] entiteterna bestod av. Skapandet av EERdiagrammet gjorde att en bra överblicksbild, över hur databasen skulle fungera, skapades. Figur
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8 visar på hur detta diagram såg ut för detta projekts användardatabas.

Figur 8: EER-diagram som ger en överblick över hur användardatabasen skall fungera.
Ovanstående EER-diagram ger en överblick över hur databasen skulle fungera. Den består av
tre olika entiteter som har olika relationer till varandra. Diagrammet visar att det är en projektledare som skapar ett projekt och denne projektledare är en användare av systemet så entiteten
projektledare ärver attributen från användarentiteten. En användare har sju stycken olika attribut där e-mail och personnummer är kandidatnycklar [12]. Dock så är e-mail den primära nyckeln
och personnummer är den sekundära. Ett projekt består av tre olika attribut och där fungerar
projektets id som primärnyckel. Projektentiteten har en relation med projektledarentiteten då
denna skapar ett projekt. Kardinaliteten för denna relation är att en projektledare kan skapa
flera projekt, och projektentiteten är fullständigt beroende av projektledare vilket betyder att
ett projekt måste skapas av en projektledare men att en projektledare inte måste skapa några
projekt. Granskas relationen mellan användarentiteten och projektentiteten så syns det att det
finns två relationer. Den första är att en användare medverkar i projekt medan den andra säger
att en användare har en viss rättighet i ett projekt. Granskas sedan kardinaliteten för de båda
relationerna så syns det att båda relationerna är av N:M kardinalitet vilket betyder att flera
användare kan medverka/ha viss rättighet i flera projekt, men att antal användare och projekt
inte behöver vara av samma storlek. Genom att undersöka diagrammet så uppmärksammas det
också att projektentiteten är fullständigt beroende av användare vilket betyder att ett projekt
måste innehålla minst en användare.
Då det skapats ett EER-diagram och en god överblick fåtts över hur databasen skulle fungera så
kunde översättning från denna databasdesign till en datamodell, som en databashanterare kan
förstå, påbörjas. Den datamodell som användes under detta arbete var relationsmodellen, då
denna typ av databaser används i stor utsträckning inom databashanteringen i dagens samhälle
och då de är lätta att arbeta med. När nu EER-diagrammet skulle översättas till olika tabeller
så designades dessa tabeller, för att undvika redundans av data, enligt Boyce-Codds normalform[12]. Normalform eller normalisering[12] som det talas om i databas-sammanhang är en
teori för relationsdatabaser som används för att undvika att skapa en dålig design av en databas. Med dålig design menas att tabeller skapas där viss data kommer att dubbellagras medan
andra data kanske inte går att lagra överhuvudtaget. Definitionen av Boyce-Codds normalform
som denna relationsdatabas designas efter lyder som följer:
1NF, plus att varje determinant ska vara en kandidatnyckel. [12]
För att tyda denna definition så kan det till att börja med konstateras att 1NF står för den första normalformen. Den första normalformen säger endast att en tabell skall innehålla atomära
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värden, vilket betyder att det får förekomma endast ett värde per cell. För att förstå den
resterande delen av definitionen så måste begreppet kandidatnyckel, som används i relationsdatabaser, förstås.
En relationsdatabas består av en eller flera tabeller som i sin tur innehåller olika attribut som
används för att identifiera ett unikt objekt i databasen. För att få ut en hel rad (ett objekts
information) i en sådan databastabell så måste en supernyckel [12] (determinant), som objektet
är funktionellt beroende av, användas. Detta betyder att supernyckeln är sammansatt av olika
attribut i tabellen som ger ut all information om ett objekt (en hel rad). Objektet determineras
alltså av supernyckeln och är då funktionellt beroende av denna nyckel. En kandidatnyckel är
en supernyckel som är minimal, vilket betyder att inget attribut kan tas bort från supernyckeln
utan att förstöra denna (skulle inte vara en supernyckel längre). Ett objekt är alltid fullständigt
funktionellt beroende av en kandidatnyckel i och med att denna alltid är en minimal determinant.
Genom att granska definitionen av Boyce-Codds normalform ännu en gång så betyder alltså
meningen “varje determinant ska vara en kandidatnyckel” att all information om ett objekt endast kan fås ut genom att använda en kandidatnyckel eller en förlängning av kandidatnyckeln. Sammanfattas definitionen av Boyce-Codds normalform så säger den att för att en tabell skall uppnå Boyce-Codds normalform så skall den endast innehålla atomära värden samt
att all information om ett objekt endast kan fås ut genom att använda en kandidatnyckel eller
en förlängning av kandidatnyckeln.
Figur 9 visar de tabeller som det resulterades i efter att databasen designats med hjälp av
Boyce-Codds normalform.

Figur 9: Tabellerna som utvunnits ur EER-diagrammet.
Ovanstående bild visar på hur tabellerna ser ut för systemets användardatabas. Användar- och
projektledartabellerna har precis samma attribut som i EER-diagrammet och som varandra.
Detta beror just på att EER-diagrammet säger att projektledarenititeten ärver attributeten
från användarentiteten då en projektledare är en användare av systemet. Granskas projekttabellen närmare så syns det att den har uttökats med attributet projektledare som talar om
vad ett projekt har för projektledare. Detta attribut kallas för ett referensattribut[12] och detta
behövs då relationen mellan två entiteter har en 1:N kardinalitet. Referensattribut läggs till i
projektentiteten då det måste hållas koll på vilken användare som är projektledare. För “Medverkar i” och “Har rättighet i” relationerna som var av N:M kardinalitet så skapas för dessa en
varsin tabell som håller koll på vilken användare som medverkar i vilket projekt och vad denna
användare har för rättighet i detta projekt. I båda dessa tabeller så finns endast en kandidatnyckel och denna nyckel är sammansättningen av de båda attributen.
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När analysen och designen av hela systemet var klar så kunde implementationsfasen av det
påbörjas.

2.3

Implementation av systemet

Implementationen av systemet är den del av systemutvecklingen där något konkret, som sedan
kan köras och testas, skapas. Beskrivningarna av denna applikations huvudsakliga funktioner,
som konstaterades att de behövdes efter att systemet analyserats och designats står här nedan.
Där förklaras hur de fungerade efter att de hade implementerats.
Användargränssnittet
Det första steget som togs i implementationsfasen var att skapa ett användargränssnitt som det
sedan kunde adderas funktionalitet till. Design interactive systems [13] lästes det i för att se vad
som var viktigt att tänka på i skapandet av ett användargränssnitt. Skapandet av detta gjordes
till största delen med hjälp av xcode’s storyboard-verktyg, vilket som tidigare nämnts var ett
verktyg där gränssnitt kunde skapas grafiskt istället för att manuellt behöva implementera alla
vyer och kopplingarna mellan dessa.
Det som var viktigt att tänka på då gränssnittet skulle skapas var kravet på att applikationen skulle vara användarvänlig. Användaren skulle inte behöva tänka så speciellt mycket då den
använde applikationen, utan allting skulle vara intuitivt. Detta ledde till att om t.ex. en knapp
skapades så skulle dess etikett verkligen förklara dess funktionalitet så att ingen feltolkning av
användaren skulle kunna ske.
Ett annat krav på gränssnitten var att det skulle vara attraktivt. Detta krav kan många gånger
leda till att det används för mycket färger och på så vis förstörs också ofta användbarheten. Så
målet då detta gränssnitt skapades var att det skulle vara attraktivt men att så få och så
diskreta färger som möjligt skulle användas. Detta är färger såsom vit, svart och grå. Då gränssnittet skapats så kunde all funktionalitet börja implementeras.
Länkning med Dropbox
Tanken med applikationen var att den skulle kunna kopplas ihop med en molntjänst. Efter lite
diskussioner så bestämdes det för att applikationen skulle kopplas ihop med molntjänsten Dropbox. Dropbox fungerar på så sätt att filer kan laddas upp och laddas ner från en Dropbox-server
till och från vilken internetuppkopplad dator, surfplatta och smartphone som helst. Det enda
kravet är att användaren har ett Dropbox-konto.
Det är en fördel att spara filer på en molntjänst såsom Dropbox då dessa filer inte försvinner om datorn som används skulle krascha och filerna skulle försvinna från denna. Dropbox
fungerar alltså som en backup-server samtidigt som det förenklar överförandet av filer mellan
maskiner. Det var detta samt att så många i dagens samhälle just har ett Dropbox-konto som
det valdes att koppla ihop applikationen med denna tjänst. 1
Implementationen av länkningen mellan applikationen och Dropbox-tjänsten var inte alltför
avancerad då det fanns ett Dropbox-API [14] som var utvecklat enkom för iOS-plattformen.
Detta medförde att allt inte behövde implementeras, utan att redan utvecklade metoder istället
1

Dropbox har fler än 100 000 000 användare världen över. https://www.dropbox.com/news/company-info,
2013-03-27
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kunde anropas på lämpliga platser. Då implementationen av länkningen mellan applikationen
och Dropbox-tjänsten utfördes så användes till stor del delegering i Dropbox-metoderna och
detta i och med att de enda gångerna som dessa anropas är då en fil skall laddas upp till, eller
ner från Dropbox. Skulle dessa metoder inte använda delegering så skulle programmet behöva
stå och vänta på att nedladdningen eller uppladdningen av en fil skulle bli klar innan det kan
gå vidare och detta skulle vara ineﬀektivt ur ett tidsperspektiv.
Rita i PDF
Xcode använder sig bl.a. av Quartz 2D [15] som är Apples egna rendreringsmotor för 2D
grafik. Quartz 2D hjälper utvecklare att rita objekt men även med utförandet av att rendera ett
PDF-dokument till skärmen.
Det är viktigt att förstå att ett PDF-dokument innehåller resolutionsoberoende vektorgrafik.
Då gäller det att dokumentet renderas korrekt oberoende av skala. Detta löstes genom att rendera dokumentet i flera små rektangulära plattor (Ungefär som en pixel presenterar en bit av
skärmen). Dessa plattor har som uppgift att rendera den bit av dokumentet som de presenterar.
Om skalan ändras så måste varsin platta återrendera om det inte är så att en platta inte syns på
skärmen. Vid skaländring kan det även bestämmas vilken area av dokumentet som skall renderas
beroende på skala och eftersom rendering av plattorna sker med hjälp av bakgrundstrådar så
sparas både CPU-tid och minne.
Hur ritade objekt hanteras
Ritade föremål skapas med hjälp av Bézier-kurvor [16] [17] som är en matematisk uträkning för
en kurva. En sådan kurva är i sin simpla form en ritad linje mellan två punkter på ett plan. Men
det finns olika typer av Bézier-kurvor, figur 10 illustrerar t.ex. hur en tredjeordningens- även
kallad kubisk kurva kan se ut. Dessa har en startpunkt, en slutpunkt och två punkter som tillsammans bestämmer linjens riktning. Det finns även kvadratiska Bézier-kurvor där det finns en
start och slutpunkt tillsammans med endast en punkt som beskriver linjens riktning och linjära
Bézier-kurvor som endast beskriver en rak linje eftersom dessa bara har en start punkt och en
slutpunkt som tillsammans beskriver linjen. Det finns även kurvor med flera punkter om start
och slutpunkten ignoreras men i detta projekt har endast funktionen för kubiska kurvor använts.
Om en Bézier-kurva med fyra punkter används där P0 är startpunkten, P3 är slutpunkten
och P1 samt P2 beskriver linjens riktning så kommer linjen att ritas från P0 med riktningen
mot P2, detta görs med hjälp av P1. Innan linjen hinner nå P2 kommer linjen att skapa en kurva
med riktning mot P3, detta med hjälp av punkten P2.

19

EN IPAD-BASERAD RITNINGSBEHANDLARE

Figur 10: Illustration över en kubisk Bézier-kurva med fyra kontrollpunkter som används i beräkningen av kurvan.
Ekvation 1 visar den explicita definitionen av ekvationen för en Bézier-kurva som ger oss punkten
på kurvan, givet ett värde 0  t  1.
P (t) =

n ✓ ◆
X
n
i=0

i

· (1

t)n

i

· t i · Pi

(1)

Där Pi är den i:te punkten som betraktas med det i:te värdet på t.
Bézier-kurvor hjälper oss att rita på ett PDF-dokument då de används för att skapa modeller med rundade kurvor som kan skalas i oändlig storlek, utan att förlora kvalitet. Användning
av Bézier-kurvor förekommer vanligt inom datorgrafik och används även för att ritningar ska se
naturliga ut. Annoteringar skapas som subvyer till PDF-dokumentet. Detta gör det enklare att
flytta och ta bort annoteringar.
Spara PDF
För att kunna spara ett dokument gäller det att en kopia av PDF-dokumentet skapas och eventuella annoteringar. Xcode har även stöd för detta och det gäller att ett nytt PDF-dokument
skapas och att allt innehåll som renderas på original dokumentet även renderas på det nyskapade
dokumentet. Eftersom annoteringarna sparas som subvyer så gäller det att dessa vyer renderas
igen på det nya dokumentet.

2.4

Testning

Under arbetets gång har programvarutestning utförts av olika slag för att hitta fel och eventuella buggar, verifiera att systemet uppfyller de ställda kraven, att systemet inte beter sig på ett
oväntat sätt och för att utforska systemet i sin helhet. Insikten om att ett program aldrig kan
testas fullständigt måste existera, men genom testning så kan förstås antalet buggar och andra
fel som kan uppstå minimeras.
V-Modellen
V-modellen [18] är en grafisk representation av systemutvecklingens livscykel. Den sammanfattar de viktigaste åtgärder som bör vidtas i utvecklingen av systemet. V-modellen beskriver
de aktiviteter som skall utföras och de resultat som skall produceras under systemutvecklingen.
Figur 11 illustrerar den grafiska representationen av modellen och den vänstra sidan av denna
figur visar på uppdelningen av systemkraven och skapandet av systemspecifikationer. Den högra
sidan representerar integrationen av delar och deras validering. V-modellen ger konkret hjälp
om hur en aktivitet och dess steg implementeras samt definierar uttryckligen händelserna som
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behövs för att slutföra ett steg eftersom varje aktivitet innehåller instruktioner, rekommendationer och detaljerade förklaringar.

Figur 11: Illustration av V-modellen.
Enhetstestning
Enhetstestning [18] är den testmetod som använts mest under detta arbete, och med denna metod så undersöks det om varje enskild enhet fungerar som den ska. En enhet i detta avseende kan
vara både en hel klass, men det kan även vara en enskild metod. Så genom att använda denna
typ av testning försäkrades det att varje, nyskapad eller modifierad, enhet hela tiden fungerade
som det var tänkt att den skall göra.
Integrationstestning
Efter att ha utfört enhetstestning på de individuella modulerna så sammanfogas dessa eller så
grupperas de i större aggregat. Därefter appliceras tester på dessa aggregat för att försöka hitta
fel som kan uppstå efter sammanfogandet. Detta är ett viktigt steg i programmets utveckling
då många gömda buggar uppstår under detta steg och då det är extra viktigt att utföra dessa
tester är då flera programmerare utvecklar olika moduler som måste sammanfogas. Syftet med
integrationstestning [18] är att verifiera funktion, prestanda och tillförlighets krav som ställs på
de större delarna av programmet.
Systemtestning
Tidigare så har systemet endast testats mot tekniska specifikationer. Under systemtesting [18]
så testas systemet utifrån kundens perspektiv. Systemtestning brukar ofta kallas för ”black box”testning då den inre designen av systemet abstraheras bort. Denna typ av testning är en mer
begränsad typ av testning då det syftar till att upptäcka fel både inom ”den interna strukturen”
och inom systemet som helhet.
Användaracceptans
Detta är den sista fasen innan applikationen kan accepteras. I den här fasen kollas det på om
programkraven har uppnåtts och kunden får i detta skede testa applikationen. Eftersom Apple
har ett ganska slutet system är det ganska svårt att släppa ut applikationen för testning utan
att använda sig av tredjeparts-program som t.ex. TestFlight [19].
Testflight är en sådan applikation som kan distribuera ut programmet på upp till 100 enheter vilket är tillräckligt för enbart testning. Testflight låter dig även kommunicera med testarna
och då kan även periodiska uppdateringar släppas ut till testarna efter den feedback som har
levererats. Testflight kan även logga eventuella programkrascher eller händelser som kan ske
under körning som senare kan felsökas.
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Användbarhetstestning
När användbarhetstestning [18] utförs så testas slutprodukten mot användaren så att denne
kan utvärdera produkten. Genom att använda användarbarhetstestning kan det observeras hur
kunden upplever användarvänlighet och funktionalitet i programvaran. Det finns olika metoder
till att utföra ett sådant test men den enklaste metoden är just att observera hur kunden
använder programmet. På så sätt kan snabb feedback utvinnas på vilka eventuella ändringar
som bör genomföras. Då programmet inte är i sin slutfas har sådan testning inte utförts tidigare
men det är en viktig del i programmets utveckling då även den inte så tekniskt kunniga ska
kunna använda applikationen. Sådana tester kommer att göras inom snar framtid.
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Resultat

I detta kapitel så redogörs vilka resultat som det har kommits fram till under arbetets gång.
Resultaten redovisas i både skrift och med hjälp av bilder på hur applikationen fungerar. Detta
för att få en bättre överblicksbild över vilka resultat som uppnåddes under detta arbete.

3.1

Körning av applikationen

Nedan följer en demonstration med bilder och förklarande text av applikationen och funktionerna som är inkluderade.
Då användaren startar programmet så möts den av en startbild som varar i några sekunder
innan programmet går vidare till nästa vy. Figur 12 visar på hur denna startskärm ser ut.

Figur 12: Startskärmen, företagsnamnet är censurerat då de vill vara anonyma för tillfället.
Från början var det tänkt att startskärmen skulle presentera användaren med en inloggingsruta.
Tanken var att användaren endast skall ha tillgång till tjänsten om denne har ett konto som är
kopplat till vår back-end, men detta är fortfarande oklart då användaren även skall kunna
använda sig av andra tjänster såsom Dropbox, Sugarsync etc. Detta är fortfarande oklart då
resurserna för att skapa en egen back-end inte finns. Men det finns planer för en sådan implementering.
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Figur 13: Tabellvyn som listar filer.
Efter att användaren har öppnat tjänsten presenteras den av en lista innehållandes filer och
mappar som figur 13 visar på. Eftersom användaren kan spara lokala kopior av PDF:er på
enheten så visas även dessa filer här men användaren kan även välja att ladda ned PDF-filer
från molntjänsten. Figur 14 och 15 visar på hur det ser ut då inloggning till och utloggning från
Dropbox sker i applikationen.

Figur 14: Prompt som visar inloggning i Dropbox.

24

3

Resultat

Figur 15: Prompt som visar utloggning ur Dropbox.
När användaren har valt ett PDF-dokument att arbeta med så presenteras detta i PDF-läsaren.
Användaren kan zooma in/ut på dokumentet med två fingrar och flytta runt i dokumentet med
ett finger. Figur 16 visar hur PDF-editorn ser ut i porträttläget medan figur 17 visar hur denna
ser ut i landskapsläget.

Figur 16: PDF-editorn i porträtt-läget.

25

EN IPAD-BASERAD RITNINGSBEHANDLARE

Figur 17: PDF-editorn i landskaps-läget.
Användaren av applikationen kan, om denne vill, välja att göra en annotering på dokumentet.
För att göra denna process enkel så kan användaren endast göra markeringar med röd färg, men
det användaren kan välja själv är vilken tjocklek som skall användas för ett streck. Figur 18
illustrerar hur en annotering i PDF-editorn kan se ut. Notera även att efter användaren är klar
med annoteringen så kan denne välja att antingen ta bort eller flytta på annoteringen.

Figur 18: Illustration av annotering i PDF-editorn.
Användaren får, efter att ha gjort sina annoteringar, sedan välja vart den annoterade kopian
skall sparas. Valen som finns att välja mellan är att antingen spara kopian lokalt eller att även
spara den på Dropbox. Hur detta ser ut illustreras i figur 19.
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Figur 19: Spara PDF.

Det dokument som det arbetas med kan, tillsammans med de ändringar som har genomförts,
även skickas iväg via mail till någon kollega eller dylikt. Detta kan göras snabbt och smidigt då
mailfunktionen arbetar nära med den inbyggda mail-applikationen på iPaden. Figur 20 visar på
hur det ser ut då ett mail med ett bifogat dokument skall skickas iväg.

Figur 20: Mailfunktionen.

Prestandamätning
För att testa applikationen under körning har programmet testats med hjälp av att använda
diagnostikprogrammet “Instruments” som inkluderas i xcode. Instruments kan mäta allt från
energieﬀektivitet till hur mycket CPU-tid som spenderas på en specifik metod i koden. Det har
valts att endast fokusera på tidseﬀektivitet då detta täcker ett stort område inom prestandamätning. Det viktiga att notera är att resultat kan skiljas åt beroende på testad enhet. Figur 21
visar körningsresultatet av applikationen då en simulering av en tredje generations iPad använts
i Instruments. Notera dock att resultat som redovisas kan ändras då applikationen är under
ständig utveckling.
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Figur 21: Testresultat av applikationen då den kördes på en simulerad iPad av den tredje generationen.
Genom att kolla på ovanstående figur så syns det att applikationen oftast inte använder mer
än 50% utav iPadens processorkraft. Hur mycket av processorkraften som används syns genom
att undersöka det skapade diagrammet i figuren. På den vertikala axeln så syns det hur mycket
kraft som används vid en viss tidpunkt. Så där kurvan är som högst används också mest
processorkraft.
Att applikationen oftast ligger under 50% i processorkraft är bra då en PDF-läsare är grafiskt
intensiv på mobila plattformer och därför också processorkrävande. Skulle då inte mjukvaran
vara bra designad så skulle applikationen behöva använda ännu mer processorkraft vilket skulle
leda till att batterinivån på hårdvaran skulle sjunka snabbare samt att risken för att applikationen skulle krascha ökar. Detta i och med att ju mer processorn behöver jobba, ju mer måste
hårdvaran kylas ner för att inte den ska bli överhettad. Problemet här är att mobil hårdvara
oftast inte har någon bra nerkylning vilket leder till att hårdvaran skulle överhettas och krascha
om inte applikationen skulle ha en bra design.
Tidseﬀektivitet
Eftersom det inte är en billig operation att rendera PDF-dokument så är det tydligt att den
största delen av applikationen kommer att spendera mer tid på att just rendera dokumentet.
Så istället har det försökts att anpassa programkonfigurationer för att förbättra tiden det tar
att rendera ett dokument. Desto mer detaljer dokumentet innehåller, desto längre tid tar det
att rendera det. Men detta gäller endast när det öppnas upp för första gången. Som förklarats i
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kapitel 2.3 under rubriken Rita i PDF så renderas dokumentet med hjälp av kvadratiska plattor,
tiles [20] [21]. Figur 22 illustrerar denna teori, notera dock att endast teorin illustreras och inte
hur dessa faktiska plattor ser ut. Under programmets körning börjar cache-minnet att användas
för att spara plattor och använda dem vid behov, istället för att behöva rendera om dokumentet
hela tiden. Nya plattor skapas endast om det inte finns befintliga plattor i cache-minnet. Dessa
plattor tas inte bort från minnet om inte operativsystemet har ont om minne och blir tvunget
att rensa sitt cache-minne.

Figur 22: Illustration av plattor som renderar dokumentet. De röda rutorna skall föreställa s.k.
plattor, dessa kallas för tiles på engelska, där varje platta skall vara av samma storlek.
Med hjälp av att använda cache-minnet kan renderingstiderna förbättras då renderade plattor
kan återanvändas istället för att skapa nya.
Här är ett exempel på hur plattorna ser ut i cache-minnet:
• TILE1 - ZOOM = 1:1 - SIZE = 512x512 - POSITION = 0,0
• TILE2 - ZOOM = 1:1 - SIZE = 512x512 - POSITION = 0,1
• TILE3 - ZOOM = 1:1 - SIZE = 512x512 - POSITION = 1,0
• TILE4 - ZOOM = 1:2 - SIZE = 512x512 - POSITION = 0,0
• TILE5 - ZOOM = 1:2 - SIZE = 512x512 - POSITION = 0,1
• TILE6 - ZOOM = 1:2 - SIZE = 512x512 - POSITION = 1,0
(Notera att TILE1 och TILE4 ligger på samma position men att deras skala skiljer sig. Samma
sak gäller för TILE2 och TILE5 samt för TILE3 och TILE6.)
Tiden som det tar att rendera hela dokumentet beror även på hur detaljerat dokumentet skall
vara men även hur stora plattorna skall vara. Just nu så är storleken på plattorna relativ till
bredden och höjden på skärmen. Om programmet skulle köras på andra generationens iPad, som
har en resolution på 1024x768 pixlar, så har plattorna en storlek på 512x512 pixlar. Eftersom
tredje generationens iPad har en resolution på 2048x1536 så har renderingsplattorna en storlek
på 1024x1024.
Det finns ingen skriven standard för hur stora plattorna skall vara men en rimlig storlek skall
försöka hittas. Om plattorna är för stora riskeras det att delar av dokumentet som inte syns för
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användaren renderas vilket leder till onödiga operationer och beroende på hur stort och detaljerat dokumentet skall vara så kan en sådan operation ta tid då plattan måste rendera en stor
del av hela dokumentets area.
Om plattorna istället är för små så är det istället för många plattor som väntar på att renderas och detta kan försämra responstiden på programmet avsevärt. Programmet presenterar en
lågupplöst rendering av dokumentet medan applikationen renderar dokumentet i hög upplösning,
när denna rendering är klar så ersätts den tidigare renderingen. Att programmet presenterar en
lågupplöst rendering är för att detta är en rendering som har gjorts i ett tidigare stadie under
programmets livscykel då zoom-skalan förmodligen har ändrats.
Som förklarats tidigare så är det möjligt att zooma in/ut på PDF-dokumentet (kapitel 3.1).
Det finns en nedre och en övre gräns på zoom-nivån som styr intervallet av den applicerade
skalfaktorn som appliceras på PDF-dokumentet. Om programmet skulle konfigureras till att ha
en minimal zoom-nivå på 0,125 enheter och en maximal zoom-nivå på 8 enheter så kommer det
att kunna zoomas in eller ut med en faktor av 8.
När dokumentet renderas så finns det möjlighet att ställa in något som heter “Level of detail”
och “Level of detail bias”. Dessa bestämmer detaljnivån på det renderade dokumentet och kan
påverka tidseﬀektiviteten på renderingen av dokumentet avsevärt. “Level of detail” bestämmer
antalet detaljnivåer som appliceras på dokumentet. “Level of detail bias” bestämmer hur många
detaljnivåer som reserveras när det "zoomas"i dokumentet. Om det bestäms att en detaljnivå
på 4 enheter och en “level of detail bias” på 1 enhet skall användas så skulle dokumentet först
visas i (20) detaljnivå, 2x zoom in skulle ge (21 ), om det zoomades ut 2x skulle den bli (2 1 )
och om det zoomas ut 4x så fås en detaljnivå på (2 2 ).
Som förklarats i kapitel 3.1 så kan det göras annoteringar på en ritning. Denna ritning är ett
objekt och även detta objekt måste justera skalan beroende på zoom-nivå. Frågan är dock hur
detta skall genomföras. Eftersom varje ritat objekt är en så kallad sub-vy av dokumentet så
sparas dessa i en intern array som då skall innehålla sub-vyer. En ritning skulle kunna renderas
om som det gjorts på dokumentet vid zoom, men detta är inte en billig operation då det innebär
att ritningen måste renderas om med rätt skala. Vetskap fanns om att en del objekt inte syns på
skärmen om det zoomas in på dokumentet, så vad som skulle utföras är att endast objekt som
syns på skärmen renderas och inget annat. När användaren väljer att zooma in eller ut, undersöks det vilka objekt som är synliga för användaren. Endast om ett objekt ligger i användarens
vy väljs det att uppdatera skalan på detta objekt. Detta medför att alla objekt renderas då hela
dokumentet syns på skärmen. Dock kommer ritningen vara så stor att varje objekt kommer att
renderas i låg resolution, dvs. de tar inte lika lång tid att rendera dessa objekt.
Detta tillvägagångssätt är inte det mest ideala men uppfyller kraven för tillfället. En lösning
där en array inte behövs itereras igenom för att hitta objekt som skall renderas är att föredra, men
det finns dock inga alternativ till detta i nuläget då xcode endast ger oss sub-vyer presenterade
i en array.
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I detta kapitel diskuteras det tidigare presenterade utförandet av studien, resultat samt övriga
relevanta aspekter inom ramarna för ämnet.

4.1

Allmän diskussion

Här diskuteras arbetet i allmänhet och tankegångar som har uppkommit under dess gång.
Arbetet har gått bra och tidsplanen som lades upp i början av projektet har upprätthållits.
Dock så har det under arbetets gång uppkommit problem utav varierande storlek, men detta
räknades det med då projektet påbörjades. Det var utefter dessa förutsättningar som tidsplanen
skapades.
De största problemen uppkom under implementationsfasen, och många gånger då problem
uppstod så berodde detta på att det var ett, för oss, nytt programmeringsspråk som användes.
Detta i sin tur ledde till att det vid många tillfällen inte fanns tillräcklig vetskap om vilka inbyggda funktioner som skulle användas. Men genom att utnyttja Apples Developer-bibliotek [22]
och litteraturen som redovisas under “Referenser” så framkom det allt som oftast lösningar på
problemen. Om dock inte svaren hittades där så användes sökmotorn Google [23] för att få svar
på problemen. Google användes i störst utsträckning till att söka på olika felmeddelanden som
dök upp vid kompilering och körning av programmet då dessa kunde vara svårbegripliga och
inte alltid förklarade vad det egentliga felet var. Det kan även vara så att en del felmeddelanden
uppstår som en bugg i xcode, då även detta verktygsprogram inte är helt felsäkert.
Vissa av de mål som sattes upp i början av arbetet modifierades under arbetets gång. T.ex.
så börjades det med att testimplementera vissa moduler under språkinlärningsprocessen. Om en
modul senare inte tycktes uppfylla dess krav så fick den byggas ut eller modifieras. I vissa fall fick
hela moduler tas bort och göras om från grunden. Detta är inte det mest optimala sättet att arbeta på, men det kan även vara givande då inlärningen av språket fortgick och detta påskyndade
denna process då detta ledde till att bättre förståelse om vad som egentligen implementerades
genererades. Det finns även information om moduler eller klasser som inte nämns i verktygsdokumentationen. T.ex. så visar det sig att ritegenskaper endast kan användas då de anropas
från rätt metod i xcode. Detta är något som inte skulle framgått om ingen genomgång av andra
programmerares erfarenheter inom området gjorts. Genom att gå in på programmeringsforum
såsom stackoverflow [24] så kunde det läsas om andra programmerares erfarenheter utav både
utvecklingsverktyget xcode och programmeringsspråket Objective-C.
Detta arbete grundar ju sig i att uppdragsgivaren har konstaterat att en applikation som kan
hantera ritningar i PDF-format skulle eﬀektivisera byggnadsindustrin. Anledningen är delvis att
kostnaden för allt papper är kontinuerlig vilket leder till att omkostnaderna för alla ritningar
bara blir större och större. Genom att istället köpa in ett finit antal iPad’s och distribuera ut alla
ritningar på dessa så skulle omkostnaderna minska den totala kostnaden för ritningarna. Detta
då inköpet av iPadsen endast är en engångskostnad vilket i längden blir billigare för företagen.
Detta är dock den minsta anledningen till att uppdragsgivaren vill ge ut denna applikation.
Den största anledningen är att denna skulle eﬀektivisera ritningshantering då en ändring på
en ritning genast skulle distribueras ut till alla andra som har tillgång till den ritningen. Inom
byggnadsindustrin idag då en ändring görs på en ritning så måste den även göras på flera ritningar vilket kan ta tid och tid är pengar inom arbetsmarknaden. Risken är också stor att man
missar att tillämpa ändringen på någon ritning. Med hjälp av prototypen som har utvecklats
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under detta arbete så skulle inte dessa misstag uppstå samt att omkostnaderna för alla ritningar
skulle minska.
En del av arbetet som är viktig att nämna är den erfarenhet som har utvunnits genom att
hålla kontakten med uppdragsgivaren under arbetets gång. En programmerare har som uppgift
att låta uppdragsgivaren veta vad som går och inte går att utföra under bestämd tid. Då gäller
det även att det bestäms och sedan mäts hur lång tid som det spenderas på att uppfylla ett
specifikt mål, något som det inte riktigt hade tänkts på då projektet startade men som det har
tagits lärdom av så att detta utförs ordentligt i framtiden. Att möta uppdragsgivarens krav har
varit utmanande men erfarenheten som utvunnits har varit belönande.
Kommunikationen med uppdragsgivaren har dock varit lite tvetydig. I arbetets början var
det tänkt att applikationen endast skulle fungera tillsammans med företagets egna molntjänst
som även skulle utvecklas, men detta krav har under tiden ändrats till att applikationen ska
stödja andra molntjänster som t.ex. Google Drive eller Dropbox. Detta ledde till att ingen
implementation av den designade databasen utfördes. Dock så är inte denna design bortkastad,
då denna kan användas i ett senare skede då det bestämts att resurserna till att skapa den egna
molntjänsten existerar. Något som skulle förenklat arbetet hade varit om det funnits fastställda mål som skulle följts redan vid starten av detta arbete. Trots små tvetydigheter har dock
överenskommelser med uppdragsgivaren uppnåtts och uppdraget har levererats under bestämd
tid.

4.2

Metod

Lära sig språket
Processen att lära sig tillräckligt mycket av språket och utvecklingsverktyget för att kunna gå
vidare i utvecklingen av applikationen tog ungefär två veckor. Det som var svårast att förstå hur
det fungerade var begreppet delegering och detta berodde förmodligen på att detta var något
nytt för oss. Det som ofta ställde till problem i början av inlärningsprocessen då delegering skulle
användas var att delegeringsmetoderna var asynkrona. Detta ledde till flertalet tillfällen då det
var tvunget att funderas ordentligt på hur en viss metod skulle implementeras så att den kunde
använda en delegeringsmetod korrekt. Att delegeringsmetoderna var asynkrona medförde nämligen problem då det vid påkallande av dessa antogs att de skulle anropas direkt och att metoden
som påkallat denna inte skall fortgå förrän den fått respons av delegeringsmetoden. Men så är
icke fallet då en asynkron metod jobbar i bakgrunden av programmet, vilket medförde att det
imperativa tänket inte kunde användas fullt ut.
Det andra begreppet storyboard som konstaterades vara en viktig del i skapandet av applikationer ämnade för Apples iOS plattform var inte lika svårt att förstå hur det skulle användas
så som delegering var. Stora delar av hur detta grafiska skapandesätt fungerade var intuitiva,
men det uppstod dock ibland några frågetecken om vilket/vilka tillvägagångssätt som skulle
appliceras i specifika lägen. Det lite större problemet som uppstod under inlärningsprocessen
av storyboarden var också kopplat till delegering. Då en tabellvy skapades så var den nämligen
tvungen att kopplas ihop med vykontrollen genom att säga att vykontrollen skulle använda delegeringsmetoder för tabeller och att tabellen skulle användas som datakälla. Gjordes inte detta
så skulle endast en tabell existera som aldrig skulle kunna uppdateras då vykontrollen
inte skulle veta var den skulle sätta in den inkommande datan någonstans. Detta var ett
problem som det kämpades med under arbetets gång.
Den metod som användes för att få en bra grundidé av hur språket och utvecklings32
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verktyget fungerade, där det börjades med att läsa på om språket och verktyget innan de började
användas, anses vara ett bra tillvägagångssätt. I och med att det läses på om de två delarna
innan de används så går det mycket lättare att sedan börja använda dem då en grundidé om
hur de fungerar har skapats.
Design av systemet
Under designfasen av programmet användes olika metoder. Det börjades med att skapa
klassiska use case diagram för att få en överblick över vilka mål som systemet skulle uppnå och
sedan så utformades ett konceptuellt klassdiagram samt ett sekvensdiagram. Då dessa delar har
varit viktiga under utformningen av detta program så har en del lösningar uppstått efter designfasen allt eftersom processen av att lära sig språket fortgår och då kan de finnas vissa koncept
som verkar lätta att implementera konceptuellt men som praktiskt är svårare att implementera
än väntat. Det som har försvårat designen av systemet är att programspecifikationen ofta har
ändrats under arbetets gång. Då måste den konceptuella designen korrigeras oftare än nödvändigt.
Implementering av systemet
I början av arbetet implementerades en egenskriven PDF-läsare genom att använda standardguider skrivna av Apple. Det finns dock vissa gränser till vilka PDF-dokument som kunde
användas med denna implementering. På webbplatsen [24] finns det en tråd med tips på hur
PDF-läsare skulle kunna eﬀektiviseras i xcode. I denna tråd hittades även en open-source implementering av en PDF-läsare[9]. Personen bakom denna PDF-läsare tog fram denna lösning för
xcode-utvecklare som behöver hjälp med att ta fram en PDF-läsare. Denna läsare var till god
nytta men källkoden var tvungen att modifieras kraftigt då denna PDF-läsare var avsedd för
PDF-dokument av ordinarie resolution. Efter att ha studerat källkoden kunde stora ändringar
göras för att eﬀektivt rendera PDF-dokument av hög resolution.
Prototypen av programmet var från början tänkt att köras på sin egna moln-tjänst som också
skulle utvecklas. Trots att planer för ett sådant system finns och att färdiga diagram för dess
databas också finns så har detta inte implementerats.
När arbetet började så utforskades de möjligheter som kom med utvecklingsverktyget xcode.
Eftersom inga tidigare kunskaper i datorgrafik fanns så var detta en lärorik och intressant upplevelse. Kunskap som genererades var t.ex hur skapande av resolutionsoberoende vektorgrafik
går till samt olika ritningsmetoder såsom Beizér-kurvor. Det finns olika metoder för att rendera
grafik på skärmen och experimentering för att finna en optimal PDF-läsare genom att kolla på
olika lösningar och inställningar utfördes. För att komma fram med gränssnittet till programmet
har erfarenheten samt de kunskaper inom människa-datorinteraktion som utvunnits vid utveckling av tidigare program använts. Tips och idéer för gränssnittet utvanns också då [13]2 lästes.
I programmet kan kopior av dokument skapas. Trots att en typisk arkitektsritning är stor så
är utförandet av kopieringprocessen oftast eﬀektiv. Detta beror såklart också på hur många
ritade annoteringar som skall renderas på det nya dokumentet men det krävs väldigt många
annoteringar för att denna process skall bromsas upp markant. Det finns tyvärr inte så mycket
information om hur denna process fungerar då Apple har valt att mörklägga en del om hur de
inre funktionerna verkligen fungerar men eftersom xcode innehåller bibliotek som har stöd för
PDF-hantering så har de nog haft detta i åtanke.
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Mailfunktionen har varit lätt att implementera då funktionen arbetar nära det inbyggda mailprogrammet i operativsystemet. Det enda som behöver göras då är att skapa en kopia av dokumentet, specificera sökvägen och sedan så anropas de inbyggda mail-funktionerna för att skapa
ett mail-objekt. När användaren väljer att skicka dokumentet så tar mail-programmet hand om
detta. Det som gör detta så bra är att det inte behövs spenderas så mycket tid på att implementera en sådan viktig funktion då det vanligtvis behövs tänkas på nätverksrelaterade problem
som kan uppstå då en mail-funktion implementeras.
Testning
I kapitel 2.4 under rubriken ”Användbarhetstestning” nämndes planer på att genomföra
användbarhetstestning ute bland folk. Lyckligtvis så har uppdragsgivaren nära kontakt med stora företag inom byggbranschen vilket gör det möjligt att få observera hur en användare reagerar
vid testning av applikationen.
Xcode har hjälpt utvecklare med en del smarta lösningar som gör livet lite enklare för utvecklare men de finns inget riktigt stöd för testning av program. Apple låter inte utvecklare
distribuera program för testning, utan distribuering av programmet får endast ske via deras
online tjänst ”App store”. Vanligtvis publiceras program efter att ett antal tester utförts med en
vald målgrupp bestående av testare. För att testa applikationen nämndes det tidigare att ett
tredjepartsprogram, som heter TestFlight, användes. Detta program förenklade distributionen
av applikationen till de som skulle testa produkten. Testning är en viktig del i utvecklingsprocessen av ett program då det krävs att programmet testas innan vidareutveckling av programmet kan ske med hjälp av den feedback som har mottagits.
Som ett exempel på hur viktigt det är med testning så testades applikationen på en byggplats. Eftersom programmet tidigare bara testades på andra generationens iPad så antogs det
att det även skulle fungera på nyare modeller av iPad. Det visade sig dock att ingen hänsyn
togs till den ändrade resolutionsstorleken på de nyare modellerna och programmet kraschade
när det användes på tredje generationens iPad. Det var viktigt att denna incident uppstod i ett
så tidigt skede i utvecklingsprocessen då problemet snabbt kunde identifieras och lösas. Efter
denna incident utfördes tester både på andra och tredje generationens iPad.

4.3

Resultat

Användning av programmet
Den färdiga prototypen är inte speciellt avancerad, vilket var i enlighet med kravspecifikationen.
Detta då det var tänkt att personer med liten datorvana skall kunna använda den utan problem.
Problemet med detta är att systemutvecklare som har stor datorvana har svårt att sätta sig in
i hur någon med knappt någon datorvana alls tänker. Någonting som kan verka självklart för
utvecklare kanske inte alls är lika självklart för en som knappt vet vad en iPad är för något
och hur den används. Detta gjorde att ett mål var att skapa ett användargränssnitt som var så
enkelt att ingen misstolkning av vad som skulle kunna utföras i de olika vyerna skulle kunna
ske. Detta samtidigt som det skulle vara stilrent och estetiskt tilltalande.
Målet med arbetet var att skapa ett stilrent och enkelt uppbyggt användargränssnitt och vi
bedömer att det målet uppfylldes då neutrala färger användes i en naturlig balans. Hade istället
starka färger använts så hade det varit svårare att skapa ett stilrent samt ett välbalanserat användargränssnitt. Används starka färger så ökar också risken för att en användare skulle kunna
bli förvirrad vid användning av applikationen. Detta för att hjärnan kan koppla ihop
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vissa färger med vissa användningsområden. Ett exempel är om en rödfärgad knapp skulle skapas. Detta skulle kunna leda till att en användare inte vill trycka på den då hjärnan ofta kopplar
ihop färgen röd med att något oönskat skall ske eller att knappen skall stoppa processen. Så
genom att använda neutrala färger så tas risken bort för att denna situation skulle kunna uppstå.
Om en sådan knapp skulle finnas så skulle det dock vara bra att färga den röd, men detta kan
som sagt leda till att användargränssnitten inte blir lika estetiskt tilltalande.
Då programmet är enkelt uppbyggt så har det setts till att den funktionalitet som skulle vara
möjlig i programmet är felsäker. Metoderna som har implementerats har testats ordentligt så
att det nästan skall vara omöjligt för dem att krascha. Vi anser att denna felsäkerhet hos ett
program är viktigt då detta medför att användarupplevelsen av programmet skulle bli bättre än
om det skulle krascha lite då och då. Om ett program är felsäkert så blir hela intrycket av det
också mer professionellt och det byggs då också upp ett gott förtroende hos användaren som
gör att den gärna skulle kunna tänka sig att använda något mer system som systemutvecklaren/systemutvecklarna har byggt eller kommer bygga i framtiden. I och med att detta program
också är enkelt uppbyggt så anses det att kravet på att det är felsäkert ökar ännu mer då ett
enkelt system som är opålitligt är lika med skräp.
Sammanfattas tankarna kring användandet av programmet som skapats så anses det att det
är en bra prototyp som tagits fram. Den är estetiskt tilltalande, användarvänlig och den brister
inte heller i sin funktionalitet. Detta gör att både vi och vår uppdragsgivare är nöjda med
arbetet som har utförts och förhoppningsvis så kommer framtida användare att tycka samma sak.
Prestandamätning
Under arbetets gång har en del tester utförts för att mäta applikationens prestanda mot hårdvaran som applikationen kommer att utnyttja. Eftersom en applikation som en PDF-läsare är
grafiskt intensiv på mobila plattformer så kommer den största belastningen ligga på enhetens
processor. Efter flera mätningar och diverse optimeringar har det försökts förbättra applikationens användning av processorn såväl som dess minnesallokering.
En avvägning som behövt göras är att låta applikationen använda mer utav enhetens cacheminne istället för att behöva rendera bilder på nytt. På så sätt skulle applikationens processorbehov minska, men detta betyder även att applikationen behöver allokera mer minne för användning av cachen. Vi har dock valt att använda denna metod då vi anser att det i detta fall är
viktigare att inte för mycket processorkraft används till PDF-läsaren då den fortfarande, trots
denna åtgärd, är eﬀektivitetskrävande.
Det som gjordes för att använda mer utav enhetens cache-minne och minska på applikationens processorbehov var att använda flera små kvadratiska plattor för att rendera dokumentet
(står mer om detta i resultatkapitlet). Denna metod är även den som Apple rekommenderar.
En annan metod som kan användas är att hela dokumentet renderas om och om igen då in/utzoomning sker. Problemet med detta är att renderingstiden samt förbrukningen av processorkraft ökar. Detta beror på att hela dokumentet renderas trots att vissa delar av det inte syns på
skärmen vid in-zoomning. Detta onödiga agerande sker inte då metoden med flera kvadratiska
plattor används.
När arbetet med PDF-läsaren började så undersöktes det hur andra utvecklare löst renderingsproblemet och det visade sig att de flesta utvecklarna löste det genom att använda samma princip
som oss.
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Under detta arbete så har det tagits fram en prototyp av en applikation som är ämnad för
Apples mobila plattform iOS. Den är utformad så att den är kompatibel med både den andra
generationens- och den tredje generationens iPad. Genom att göra den kompatibel med båda
dessa surfplattor så utökas kundkretsen markant då många som idag äger en andra generations
iPad inte har råd eller bara inte vill införskaﬀa den nya iPaden.
Applikationen är främst skapad för att kunna användas inom byggnadsindustrin som en
ritningshanterare men den kan även användas som en vanlig PDF-editerare. De huvudsakliga
funktionerna som implementerades i denna applikation var att rendera PDF-dokument, göra annoteringar i dessa och sedan kunna spara dem, både lokalt men även på molntjänsten Dropbox.
Från Dropbox kunde det även laddas ner filer.
Frågeställningarna som framställdes i början av arbetet besvaras nedan:
Då ett PDF-dokument framställs på en iPad så används en metod som kallas för rendering. Renderingen av ett PDF-dokument görs i små rektangulära plattor (Ungefär som en pixel
presenterar en bit av skärmen). Dessa plattor har som uppgift att rendera den biten av dokumentet som de presenterar. Om skalan ändras, så måste varsin platta åter-rendera och i vissa
fall behöver inte plattorna rendera något alls om inte den syns på skärmen.
Annoteringar skapas med hjälp av Bézier-kurvor som är en matematisk uträkning för en
kurva. Bézier-kurvor hjälper oss att rita på ett PDF-dokument då de används för att skapa
modeller med rundade kurvor som kan skalas i oändlig storlek, utan att förlora kvalitet. Användning av Bézier kurvor förekommer vanligt inom datorgrafik och används även för att ritningar ska
se naturliga ut. Annoteringar skapas som sub-vyer till PDF-dokumentet. Detta gör det enklare
att flytta och ta bort annoteringar.
För att kunna spara ett dokument gäller det att en kopia av PDF-dokumentet skapas samt
eventuella annoteringar. Detta har xcode stöd för och det gäller att ett nytt PDF-dokument
skapas och renderar allt innehåll som renderas på det ursprungliga dokumentet. Eftersom
annoteringar sparas som subvyer så gäller det att dessa vyer renderas igen.
Det är oklart om det kan mätas noggrant i en PDF bara genom att avläsa ett dokument, ett
försök är att användaren tillåts placera ut koordinater och sedan försöka avläsa den färgkoden
som den koordinaten presenterar på dokumentet. Det antas då att vit färg är bakgrunden och
svart för en vägg. För att få noggrannhet krävs det då att linjen ritad mellan dessa två koordinater förminskas så mycket att linjens ändpunkter hamnar precis vid gränsen av båda väggarna.
Problemet med en sådan lösning är att de är tidskrävande och inte alls så noggrann som det
hade kunnat hoppas. En annan lösning skulle kunna vara att dokumentet försöks återskapas i
sin helhet men med ritade objekt som det kan arbetas med. Detta skulle göra det lättare att placera linjen med den noggrannhet som krävs men en sådan process är tidskrävande då ritningar
i PDF-dokumentet oftast är stora och högupplösta.
Eftersom att ingen redundans skulle ske i användardatabasen så skapades först ett ERdiagram som gav en överblick över hur databasen skulle designas. I steget från att sedan översätta ER-diagrammet till relationsmodellen så undersöktes det att alla tabellerna som skapades
uppfyllde Boyce-Codds normalform. Då alla tabeller uppfyllde denna normalform implicerade
detta att ingen onödig redundans skulle existera i databasen.
Kopplingen mellan iPaden och Dropbox utfördes genom att använda Dropbox redan utvecklade API som var gjort enkom för iOS plattformen. Användandet av detta API gjordes möjligt
genom att registrera en förfrågan, på Dropbox hemsida, om att få möjlighet att få tillgång till
deras servrar från applikationen. Detta ledde till att de tilldelade en nyckel samt ett användarkonto som möjliggjorde hopkoppling mellan applikationen och deras tjänst. Sedan för att
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utföra den verkliga kopplingen mellan tjänsterna så implementerades, i applikationen, en autentiseringsfas där den tilldelade nyckeln användes. Detta var det enda sättet att koppla ihop
iPaden med Dropbox då Apple infört ett förbud om att ingen interaktion mellan Dropbox och
iOS-plattformen får ske via en webbläsare.
För att applikationen skulle bli användarvänlig så designades användargränssnittet på så vis
att neutrala färger användes då starka färger kan förvirra en användare. Applikationen gjordes
också stilren för att förbättra användarupplevelsen och endast den funktionalitet som var nödvändig implementerades då gränssnittet skulle vara så enkelt som möjligt så att ingen feltolkning
skulle kunna ske. Gränssnittet skulle vara intuitivt så att en användare aldrig behöver fundera
på hur en specifik handling skall utföras.
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Nedan följer förslag på hur systemet i framtiden kan utvecklas.
• Mätning i PDF
I arbetets allra första början var de tänkt att mätning skulle kunna genomföras i ritningarna. Trots att mycket tid har lagts ned på att lösa detta problem så har vi inte kommit
fram till någon eﬀektiv lösning. Detta är självklart en funktion som skulle gynna byggare
då mätning helt enkelt skulle kunna ske i iPaden istället för på en pappersritning med
hjälp av en linjal. Detta är ett område som det kan studeras vidare på.
• Utveckling till andra plattformar
Detta dokument beskriver hur utvecklingen av denna applikation gick till för att sedan
kunna använda den på en iPad. Men det skulle vara intressant om denna tjänst även kunde
erbjudas till andra plattformar. Detta skulle vara möjligt om en s.k. webb-applikation
skulle skapas där det endast krävs en webbläsare för att kunna använda tjänsten. Med tanke
på det stora utbudet av programmeringsverktyg för att utveckla avancerade webbsidor så
skulle det vara möjligt att komma fram med en sådan lösning.
• Augmented reality
En lösning som borde kunna implementeras inom några år är augmented reality, dvs. att
iPadens bakre kamera används för att projicera en 3D-model av en ritning på byggplatsen. På så sätt skulle iPadens gyroskop kunna användas för att känna igen användarens
perspektiv och justera därefter. Dock så är teknologin inte riktigt där än då enbart 3Dmodellering på en iPad är CPU-krävande.
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8.1

Bilaga 1

Innan examensarbetet påbörjades delades arbetet upp så att en person fokuserar på implementeringen av själva hanteringen av PDF-dokument medan den andra personen fokuserar på att
implementera PDF-läsaren och de funktioner som medföljer. Planering och design av stora delar
av systemet har dock gjorts tillsammans. Nedan följer en sammanfattad lista som visar vilka
delar som har utförts självständigt under detta examensarbete.
David Eriksson
• Planering och design av relationsdatabas
• Planering, design och implementation av användargränssnittet
• Implementation av Dropbox-synkronisering
Kristian Ionescu
• Implementation av PDF-renderare
• Implementation av PDF-editor
• Implementation av att spara filer lokalt och maila PDF-dokument
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8.2

Bilaga 2

Sammanfattad kod som visar på hur en del nyckelfunktioner i systemet har implementerats:
Spara kopia av PDF lokalt och på Dropbox:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:

- (void)saveProcess:(BOOL)upload
NSLog(@"Copy PDF...");
CGRect pageSize = self.bounds;
[[[[self delegate] getPageName] stringByDeletingPathExtension]
stringByAppendingString:@"_annoterad.pdf"];
NSArray *arrayPaths = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(
NSDocumentDirectory,
NSUserDomainMask,
YES);
NSString *path = [arrayPaths objectAtIndex:0];
NSString* pdfFileName = [path stringByAppendingPathComponent:fileName];
UIGraphicsBeginPDFContextToFile(pdfFileName, pageSize, nil);
CGContextRef ctx = UIGraphicsGetCurrentContext();
CGPDFPageRef drawPDFPageRef = CGPDFPageRetain(_PDFPageRef);
UIGraphicsBeginPDFPageWithInfo(pageSize, nil);
CGContextSetRGBFillColor(ctx, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f); // White
CGContextFillRect(ctx, CGContextGetClipBoundingBox(ctx)); // Fill
CGContextSaveGState(ctx);
CGContextTranslateCTM(ctx, 0.0f, self.bounds.size.height);
CGContextScaleCTM(ctx, 1.0f, -1.0f);
CGContextConcatCTM(ctx,
CGPDFPageGetDrawingTransform(drawPDFPageRef, kCGPDFCropBox,
self.bounds, 0, true));
CGContextSetRenderingIntent(ctx, kCGRenderingIntentDefault);
CGContextSetInterpolationQuality(ctx, kCGInterpolationDefault);
CGContextDrawPDFPage(ctx, drawPDFPageRef);
CGPDFPageRelease(drawPDFPageRef);
CGContextRestoreGState(ctx);
CGContextSetStrokeColorWithColor(ctx, [UIColor redColor].CGColor);
CGContextStrokePath(ctx);
//Rita drawings.
[[self delegate] CustomDrawings:ctx];
UIGraphicsEndPDFContext();
NSLog(@"Copy finished.");
if upload == T RU E then
NSString *destDir = @"/";
[[self restClient] uploadFile:fileName toPath:destDir
withParentRev:nil fromPath:pdfFileName];
end if
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Rita på PDF/Klassen freedraw:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

[[self delegate] CustomDrawings:ctx] :
- (void)CustomDrawings:(CGContextRef )MyCtx
for (size_t x = 1; x < [theContainerView.subviews count]; x++) do
FreeDraw *view = [theContainerView.subviews objectAtIndex:x];
CGContextSaveGState(MyCtx);
CGContextTranslateCTM(MyCtx, view.frame.origin.x, view.frame.origin.y);
[view drawInContext:MyCtx];
CGContextRestoreGState(MyCtx);
end try

-(void)drawInContext:(CGContextRef )ctx
UIGraphicsPushContext(ctx);
CGContextSetLineCap(ctx, kCGLineCapRound);
CGContextTranslateCTM(ctx, -boundbox.origin.x+10, -boundbox.origin.y+10);
CGFloat red[4] = {1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
CGContextSetStrokeColor(ctx,red);
for (UIBezierPath *_path in pathArray) do
CGContextSetLineWidth(ctx, _path.lineWidth);
CGContextAddPath(ctx,[_path CGPath]);
CGContextDrawPath(ctx,kCGPathStroke);
end try
UIGraphicsPopContext();

-(void)drawLayer:(CAShapeLayer *)layer inContext:(CGContextRef )context
UIGraphicsPushContext(context);
if editM ode == F ALSE then
CGContextTranslateCTM(context, -boundbox.origin.x+10,
boundbox.origin.y+10);
end if
[[UIColor grayColor] setFill];
[[UIColor redColor] setStroke];
CGContextSetLineCap(context, kCGLineCapRound);
for (UIBezierPath *_path in pathArray) do
[_path strokeWithBlendMode:kCGBlendModeColor alpha:1.0];
UIGraphicsPopContext();
end try
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

-(void) touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
if editM ode == T RU E then
NSLog(@touchbegan");
myPath=[[UIBezierPath alloc]init];
myPath.lineWidth=lineWidth;
myPath.lineCapStyle = kCGLineCapRound;
myPath.flatness = 0.0;
myPath.lineJoinStyle = kCGLineJoinRound;
myPath.miterLimit = 200.0;
UITouch *touch = [touches anyObject];
point0 = CGPointMake(-1, -1);
point1 = CGPointMake(-1, -1); // previous previous point
point2 = CGPointMake(-1, -1); // previous touch point
point3 = [touch locationInView:self]; // current touch point
[myPath moveToPoint:point3];
[pathArray addObject:myPath];
end if
-(void) touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
if editM ode == T RU E then
UITouch *touch = [touches anyObject];
point0 = point1;
point1 = point2;
point2 = point3;
point3 = [touch locationInView:self];
[self smoothBezier];
end if

-(void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
if editM ode == T RU E then
3:
UITouch *mytouch = [[touches allObjects] objectAtIndex:0];
4:
endPoint = [mytouch locationInView:self];
5: end if
1:
2:
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:

Bilagor

-(void) smoothBezier
if point1.x > 1 then
double x0 = (point0.x > -1) ? point0.x : point1.x;
double y0 = (point0.y > -1) ? point0.y : point1.y;
double x1 = point1.x;
double y1 = point1.y;
double x2 = point2.x;
double y2 = point2.y;
double x3 = point3.x;
double y3 = point3.y;
double
double
double
double
double
double

xc1
yc1
xc2
yc2
xc3
yc3

=
=
=
=
=
=

(x0
(y0
(x1
(y1
(x2
(y2

+
+
+
+
+
+

x1)
y1)
x2)
y2)
x3)
y3)

/
/
/
/
/
/

2.0;
2.0;
2.0;
2.0;
2.0;
2.0;

double len1 = sqrt((x1-x0) * (x1-x0) + (y1-y0) * (y1-y0));
double len2 = sqrt((x2-x1) * (x2-x1) + (y2-y1) * (y2-y1));
double len3 = sqrt((x3-x2) * (x3-x2) + (y3-y2) * (y3-y2));
double k1 = len1 / (len1 + len2);
double k2 = len2 / (len2 + len3);
double
double
double
double

xm1
ym1
xm2
ym2

=
=
=
=

xc1
yc1
xc2
yc2

+
+
+
+

(xc2
(yc2
(xc3
(yc3

-

xc1)
yc1)
xc2)
yc2)

double smooth_value = 0.5;
float ctrl1_x = xm1 + (xc2 float ctrl1_y = ym1 + (yc2 float ctrl2_x = xm2 + (xc2 float ctrl2_y = ym2 + (yc2 -

*
*
*
*

k1;
k1;
k2;
k2;

xm1)
ym1)
xm2)
ym2)

*
*
*
*

smooth_value
smooth_value
smooth_value
smooth_value

+
+
+
+

x1
y1
x2
y2

-

xm1;
ym1;
xm2;
ym2;

[myPath addCurveToPoint:point2 controlPoint1:CGPointMake(ctrl1_x, ctrl1_y)
controlPoint2:CGPointMake(ctrl2_x, ctrl2_y)];
33:
[self setNeedsDisplay];
34: end if
31:
32:
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Ladda ner filer/mappar från Dropbox
1:
2:
3:
4:
5:
6:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

-(IBAction)downButton:(id)sender
UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] init];
[self showDownloadAlert:alert value:YES];
[[self restClient] loadMetadata:@"/"];
[self showDownloadAlert:alert value:NO];
alert = nil;
-(void) restClient:(DBRestClient*)client
loadedMetadata:(DBMetadata*)metadata
for (DBMetadata* child in metadata.contents) do
NSString *path = [child.path lowercaseString];
NSArray *paths = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory,
NSUserDomainMask, YES);
NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0]; // Get documents folder
NSString *dataPath = [documentsDirectory
stringByAppendingPathComponent:child.path];
if child.isDirectory then
if ![[N SF ileM anagerdef aultM anager]f ileExistsAtP ath : dataP ath] then
[[NSFileManager defaultManager] createDirectoryAtPath:dataPath
withIntermediateDirectories:NO attributes:nil error:nil];
end if
[client loadMetadata:child.path];
else
NSString *FP = [[NSHomeDirectory()
stringByAppendingString:@"/Documents"] stringByAppendingString:path];
[client loadFile:path intoPath:FP];
end if
end try
self.FileList = [[NSFileManager defaultManager]
contentsOfDirectoryAtPath:self.CurrentPath error:nil].mutableCopy;
[self.tableView reloadData];

48

8

Bilagor

Mail-funktionalitet
1: -(void)emailButton:(UIButton *)button
2: //Gör kopia av nuvarande dokument.
3: [[contentViews objectForKey:[NSNumber numberWithInteger:currentPage]] emailSave];
4: if (fileSize < (unsigned long long)15728640) then
5:
NSString *fileName = document.fileName;
6:
NSData *attachment = [NSData dataWithContentsOfFile:pdfFileName
options:(NSDataReadingMapped | NSDataRadingUncached) error:nil];
7:
if attachment! = nil then
8:
MFMailComposeViewController *mailComposer = [MFMailComposeViewController
new];
9:
[mailComposer addAttachmentData:attachment mimeType:@”application/pdf”
fileName:fileName];
10:
[mailComposer setSubject:[fileName stringByAppendingString:@"_annoterad.pdf"]];
11:
mailComposer.modalTransitionStyle = UIModalTransitionStyleCoverVertical;
12:
mailComposer.modalPresentationStyle = UIModalPresentationFormSheet;
13:
mailComposer.mailComposeDelegate = self;
14:
[self presentModalViewController:mailComposer animated:YES];
15:
end if
16: end if
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