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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts på Lawson, som idag gör en satsning mot de mobila användarna. 
Då det idag finns många olika typer av enheter, webbläsare och operativsystem utvecklas det 
mobila applikationer till varje plattform vilket medför stora kostnader och längre 
utvecklingstider. Den här rapporten är skriven i syfte att se över vad det finns för möjligheter 
att använda ny teknik som HTML5 och CSS3 tillsammans med ramverket jQuery for mobile för 
att utveckla webbapplikationer. 
 
För att visa på funktionaliteten och vad man kan göra så har två exempelapplikationer tagits 
fram och testas på flera olika plattformar/enheter, bland annat en iPad och en Samsung Galaxy 
Tab 8.9. Koden för dessa applikationer finns som bilaga i rapporten. 
 
Målet var att se över vad det fanns för stöd för swipes, enhetlig native-design/känsla, kunna 
använda enhetens kamera och GPS. En hel del, bland annat swipes, GPS och lokal lagring, går 
att lösa med HTML5 och jQuery for mobile. Men vill man komma åt ännu mer hårdvarunära 
funktionalitet, så som kamera, så behöver man lägga på ett ramverk, i mitt fall valde jag att 
utöka arbetet och även se över ramverket Cordova. Det ramverket gjorde att man kunde 
komma åt kameran i mobilen.  
 
Slutsatsen av undersökningen är att det går att göra mycket med jQuery for mobile som 
bygger på webbtekniker som JavaScript, HTML5 och CSS3. Men för att få hårdvarunära 
funktionalitet behövs det användas en annan typ av ramverk, t.ex. Cordova, som erbjuder ett 
API mot själva hårdvarufunktionaliteten. För att den funktionaliteten sedan ska fungera måste 
applikationen kompileras, på samma sätt som en native-applikation. Dock så använder 
Cordova samma teknik som ramverket jQuery for mobile, så kostnader och utvecklingstid kan 
hållas nere. Vid små applikationer fungerar det utmärkt att använda denna teknik men vid 
större kan man behöva göra lite fler prestandatester innan man säkert kan avgöra om tekniken 
är lämplig.  
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1. Inledning 
1.1Bakgrund 
Lawson Software, an Infor affiliate, erbjuder affärssystemlösningar och tjänster till företag 
inom hälsovård, tillverkning, distribution, underhåll och service. Då deras kunder blir allt mer 
mobila så behövs en anpassning göras. De gör denna satsning under namnet ”Mashup 
Everywhere” och den bygger på att de presenterar informationen med hjälp av HTML och 
JavaScript. Detta vet man fungerar bra på datorer men det finns lite större frågetecken kring 
hur det blir på mobila enheter. Funderingarna går kring om det kommer räcka med att bygga i 
HTML och JavaScript eller om de kommer behöva bygga en native applikation för varje 
plattform. 
 
Då det finns en uppsjö av olika mobiltillverkare och operativsystem så kan det bli en kostsam 
historia att utveckla olika applikationer för varje plattform. Så blickarna vänds därför mot olika 
webb-mobil-ramverk som tar hand om och fixar så det fungerar likartat på de olika 
plattformarna vilket är till stor fördel. Då både jag och Lawson har varit i kontakt med 
JavaScript-biblioteket jQuery så föll valet naturligt på att undersöka deras mobilramverk, 
jQuery for mobile. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om man kan använda sig av ramverket jQuery for 
mobile tillsammans med HTML5 och CSS3 för att utveckla en funktionell webbapplikation som 
fungerar på flera mobilplattformar, istället för en native Android- eller iPhone-applikation. 

1.3 Frågeställning 
 Går det att bygga en webbapplikation som kan hantera bl.a. swipes och touch? 

En viktig del som Lawson lagt fram att de vill ska fungera bra är att man kan swipa 
mellan olika sidor för att kunna navigera. 
 

 Går det att enkelt få en native-känsla/utseende och automatisk historik? 
Även om det är en webbapp så ska det kännas som en mobil applikation och bör även 
gå att köra när mobil-enheten är offline. Kan man även på ett enkelt sätt hantera hur 
användaren har navigerat i applikationen är det en stor fördel. 

 

 Går det att komma åt hårdvarurelaterade saker, så som kamera, genom en 
webbapplikation? 
Något som inte behövs för dagens system men som mycket väl kan bli ett behov i 
framtiden är att låta kunder ta bilder. Så det skulle vara mycket intressant om det gick 
att komma åt kameran och sedan använda bilden som togs. 
 

 Fungerar webbapplikationen lika på en iOS-enhet som den gör på en Android-enhet? 
Anledningen till att man ska välja att bygga en webbapplikation är att det fungerar på 
flera typer av enheter utan specialanpassning. 
 
 

 



Linköpings Universitet                                                                                                  Mikael Andersson 
                                                                                                                   Innovativ programmering 
 

4 | Utvärdering av ramverket JQuery for mobile 

1.4 Avgränsningar 
Teoretiskt ska det fungera på minst iOS-enheter (iPad och iPhone) samt Android-enheter, men 
då det finns så pass många olika enheter så ligger fokus på att i första hand testa på en iPad, 
och sekundärt även kontrollera att det fungerar enligt teorin även på en Android-enhet och 
därefter anta att det även fungerar på övriga enheter enligt teorin. 
 
Om det inte skulle gå att göra allt som önskat i frågeställningen med jQuery for mobile ser 
Lawson gärna att jag även undersöker andra alternativ, men med krav på att det fortfarande 
bygger på JavaScript, HTML5 och CSS3. De är inte helt emot en blandning av webbapp och 
nativeapp, en så kallad hybridapp. 

1.5 Språkbruk 
Webbapp – När jag skriver webbapp menar jag en applikation som bygger på HTML och 
JavaScript som kan köras i en webbläsare. 
Nativeapp – Är en applikation som är programmerad för en specifik plattform. Alltså appar 
som man är van vid i dagens mobiler. 
Hybridapp – Är ett mellanting mellan webbapp och nativeapp. Man bygger med webbtekniker 
men kompilerar sedan koden till en nativapplikation. 
Renderingsmotor – Den motor som tolkar HTML- och CSS-koden för att sedan visa upp det på 
skärmen.  
IDE-program – Är en utvecklingsmiljö som innehåller textredigerare, kompilator och debugger 
tillsammans med ett antal funktioner som underlättar vid utveckling. 

1.6 Rapportens struktur 
Rapporten är uppdelad i åtta kapitel med den fördelningen att första kapitlet är inledning med 
bakgrund, syfte och avgränsningar. Andra kapitlet innehåller lite bakgrundsfakta som kan vara 
intressant. Tredje kapitlet innehåller grundläggande teori som kan vara bra att känna till för 
vidare läsning av rapporten. Det fjärde kapitlet beskriver de olika metoderna som jag använt 
mig av under arbetets gång. Femte kapitlet innehåller resultatet från projektet och kapitel sex 
är en sammanfattning av slutsatser och egna reflektioner kring arbetet. Sjunde kapitlet är 
referenser och kapitel åtta innehåller bilagor med bland annat koden för två olika 
exempelapplikationer.  



Linköpings Universitet                                                                                                  Mikael Andersson 
                                                                                                                   Innovativ programmering 
 

5 

2. Bakgrund 
För att få en bättre förståelse för rapporten så går jag här igenom lite bakgrund kring saker 
som kan vara bra att känna till. 

2.1 Webbläsare och enheter 
För att kunna göra en webbapplikation och undersöka ett ramverk som jQuery for mobile 
gäller det att vara medveten om att det idag finns mängder med olika webbläsare, både på 
datorn och i de mobila enheterna. Då det är en applikation som ska utvecklas så är det först 
och främst de mobila enheterna som är i fokus, men det kan vara intressant att veta att 
applikationerna även kommer kunna köras på en dator. Webbläsarna fungerar liknande både 
på de mobila enheterna som datorerna. 

2.1.1 Olika webbläsare 
Kollar man tillbaka i historien så har det skett en otrolig förändring från webbläsarens början 
både när det gäller utbudet av olika webbläsare och vad webbläsaren stödjer. För att få en 
någorlunda standard så att man kan utveckla enhetligt och få det att se lika ut i alla webbläsare 
så finns organisationen W3C, läs mer om standard i kapitel 2.2. Tyvärr så skiljer sig dagens 
webbläsare åt och alla webbläsare stödjer inte allt, även om det går mot att de blir allt mer 
fullständiga.  
 
Det finns idag fem stora webbläsare som man ska tänka på när man utvecklar, två av dessa 
använder dock samma renderingsmotor och bör då fungera lika. De webbläsare som finns är 
Internet Explorer, Firefox, Opera och sedan Chrome och Safari som bygger på samma 
renderingsteknik. Den vanligaste webbläsaren bland datorer är fortfarande Internet Explorer 
och det är tyvärr den webbläsaren som har sämst stöd för ny funktionalitet även om den 
förbättrats enormt efter att den fått stor konkurrens från de andra. Men vill man bygga 
berikade webbapplikationer så måste man nog bortse från vissa webbläsare och istället 
fokusera på de moderna och förlita sig på att webbläsarna lyckas implementera 
webbstandarden fullt ut.  Ramverket jQuery for mobile jobbar dock för att stödja samtliga 
webbläsare och kör även flera tester mot de äldre webbläsarna. 

2.1.2 Olika enheter 
Idag finns det mängder med olika 
mobila enheter, allt från olika 
typer av surfplattor till smarta 
mobiltelefoner, så kallade 
smartphones. När det gäller 
utveckling så har 
mobiltelefonmodellen mindre 
betydelse då det är 
operativsystemet som styr hur 
saker och ting visas och fungerar.  
Idag så finns det två ledande 
operativsystem, där den ena är 
iOS som körs på iPad och iPhone. 
Den andra är Android som körs på 
en betydligt större bredd av olika modeller. Utvecklar man för dessa två operativsystem så 
täcker man i dagsläget ca 75% av den europeiska marknaden och något lägre om man ser till 
hela värden. Vänder man sig till en världsmarknad bör man även kolla på Symbian OS som 
finns i de flesta Nokiatelefoner i dagsläget.   

Figur 1. Statistik över mobila OS, se 
http://gs.statcounter.com/#mobile_os-eu-monthly-200812-201204 
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Den mobila marknaden har ändrats snabbt sedan iPhone:s intåg 2007-2008 då försäljning av 
smartphones mot vanliga konsumenter steg ordentligt. Sedan när Google lanserade 
operativsystemet Android växte det allt mer tills där vi är idag då det i princip inte går att köpa 
en annan mobiltelefon än en smartphone.  
 
Det är inte bara operativsystemet som har betydelse utan även webbläsaren i den mobila 
enheten spelar roll. Det är dock standard att om man har en iOS enhet så är det safari som 
används och på Android-telefoner är det Chrome, även om det finns möjlighet att ladda ner en 
valfri. 

2.2 Webbstandard 
1994 grundades W3C (World Wide Web Consortium), som är en 
organisation med medlemmar från mängder av företag samt 
politiker och forskare, med mål att skapa standardprotokoll för 
webben. Organisationen har varierat lite under åren men finns 
fortfarande kvar och jobbar just nu med en ny standard av HTML 
och CSS. Den senaste versionen av HTML är version 4 som 
fastställdes 1997. Sedan dess har det hänt en hel del med hur vi 
använder internet, så 2004 beslöt de sig för att ta fram en ny 
version. 

2.2.1 HTML5  
HTML5 (Hypertext Markup Language) är den nya standarden som är på väg. Den är dock inte 
spikad och beräknas inte fastställas förän om flera år framåt i tiden. Trots att den inte är helt 
fastställd så finns det riktlinjer samt viss funktionalitet som är helt spikad. Då HTML5 kommer 
med enormt bra funktioner så har många utvecklare redan idag börjat använda tekniken. Och 
tack vare det stora intresset för den nya tekniken har de vanligaste webbläsarna börjat att 
implementera den nya funktionaliteten. 

2.2.2 CSS3 
Tillsammans med HTML5 utvecklas även en ny nivå av CSS (Cascading Style Sheets).  CSS 
kommer inte i nya versioner utan är en standard som byggs på och istället kallar 
uppgraderingarna för olika nivåer.  CSS skapades av Håkon Wium Lie och Bert Bos 1994 och har 
därefter lyft in som en standard under W3C. 
 
I den nya nivån CSS3 har flera saker som efterfrågats och tidigare lösts på andra sätt, lagts till. 
Bland annat funktionalitet för skuggningar och rundade hörn. Även effekter för rotering och 
förflyttning finns med i den nya standarden.   

2.3 JavaScript 
JavaScript är ett skriptspråk som såg dagens ljus 1995. Språket körs ofta tillsammans med 
HTML på klientsidan för att ge berikade webbsidor. Det går att stänga av JavaScript i sin 
webbläsare men då allt fler sidor och webbapplikationer använder tekniken så har nästintill 
100% av användarna det aktiverat, alternativt aktiverar det vid behov.   
 
  

Figur 2. W3C är en organisation 
som skapar standarder för 
webben. 
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Figur 3. jQuery for mobile är ett JavaScript 
ramverk anpassat för mobilapplikationer. 

3. Teori 
I detta teorikapitel går jag igenom delar som har anknytning till projektet och som kan vara 
intressant att ha kännedom om. 

3.1 JavaScript ramverk 
För att förenkla för programmerarna så har flertalet bibliotek/ramverk som är byggda i 
JavaScript tagits fram. Dessa har någon typ av syfte och de två jag har kollat lite närmare på är 
byggda för att förenkla arbetet med att programmera mot mobila enheter. Dessa ramverk 
utökar bara funktionaliteten och när man programmerar så skriver man vanlig JavaScript kod 
där man kan använda funktionalitet som just det ramverket ger. 

3.1.1 JQuery for mobile 
JQuery for mobile är ett ramverk som bygger på ett 
annat JavaScript-bibliotek nämligen jQuery. Det 
utnyttjar även en del ny funktionalitet som kommer 
med CSS3 och HTML5 för att återskapa en snygg och 
bra applikationskänsla.  
 
Första versionen av ramverket lanserades i oktober 2010 och har därefter kommit med en del 
uppdateringar. Utvecklarna av jQuery for mobile lägger mycket vikt i att stödja många olika 
enheter, webbläsare och operativsystem. Den ger en bra kodbas som programmeraren kan 
använda och genererar utseende och funktionalitet som är lika oavsett vem som blir 
slutanvändaren. Det är även kompatibelt med andra ramverk så som t.ex. PhoneGap, se 
kapitel 3.1.2. 
 
Strukturen är enkel, grundstommen ser ni nedan, medan övrig förklaring kan läsas i senare 
kapitel. Det enda som behövs för att kunna använda jQuery for mobile är att inkludera tre filer 
som finns att ladda hem från ramverkets hemsida.  
Exempel på en index.html 

1 <!DOCTYPE HTML> 

2 <html> 

3   <head> 

4 
5 

    <title>Testapplikation</title> 
    <meta charset="utf-8" /> 

6     <meta name="viewport" content="width=device-width"> 

7     <link rel="stylesheet" href="css/jquery.mobile-1.0.1.min.css" /> 

8     <script src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 

9     <script src="js/jquery.mobile-1.0.1.min.js"></script> 

10   </head> 

11   <body> 

12     <div data-role="page"> 

13       <header data-role="header" data-theme="b"> 

14         <h1>Hej världen!</h1> 

15       </header> 

16       <div data-role="content">  

17         <p>En fin mobilsida/applikation.</p> 

18       </div> 

19     </div> 

20   </body> 

21 </html> 
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Figur 4. PhoneGap döptes om till Cordova, som är ett 
JavaScript-ramverk för mobilapplikationer. 

JQuery for mobile är det ramverk som ligger i fokus att undersöka i rapporten. Då det bygger 
helt på JavaScript, HTML och CSS så är det väldigt enkelt att sätta sig in i och börja arbeta med. 
Det går även att använda tillsammans med många andra bibliotek och ramverk om man är 
intresserad av det.  
 
För att jQuery for mobile ramverket ska fungera så måste man även inkludera jQuery 
biblioteket som även det bygger på JavaScript. Filerna som behövs finns att hämta från 
http://jquery.com.  

3.1.2 PhoneGap/Cordova  
Då det även fanns önskemål från 
Lawson om att försöka komma åt 
hårdvarunära funktioner så som 
kamera så behövde jag utöka 
undersökningen med att även kolla på 
ramverket PhoneGap som även det är 
ett JavaScript-ramverk. Eftersom det är 
skrivet i samma språk som jQuery så fungerar det alldeles utmärkt att kombinera dessa två.  
 
PhoneGap, eller som det numera heter, Cordova, är ett relativt nytt ramverk som lanserades i 
oktober 2011. Även detta är ett ramverk med fokus på mobil utveckling. Skillnaden mellan 
Cordova och jQuery for moblie är att Cordova kompilerar koden till att bli en nativeapp, men 
då man bygger med hjälp av JavaScript och HTML5 så kallas den här typen av applikation 
hybridapp. Detta medför att man kan skriva koden i ett språk men köra den på många olika 
plattformar.  
 
Då Cordova är så pass nytt så sker det många förändringar och flera nya versioner har 
lanserats under projektets gång. Det känns ändå relativt stabilt redan nu och ju längre tiden 
går desto mer stabilt blir det. 

3.1.3 Modernizr 
Modernizr är ett bibliotek som används för att kolla om webbläsaren/enheten stödjer en viss 
HTML5 funktion. Om den inte stöds så ska funktionen heller inte köras. Detta för att undvika 
att applikationen kraschar då den försöker köra något som inte stöds. 

3.2 Utvecklingsmiljö 
För att kunna utveckla och jobba effektivt så behövs ett bra utvecklingsprogram. Då det 
handlar som JavaScript och HTML så går det bra med enklare specialtextredigerare så som 
Notepad2 eller liknande men vid större projekt rekommenderar jag att man använder ett mer 
utbyggt IDE-program, t.ex. Eclipse eller NetBeans. Det förenklar även om man ska, som jag 
gjort, testa och utveckla hybridapplikationer. 

3.2.1 Eclipse 
Då Eclipse är ett inarbetat program på Lawson och för androidutveckling så valde jag att 
använda det i början. Den version av Eclipse som jag använde hade dock inte stöd för 
JavaScript-syntaxen rakt av utan man måste installera ett plugin, i mitt fall blev det VJET 
JavaScript IDE, som fungerade bra. Även plugin för Android SDK behövdes för att kunna 
kompilera och provköra PhoneGap-applikationerna lokalt. 
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Figur 5. SVN är ett versionshanteringssystem 
för kod. 

3.2.2 NetBeans 
Då jag inte var helt nöjd med allt i Eclipse ville jag testa en till utvecklingsmiljö. Jag har själv 
arbetat väldigt mycket i NetBeans och tycker det är ett riktigt bra program, så jag valde i slutet 
att se på hur man skulle kunna använda det programmet för utveckling istället. Här behövs 
inget tilläggs-plugin för JavaScript, vilket är en fördel. Dock behövs det ett plugin för att kunna 
köra Android. Pluginet heter nbAndroid och går enkelt att hämta hem och installera. 
 
Jämför man de båda IDE-programmen så är de relativt lika och det är mest den personliga 
åsikten som avgör. Som tidigare nämnts så behövs inget specifikt program för att skriva 
JavaScript- och HTML-kod då den inte behöver kompileras. Det som behövs för att provköra är 
en webbserver som är igång som filerna laddas upp på., vilket oftast är utanför 
utvecklingsverktyget.   

3.3 Versionshantering 

3.3.1 SVN 
För att ha koll på tidigare ändringar och möjlighet att 
flera ska kunna jobba i samma projekt så används SVN 
för versionshantering. I det här fallet har jag jobbat 
själv, men handledare har haft möjlighet att checka ut 
koden för att följa arbetet. Så i mitt fall användes det 
mest för att kunna gå tillbaka till tidigare version utifall 
något skulle gå snett. 
Att valet landade på SVN var för att Lawson har det 
som standard till sina andra projekt. 

3.3.2 TortoiseSVN 
För att kunna checka in koden till servern behövs ett bra verktyg för det. Valet föll på 
TortoiseSVN då det är ett enkelt och väl fungerande verktyg där man även kan få en del grafisk 
hjälp vid konflikter och övriga händelser. Då även de flesta i teamet på kontoret använde det 
så är det lätt att få hjälp om något inte skulle fungera. 

3.3.3 Övriga alternativ 
3.3.3.1 SVN-tillägg till Eclipse 
I tidigare projekt så har jag även använt ett tillägg till Eclipse. Det är dock något som jag 
avråder ifrån då det skapade en del problem då den inte alls kunde hantera konflikter mellan 
olika filer om fler personer checkat in kod. I mitt fall då jag ensamt checkat in hade det kanske 
fungerat, men det är aldrig bra att lära sig använda något som bara fungerar halvbra ibland.   
 
3.3.3.2 Git 
Ett annat versionshanteringsystem som är vanligt är Git. Jag förespråkar Git eftersom man då 
kan checka in flera lokala kopior innan man sedan skickar upp det på servern och kan på det 
sättet få en ännu bättre historik med kommentarer med mera utan att behöva vara ansluten 
till servern hela tiden. 

  



Linköpings Universitet                                                                                                  Mikael Andersson 
                                                                                                                   Innovativ programmering 
 

10 | Utvärdering av ramverket JQuery for mobile 

3.4 Testning 
För att testa funktionaliteten i jQuery for mobile behöver man egentligen bara köra 
applikationen i en webbläsare. Man måste dock ha i åtanke att det är stor skillnad på 
upplösningen på olika enheter och att ett touch event inte är samma sak som en musrörelse. 
Därför är det viktigt att även testa på någon av slutanvändarens enheter. För att komma dit 
behöver man ladda upp applikationen så den finns på en publik webbserver någonstans och 
sedan surfa in på den adressen i enheten. När det gäller Cordova fungerar det lite annorlunda 
då den koden ska byggas innan man kan köra den och det beskrivs i följande underkapitel. 

3.4.1 Byggverktyg 
Detta gäller bara Cordova, eftersom man för jQuery for mobile inte behöver bygga något, utan 
det är bara att ladda upp på en publik server. Däremot kan man implementera jQuery for 
mobile-funktionalitet i en Cordova-applikation och då ”byggs” det också. 
 
Att bygga en Cordova-applikation fungerar så att man skriver sin HTML och JavaScript kod som 
vanligt, och inkluderar denna rad i sin html-fil. Cordova.js behöver inte finns i den egna 
katalogstrukturen. 

1 
2 

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="cordova.js"> 
</script> 

Man packar sedan ihop alla filer till en zip-mapp och laddar sedan upp denna mapp till 
byggverktyget som nås via http://build.phonegap.com. För att komma åt den behöver du först 
skapa ett användarkonto, men det är enkelt och gratis. 
 
Applikationen byggs sedan och man får en publik länk till de olika mobila operativsystem som 
stöds i dagsläget. För iOS behövs det först kompletteras med ett certifikat, se kapitel 3.4.2. 

3.4.2 IOS certifikat 
För att få utveckla mot iOS så måste man först bli certifierad av Apple. Denna certifiering 
fungerar på samma sätt som om man skulle börja bygga riktiga native applikationer. Det kostar 
även en liten summa för att bli certifierad. Hur själva certifieringen fungerar får ni läsa mer om 
på http://developer.apple.com. 

 
Figur 6. Kedjan för att komma igång och bygga mot iOS. 

När man väl har certifikatet så laddas det in i byggverktyget, se 3.4.1. Där efter så kan 
applikationen även kompileras för iOS. 

3.4.3 Android SDK 
Vill man inte använda Cordova:s byggverktyg online så går det att ladda ner biblioteket och 
bygga för varje plattform. För att köra en Android-applikation behöver man endera en sådan 
enhet eller skapa en virtuell enhet. Denna virtuella enhet skapar man med hjälp av Android 
SDK som går att ladda ner från http://developer.android.com/sdk/, och följer 
installationsinställningarna där. När det väl är installerat så finns det många olika 
valmöjligheter på olika enheter och versioner av Android. Man har möjligheter att skapa en 
virtuell enhet för varje version, men fungerar det på äldre versioner fungerar det troligtvis 
även på nyare. Man ska även ha i åtanke att den virtuella enheten inte fungerar exakt lika som 
en riktig enhet, du kan t.ex. inte testa touch events. 
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4. Metod 
4.1 Utvecklingsmetod 
Under projektets gång så har jag använt mig av en agil utvecklingsprocess som mest liknar 
scrum, se kapitel 4.1.1. Av vissa anledningar har jag inte kunnat följa scrum fullt ut, vad som 
skilt sig för min del och varför kan ni läsa om i kapitel 4.1.2. Agil utvecklings styrka är att man 
jobbar väldigt tight ihop med beställaren och processen skapar en väldig öppenhet för 
förändring och utökning av projektet. Detta var till stor fördel i mitt fall då jag ganska tidigt 
kom fram till att ramverket jQuery for mobile inte räckte till för att lösa Lawsons önskemål.  

4.1.1 Scrum 
Scrum är en utvecklingsmetodik för systemutveckling och presenterades formellt för första 
gången 1995. I stort så bygger scrum på tre nyckelord; Öppenhet – det ska vara möjligt att följa 
processen och utvecklingen för de inblandade; Inspektion/kontroller – för att kunna upptäcka 
saker som är på väg att gå snett i ett tidigt skede; Anpassning – möjlighet till ny prioritering och 
förändring under hela utvecklingstiden. 

 
Figur 7. Scrum är en agil utvecklingsmetod som jobbar iterativt med en utgångspunkt från en backlog. 

4.1.1.1 Roller 

I ett scrumprojekt så finns det tre viktiga roller, där den första är produktägaren, i det här fallet 
Lawson. Det är produktägaren som är beställaren och bestämmer i vilken ordning man ska 
prioritera i utvecklingen av produkten. Produktägaren kan även komma med ändringar och 
tillägg. Den andra rollen är en Scrum master. Scrum mastern är den som coachar teamet att bli 
mer produktiva, ser till att de är självorganiserade och att de jobbar utifrån det som 
produktägaren har prioriterat. Den sista rollen i ett scrumprojekt är alltså själva 
utvecklingsteamet som utvecklar produkten. Teamet ska vara relativt självgående men får 
alltså coachning av scrum mastern.  
 
4.1.1.2 Backlog 

I ett scrumprojekt så finns det en produktbacklog där produktägaren skapar uppgifter som 
prioriteras. Uppgifterna i produktbacklogen ägs och kan hela tiden ändras och prioriteras om 
av produktägaren. De uppgifter som teamet tar på sig att de kan utveckla under den närmaste 
sprinten, se sprint 4.1.1.3, lyfts in i en sprintbacklog och det är från denna ”uppdragslista” som 
teamet arbetar utifrån. Utvecklingsteamet jobbar med det som produktägaren har prioriterat 
högst först och sedan jobbar de sig nedåt i prioriteringen. När en uppgift är klar så sätts den 
över på ”done”-listan, men innan en uppgift betraktas som klar och flyttas över till den listan 
bör koden vara väl testad.   
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4.1.1.3 Sprint 

Ett projekt delas upp i olika sprints. En sprint är en etapp i projektet och varar en viss tid, max 
en månad men vanligast en vecka eller två. I mitt fall så hade jag tio stycken en-veckors sprints. 
En sprint är uppdelad i några olika delar. Den första delen är att ha en ”sprint-planering” / 
”sprint start”. Under denna planering så går produktägaren igenom vad den vill ha gjort, läs 
backlog 4.1.1.2, och teamet tidsestimerar uppgifterna. De uppgifter som är mest prioriterade 
och beräknas hinnas med under den här sprinten läggs in i sprintbackloggen.  
När planeringen är klar så börjar utvecklingen och själva sprinten. Under varje sprint brukar 
teamet ha ett statusmöte varje morgon där man går igenom vad man gjort, vad man ska göra 
och om någon har något problem. Detta för att hela teamet hela tiden ska vara med på banan. 
Så fortgår sprinten och utvecklingen sker hela tiden utifrån sprintbackloggen. Skulle 
produktägaren vilja avsluta sprinten innan förutbestämd tid så kontrollerar denne de uppgifter 
som utvecklarna gett ”done-stämpel”.  Om produktägaren godkänner uppgifterna anses de 
levererade, om inte så flyttas de till produktbackloggen. Även de uppgifter som inte är klara 
lyft tillbaka till produktbackloggen för att kanske i framtiden komma igen. En anledning till att 
produktägaren skulle vilja avbryta en sprint kan vara att denne vill ändra riktning på projektet, 
eller prioritera om. Om inte sprinten avslutas i förtid så avslutas den med en 
”sprintgenomgång” / ”sprint end” på slutet där teamet visar upp vad de gjort för kunden och 
där de tillsammans går igenom allt som blivit gjort och saker som inte hunnits med. Efter detta 
har själva teamet tillsammans med scrum mastern en ”sprint återblick” där de ser på vad som 
har gjorts bra och vad som kan förbättras till nästa gång.  
Så här går det sedan runt för varje sprint fram tills den sista avslutande sprinten då produkten 
ska vara klar. 

4.1.2 Mitt arbete 
Då jag har arbetat själv i det här projektet så har det varit svårt att följa scrum helt då det 
bygger på att man jobbar i team och dessutom har en som är coach för teamet. I mitt arbete 
fick jag själv agera scrum master och ha kontakt med produktägaren. Jag var även hela teamet 
som utvecklade, i vanliga fall är man ca tre till nio personer i ett sådant team. Då jag var själv 
var det svårt att hålla dagliga statusmöten, även om jag alltid på morgonen tänkte igenom vad 
jag gjort och vad jag skulle göra så blir det inte riktigt samma sak. 
 
Projektet innehöll tio sprints med avslutande demo och diskussion tillsammans med 
produktägaren. Dessa demo blev både ”sprint start” och ”sprint end”, där vi gick igenom vad 
som gjorts och vad som skulle göras. Förutom de kommentarer som Lawson hade fick jag även 
själv komma med egna idéer som jag gärna såg skulle testas och implementeras utifrån vad jag 
hade läst. Och utifrån kommentarerna prioriterades uppgifterna och placerades i 
sprintbackloggen. Denna backlog som diskuterades på mötet hade jag sedan i huvudet under 
veckan och tittade på det som Lawson prioriterade högst först. Att ha allt i huvudet utan att ha 
antecknat någonstans är kanske inte helt optimalt då det borde finnas nedskrivet, speciellt om 
man arbetar fler, eller om uppdragsgivaren lätt ska kunna gå in och ändra saker. Men i mitt fall 
fungerade det även ha denna ”backlog” i huvudet även om det inte är helt optimalt.  
 
I projektet så innehöll de första sprintarna en hel del läsande om ny teknik och testande av den 
nya tekniken med utgångspunkt från Lawsons prioriteringar. Redan i sprint tre så hade jag nått 
det som man kunde få ut av jQuery for mobile av de önskemål som fanns. Så under sprint fyras 
”sprint start” diskuterades det om det även var okej att kolla på PhoneGap/Cordova. Och då 
det bygger på samma teknik (JavaScript och HTML) som jQuery for mobile så var det helt okej 
från Lawsons sida. Projektet gick sedan vidare med de olika uppgifterna som fanns i 
backloggen, däribland se över hårdvarunära funktionalitet, viket gjordes under de senare 
sprintarna. 
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4.2 Testning 
Inga testfall har skrivits utan det har bara skett manuella tester, detta för att det är svårt att 
skriva testfall som testar användarupplevelsen. Testningen har dock skett på en hel del olika 
plattformar, se 4.2.2 till 4.2.6. Testerna har haft fokus på användarupplevelsen och att se över 
så att funktionalitet fungerar lika på alla plattformar. Detta med vikt på att testa det som fanns 
som önskemål från Lawson, t.ex. swipes. 

4.2.1 Webbserver 
För att testköra jQuery for mobile-applikationerna behöver man en webbserver. För även om 
det går att köra html-filer lokalt på datorn i webbläsaren så är det viktigt att kunna provköra 
dem på en mobil enhet och därför behöver servern vara kopplad till Internet. Så under 
projektet har det funnits tillgång till en webbserver där filerna laddas upp för att sedan kunna 
nås via en adress som man skrev in i den mobila webbläsaren.  

4.2.2 iPad 
Jag har under hela projektets tid haft tillgång till en iPad 1 som jag har 
kunnat testa på hur som helst. Det har även varit den enhet som har legat 
i fokus att det ska fungera bra på.  

4.2.3 Windows 8-platta 
Windows 8-plattan är en betaprodukt och vid test fungerade som en 
dator. Så fungerar webbapplikationen på en Windows-dator i Internet Explorer så fungerar 
den troligtvis även på en Windows-platta. Då plattan i sig var lite buggig så lades det ingen 
större vikt på att testa funktionaliteten i större utsträckning på den. 

4.2.4 Samsung Galaxy Gio 
Under slutet av examensarbetet så köpte jag personligen in en Samsung Galaxy Gio med 
Android version 2.3 som operativsystem. Detta för att se hur det fungerar på även mindre 
enheter och för att få en större bredd med olika versioner av operativsystemet. 

4.2.5 Samsung Galaxy Tab 8.9 
Lawson köpte även in en surfplatta med operativsystemet Android 3.2 som jag fick tillgång till 
och kunde testa på hur som helst under den sista delen av projektet.  

4.2.6 SDK Simulator 
För att testa funktionaliteten av Cordova som blir en hybrid-Androidapplikation innan jag hade 
Android-enheterna så kördes det i en SDK simulator. Där körde jag med flera olika virtuella 
Android-versioner. Att testa i en simulator ger någorlunda riktlinjer över hur det fungerar men 
ger inte alls samma känsla eller all funktionalitet som en riktig enhet. 

  

Figur 8. iPad 1 
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5. Resultat 
5.1 Användargränssnitt 
Målet var att efterlikna en nativapplikation när det gäller utseende. Exempel som används vid 
jämförelsetest har varit Gmail-, Facebook- och ÖstgötaTrafiken-applikationerna. Deras design 
för topprad, knappar, och list-utseende är alla relativt lika. Att sedan kunna få samma 
utseende att fungera på alla olika enheter utan att behöva göra speciella anpassningar är också 
något som varit viktigt.  
 
Att skapa exempelapplikationernas design och få det att fungera lika på alla enheter är något 
som jQuery for mobile fixar riktigt bra. Genom ramverket kan man använda speciella taggar 
och funktionalitet och enkelt få en nativeapplikations-känsla. Se figur 9 som är en bild på hur 
det ser ut på de olika enheterna. 

 
Figur 9. Bild på hur applikationen ser ut på olika enheter, iPad, Samsung Galaxy Gio och en dator. 

5.2 Programkod 
Totalt sett har många olika testapplikationer skrivits, men som slutligt material finns två 
exempelapplikationer med i denna rapport, en för att visa på design och funktionalitet som 
man kan få med hjälp av jQuery for mobile och en för att visa på en del funktionalitet i Cordova 
och att det fungerar bra ihop med jQuery for mobile. 

5.2.1 Statistik 
Exempelapplikation 1 innehåller totalt sett 8 JavaScript-filer, 1 CSS-mall och 1 HTML-fil samt 
några bildfiler och en cache-fil. Dessa har totalt 705 rader kod som jag har skrivit. Till det så 
inkluderas ramverket, jQuery, jQuery for mobile och Mordernizer och dessa ger 5 filer till. 
Koden som jag skrivit finns att se som bilaga, se 8.1. 
 
Exempelapplikation 2 innehåller totalt sett 7 JavaScript-filer, 1 CSS-mall och 1 HTML-fil samt 
några bildfiler. Dessa har totalt 789 rader kod som jag har skrivit. Till det så inkluderas 
ramverket, jQuery, jQuery for mobile, Cordova och dessa ger 4 filer till. Denna är byggd för 
Android men samma JavaScript, CSS, och HTML-kod skulle kunna användas för att kompilera 
till iOS eller annat plattform. Koden som jag skrivit finns att se som bilaga, se 8.2. 
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5.2.2 Viktig funktionalitet 
Det finns en hel del funktionalitet i ramverken och jag kommer på långa vägar inte ta upp 
allting här. Jag har samlat de viktigaste funktionerna med kodexempel när det gäller de 
önskemål som finns.  
 
5.2.2.1 Bakåt-knapp 

För att jQuery for mobile automatiskt ska lägga in en ”bakåt-knapp” behövs denna kod köras. 
1 $(document).bind("mobileinit", function() { 

2   $.mobile.page.prototype.options.addBackBtn = true; 

3 }); 

Denna ”mobileinit”-funktion kan man även utöka med andra inställningar som man vill ska 
köras som standard när man startar applikationen. 
 
5.2.2.2 Swipe 

För att få swipe-funktionalitet använder man bara ”swipeleft” för vänster swipe och 
liknande för övriga håll. Övriga rader nedan visar på hur man kan skriva för att byta sida när 
man swipar åt vänster. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

<script> 
  $('div.ui-page').live("swipeleft", function(){ 
    var nextpage = $(this).next('div[data-role="page"]'); 
    if (nextpage.length > 0) { 
      $.mobile.changePage(nextpage, { 
        transition: 'slide' 
      }); 
    } 
  }); 
</script> 

 
5.2.2.3 List-design 

För att få inputfällt, knappar mm att hänga ihop så använder man något som heter 
”fieldset”, Detta har jag använt en del, dels till menyn men även för att få snyggare design 
på formulär. En snygg lista får man genom ”data-role="listview"”. Exempel på HTML-
kodens struktur som är anpassad för jQuery for mobile ser ni efter figurerna 10 och 11 som 
visar vad koden ger. Koden i sin helhet finns i bilaga, kapitel 8.1.  

  

Figur 10. Utseendet på en Samsung Gio. 

Figur 11. Utseendet på en Samsung Galaxy Tab. 
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1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

<!--page 5, Read Tweeter feeds  ---------------------------------> 
<div data-role="page" id="page5"> 
  <header data-role="header" data-theme="b"> 
    <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"  
               class="ui-btn-right" style="top: 0px;"> 
      <a href="#page1" data-role="button">Bild</a> 
      <a href="#page4" data-role="button">Karta</a> 
      <a href="#page5" data-role="button"  
          class="ui-btn-active">Twitter</a> 
    </fieldset> 
    <h1>Läs twitter</h1> 
  </header>  
  <div class="content" id="content"> 
    <fieldset data-role="fieldcontain" data-type="horizontal"  
               style="margin: 0px;"> 
      <input type="search" name="twitterUser" id="twitterUser"  
              value="" /> 
      <a data-inline="true" data-role="button" href="#"  
          id="tweetButton">Hämta Tweets</a> 
    </fieldset> 
    <div class="content-primary">  
      <ul data-role="listview" data-inset="true" id="tweets"></ul> 
    </div>  
  </div>  
</div> 

 
 
5.2.2.4 Touch event 

För att inte webbläsaren ska “fånga” touch-eventen så behöver man lägga in rad nummer 2 
som gör att man kan ta hand om hur fingrarna rör sig över en skärm. 

1 $("#canvas").on("touchstart mousedown", function(canvas) { 

2   canvas.preventDefault(); 
             : 

X }); 

 
 
5.2.2.5 Kamera 

För att kunna ta kort och få in bilden i applikationen behövs denna kod. 
1 
2 
3 
4 
5 

function takePhoto() { 
 navigator.camera.getPicture(onPhotoDataSuccess, function(e) { 
  alert("Camera Error!"); 
 }, { quality: 50, destinationType: destinationType.DATA_URL }); 
} 

Om allt fungerar bra så laddas funktionen ”onPhotoDataSuccess” med en bild som 
inparameter. Den bilden kan man sedan använda för att t.ex. visa i sin applikation. 
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5.3 Testning 
Under hela projektets gång så har jag byggt olika små testapplikationer för att testa olika 
funktionaliteter. Det har till en början bara testats i olika webbläsare samt på en iPad, men i 
slutet även på en Android-surfplatta samt en smartphone. Även tester på virtuella enheter har 
gjorts, dock inte i någon större omfattning då det inte ger en tillräckligt bra bild av hur det 
fungerar i verkligheten. 
 
De applikationer som jag byggt har sedan jämförts och testas med andra applikationer som 
laddats ner från Google play eller App Store, det är dock svårt att ta reda på om dessa är riktiga 
nativeapplikationer eller om dessa som jag laddat hem också är hybridapplikationer och 
bygger på samma teknik som jag testar. Jag har utgått ifrån att de är riktiga 
nativeapplikationer. Här kan vi bland annat ta Gmail- och Facebook-applikationerna som 
exempel, och där jQuery for mobile lyckats efterlikna designen väldigt bra.  
 
Applikationerna som jag byggt har jag visat upp för en handfull personer som gett lite 
kommentarer och feedback. De har dock inte varit med i tester i någon större utsträckning 
utan under projektets gång förlitade jag mig på mina egna tester. I slutet av projektet gjorde 
jag dock ett mindre test där flera personer fick köra applikationen utan vetskap om att det inte 
var en nativeapp, för att höra deras kommentarer. Ingen tyckte det var något konstigt utan alla 
hade uppfattningen om att det var en nativeapp. 
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6. Slutsats och diskussion 
6.1 Slutsats 
Nedan sammanfattas min slutsats från undersökningen som jag gjort utifrån den frågeställning 
som ställdes i kapitel 1.3. 
  
”Går det bygga en webbapplikation som kan hantera bl.a. swipe och tauch?” 
jQuery for mobile har ett bra inbyggt stöd för swipes och det fungerar på de enheter som jag 
har testat på.  Det fungerar även om man är inne i en kartvy, dock så kan den vara lite känslig 
då, så om man förflyttar kartan rakt åt ett håll så kan den tolka det som en swipe. Jag har dock 
inte hittat någon kartapplikation som också har swipenavigering så det kanske inte är något 
stort problem, för det går ju även att stänga av swipes i jQuery for mobile. 

 
”Går det enkelt få en native-känsla/utseende, automatisk historik?” 
Detta är något som jQuery for mobile är gjort för och man får automatiskt ett snyggt utseende 
och native-känsla. Än mer native-känsla får man då man även kan sätta applikationen i 
helskärm när en iOS-användare väljer ”lägg till helskärm”. Då, i helskärmsläge, är det svårt att 
se om det är en webbapp eller nativeapp. Man kan dessutom, genom cache, köra 
webbapplikationen offline. jQuery for mobile har även stöd för att hålla koll på historiken och 
lägga till automatiska ”bakåt”-knappar. För det behövs bara en rad kod. 
 
”Går det komma åt hårdvarurelaterade saker så som t.ex. kamera genom en webbapp?” 
Nja. Det går att komma åt GPS-positionen och om enheten är vertikalt ställd eller horisontellt,  
men kamera går inte. Däremot så kan man med hjälp av jQuery for mobile tillsammans med 
Cordova bygga en hybridapp, som då alltså kompileras för varje plattform. Genom Cordova API 
kan man sedan komma åt kamera mm. 

 
”Fungerar webbapplikationen lika på en iOS-enhet som den gör på en Android-enhet?” 
För att få ett helt korrekt svar på detta måste fler tester göras, men utifrån de tester som jag 
gjort så fungerar det relativt lika och utseendet är det samma på båda plattformarna. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Egen reflektion 
Då jag valde att inrikta mig på att undersöka jQuery for mobile utan att sätta mig in i det i 
förväg medförde det att jag ganska snabbt efter projektet start insåg att det var ett lite för litet 
område och fick då utöka det för att närma mig de önskemål på funktionalitet som Lawson 
kommit med. 
 
Det var även en begränsning i början att jag bara hade en iPad att testa på eftersom jag inte 
kunde vara säker på att det skulle fungera lika på Android-enheter eller andra enheter även 
om det skulle göra det enligt teorin. Jag hade även svårt att testa den hårdvarunära 
funktionaliteten som jag fick genom Cordova eftersom de licenser som jag fick för iOS-enheten 
krånglade och den inte ville starta applikationen pga. detta. Men då jag senare fick tillgång till 
Android-enheter fick jag dels bekräftelse på att jQuery for moblie-funktionaliteten fungerade 
lika även på dessa enheter, och dessutom kunde jag börja testa Cordova-funktionaliteten på 
riktigt och inte bara i simulator. Android kräver inte samma licenser för utveckling vilket jag är 
tacksam för. 
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När det gäller jQuery for mobile var det ett bra ramverk för att få en applikationkänsla, 
designmässigt. Man fick även några schyssta funktioner som swipes och automatiskta 
bakåtknappar, vilket jag tycker fungerade bra. Det kanske inte fungerade fullt lika bra som en 
native-applikation men helt klart tillräckligt bra för att det inte skulle vara ett hinder från att 
utveckla en webbapplikation i stället.  
 
Det ges en hel del bara genom HTML5 och CSS3 också. För när det gäller funktionaliteten för 
att få tillgång till GPS-position och lagring i en lokal databas så är det inte jQuery for mobile-
ramverket som gör den funktionaliteten utan vanlig JavaScript tillsammans med HTML5 är vad 
som behövs då. 
 
Så även om jag använt mig av ett annat ramverk (Cordova) samt en del teknik i HTML5 och 
CSS3, och inte bara jQuery for mobile så är det ändå samma teknik som jag tänkt testa från 
början och inget nytt man behöver lära sig, utöver de nya API-funktionerna. Att man bara 
behöver utveckla med en teknik till flera plattformar reducerar både utvecklingstid och 
kostnader, men ändå så kan man skapa en nativeapp-känsla och få tillgång till viss 
hårdvaruspecifik funktionalitet vilket är ett stort plus. 

6.2.2 Fortsatt undersökande 
Då både tekniken och ramverken är relativt nya så utvecklas det hela tiden och nya stöd kan 
komma. Något som jag har kollat väldigt lite på är hur prestandan av en webbapp är gentemot 
en nativeapp. Då jag bara har byggt små applikationer och kollat mycket på ytan så bör man 
kolla på prestanda vid val av teknik när man ska göra större applikationer. Det finns även en 
hel del andra ramverk som bygger på samma teknik som man skulle kunna undersöka och 
jämföra fördelar och nackdelar gentemot just jQuery for mobile. 
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8. Bilagor 
8.1 Exempelapplikation 1 
Denna applikation är ett test på funktionalitet och design när man använder enbart jQuery for 
mobile tillsammans med HTML5 och CSS3. Den fungerar att köra i alla webbläsare och är 
testad på de mobila enheterna.  
  
Mappstrukturen med samtliga filer ser ut så här: 

 
 
De filer som jag programmerat bifogas här under. 
index.html 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
15 
 
16 
17 
 

<!DOCTYPE HTML> 
<html manifest="cache.manifest"> 
  <head> 
    <title>Exempelapplikation</title> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width,  
                                    initial-scale=1"> 
    <!-- The webapplication runs in full-screen in iOS device. --> 
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> 
 
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.mobile-1.0.1.min.css" /> 
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" /> 
    <!-- Icons that appear on the home screen if you chose to save.  
         Works on both android and ios. --> 
    <link rel="apple-touch-icon" href="images/icon57x57.png" /> 
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72"    
           href="images/icon72x72.png" /> 
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114"  
           href="images/icon114x114.png" /> 
 
    <script type="text/javascript"  
      src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
40 
41 
42 
43 
 
 
44 
 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

    <script src="js/modernizr-2.5.3.min.js"></script> 
    <script src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
    <script src="js/app.init.js"></script> 
    <script src="js/jquery.mobile-1.0.1.min.js"></script> 
    <script src="js/app.offline.js"></script> 
    <script src="js/function.help.js"></script> 
    <script src="js/app.database.js"></script> 
    <script src="js/app.swipe.js"></script> 
    <script src="js/app.draw.js"></script> 
    <script src="js/app.map.js"></script> 
    <script src="js/app.twitter.js"></script> 
  </head> 
  <body> 
    <!-- Page one, Draw a image ------------------------------------> 
    <div data-role="page" id="page1" data-fullscreen="true"> 
      <div id="header"> 
        <header data-role="header" data-theme="b"> 
          <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"  
                     class="ui-btn-right" style="top: 0px;"> 
            <a href="#page1" data-role="button"  
                class="ui-btn-active">Bild</a> 
            <a href="#page4" data-role="button" class="online"> 
              Karta</a> 
            <a href="#page5" data-role="button" class="online"> 
              Twitter</a> 
          </fieldset> 
          <h1>Rita en bild</h1> 
          <nav data-role="navbar"> 
            <ul> 
              <li><a href="#page1"  
                     class="ui-btn-active ui-state-persist"> 
                   Skapa bild</a></li> 
              <li><a href="#page2" id="loadData"> 
                    Hämta sparad bild</a></li> 
            </ul> 
          </nav> 
        </header> 
      </div> 
      <div id="imagesDiv" style="width: 100%; height: 100%;"> 
        <div id="rightPanel"> 
          <div id="colorMenu"> 
            <div style="background-color:#000000;"></div> 
            <div style="background-color:#808080;"></div> 
            <div style="background-color:#C0C0C0;"></div> 
            <div style="background-color:#ffffff;"></div> 
 
            <div style="background-color:#0000A0;"></div> 
            <div style="background-color:#0000FF;"></div> 
            <div style="background-color:#ADD8E6;"></div> 
            <div style="background-color:#00FFFF;"></div> 
 
            <div style="background-color:#800080;"></div> 
            <div style="background-color:#A52A2A;"></div> 
            <div style="background-color:#800000;"></div> 
            <div style="background-color:#FF00FF;"></div> 
 
            <div style="background-color:#FF0000;"></div> 
            <div style="background-color:#FFA500;"></div> 
            <div style="background-color:#FFFF00;"></div> 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
 
79 
80 
 
81 
82 
 
83 
 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
 
93 
 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
 
 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

            <div style="background-color:#ECD872;"></div> 
 
            <div style="background-color:#008000;"></div> 
            <div style="background-color:#808000;"></div> 
            <div style="background-color:#348017;"></div> 
            <div style="background-color:#00FF00;"></div>   
          </div><br/> 
          Färg:<br/> 
          <input type="color" value="#000000" id="selectedColor"  
                 style="width: 180px;"/> 
          Pen storlek:<br/>  
          <input type="range" min="1" max="50" value="10"  
     id="brushSize" style="width: 40px; margin: 0px; padding: 0px;"/> 
          <br/><br/> 
          <a href="#" id="clear" data-role="button"  
              data-theme="b">Rensa</a> 
          <a href="#page3" id="save" data-role="button"  
             data-theme="b" data-rel="dialog">Spara</a><br/> 
        </div> 
        <canvas id="canvas" style="z-index: 110;"></canvas> 
      </div> 
    </div> 
 
    <!--page 2, load a saved image --------------------------------> 
    <div data-role="page" id="page2"> 
      <header data-role="header" data-theme="b"> 
        <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"  
                  class="ui-btn-right" style="top: 0px;"> 
          <a href="#page1" data-role="button"  
             class="ui-btn-active">Bild</a> 
          <a href="#page4" data-role="button">Karta</a> 
          <a href="#page5" data-role="button">Twitter</a> 
        </fieldset> 
        <h1>Hämta sparad bild</h1> 
        <nav data-role="navbar"> 
          <ul> 
            <li><a href="#page1">Skapa bild</a></li> 
            <li><a href="#page2"  
                   class="ui-btn-active ui-state-persist"> 
                Hämta sparad bild</a></li> 
          </ul> 
        </nav> 
      </header> 
      <div class="content-primary" id="content"> 
        <ul data-role="listview" id="images"></ul> 
      </div>  
    </div> 
    <!-- Page 3, (Dialog) ------------------------------------------> 
    <div data-role="page" id="page3"> 
      <header data-role="header" data-theme="a"> 
        <h1>Sparad</h1> 
      </header> 
      <div data-role="content"> 
        <p>Bilden är nu sparad.</p> 
      </div> 
    </div> 
    <!--page 4, Show your position on map --------------------------> 
    <div data-role="page" id="page4"> 
      <header data-role="header" data-theme="b"> 
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121 
 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
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132 
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134 
135 
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139 
140 
141 
142 
 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
 
152 
 
153 
 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

        <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"  
                  class="ui-btn-right" style="top: 0px;"> 
          <a href="#page1" data-role="button">Bild</a> 
          <a href="#page4" data-role="button" class="ui-btn-active"> 
          Karta</a> 
          <a href="#page5" data-role="button">Twitter</a> 
        </fieldset> 
        <h1>Tracka din rutt</h1> 
      </header> 
      <div id="mapsDiv" style="width: 100%; height: 100%;"> 
        <div id="topMapRow"> 
          <a href="#" data-role="button" data-icon="gear"  
             id="myPosition" style="float: left;">Min position</a> 
          <a href="#" data-role="button" data-icon="arrow-l"  
             id="startTrack" style="float: right;" class="hidden"> 
           Starta tracking</a> 
          <a href="#" data-role="button" data-icon="delete"  
             id="stopTrack" style="float: right;" class="hidden"> 
          Stoppa tracking</a> 
          <!-- TODO: Fix so the map is under the button too. --> 
        </div> 
        <div id="maps"></div> 
      </div> 
    </div> 
    <!--page 5, Read Tweeter feeds  --------------------------------> 
    <div data-role="page" id="page5"> 
      <header data-role="header" data-theme="b"> 
        <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"  
                  class="ui-btn-right" style="top: 0px;"> 
          <a href="#page1" data-role="button">Bild</a> 
          <a href="#page4" data-role="button">Karta</a> 
          <a href="#page5" data-role="button" class="ui-btn-active"> 
          Twitter</a> 
        </fieldset> 
        <h1>Läs twitter</h1> 
      </header>  
      <div class="content" id="content"> 
        <fieldset data-role="fieldcontain" data-type="horizontal"  
                  style="margin: 0px;"> 
          <input type="search" name="twitterUser" id="twitterUser"  
                 value="" /> 
          <a data-inline="true" data-role="button" href="#"  
             id="tweetButton">Hämta Tweets</a> 
        </fieldset> 
        <div class="content-primary">  
          <ul data-role="listview" data-inset="true"id="tweets"></ul> 
        </div>  
      </div>  
    </div> 
  </body> 
</html> 
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cache.manifest 
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 

CACHE MANIFEST 
  
# version: 1 
 
CACHE: 
index.html 
css/jquery.mobile-1.0.1.min.css 
css/jquery.mobile.structure-1.0.1.min.css 
css/style.css 
css/images/ajax-loader.png 
css/images/icons-18-black.png 
css/images/icons-18-white.png 
css/images/icons-36-black.png 
css/images/icons-36-white.png 
images/icon114x114.png 
images/icon57x57.png 
images/icon72x72.png 
js/jquery-1.7.1.min.js 
js/jquery.mobile-1.0.1.min.js 
js/app.offline.js 
js/app.init.js 
js/app.database.js 
js/function.help.js 
js/app.draw.js 
js/app.swipe.js 

 
style.css 

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 
 

/* -- RESET ALL ----------------------------------------------- */ 
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, 
h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, 
code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, small, 
strike, strong, sub, sup, tt, var, dl, dt, dd, ol, ul, li, 
fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, 
thead, tr, th, td { 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
  border: 0; 
  outline: 0; 
  font-weight: inherit; 
  font-style: inherit; 
  font-size: 100%; 
  font-family: inherit; 
  background: transparent; 
} 
/* ------------------------------------------------------------ */ 
.hidden { 
  display: none; 
} 
.clear { 
  clear: both; 
} 
/* -- Draw page ----------------------------------------------- */ 
canvas { 
  cursor: crosshair; 
  border: black solid 1px; 
  background-color: #ffffff; 
} 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

#rightPanel { 
  position: absolute; 
  background: #C0C0C0; 
  border-left: 1px #000000 solid; 
  border-bottom: 1px #000000 solid; 
  right: 0px; 
  width: 200px; 
  z-index: 100; 
} 
#topMapRow { 
  position: absolute; 
  left: 0px; 
  width: 100%; 
  z-index: 100; 
} 
#colorMenu { 
  width: 200px; 
  float: right; 
} 
#colorMenu div { 
  cursor: pointer; 
  cursor: hand; 
  width: 50px; 
  height: 50px; 
  float: left; 
} 

 
app.init.js 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

$(document).bind("mobileinit", function() { 
  // Add so the "back button" will be added automatically. 
  $.mobile.page.prototype.options.addBackBtn = true; 
  // Turn off transition effects.  
  $.mobile.defaultPageTransition = 'none'; 
}); 

 
app.offline.js 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

$(function(){ 
  if(navigator.onLine) { 
    // The device is online. 
    $('.online').show(); 
  } else { 
    // The device is offline, hide some functionality. 
    $('.online').hide(); 
  } 
}) 

 
function.help.js 

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

/* Return position for the curor or finger, x and y. 
 * Input: 
 *      @param object e 
 * @return array 
 */ 
function getCursorPosition(e) { 
  var x, y; 
  if(e.pageX != undefined && e.pageY != undefined) { 
    x = e.pageX; 
    y = e.pageY; 
  } else { 
    x = e.originalEvent.touches[0].pageX; 
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    y = e.originalEvent.touches[0].pageY;  
  } 
  var Point = { 
    x: x, 
    y: y 
  }; 
     
  return Point; 
} 
 
/* Convert color to hex-color. 
 * Input: 
 *      @param string color 
 * @return string 
 */ 
function colorToHex(color) { 
  // Return if color already is in hex. 
  if(color.substr(0, 1) == '#') { 
    return color; 
  } 
     
  var digits = /(.*?)rgb\((\d+), (\d+), (\d+)\)/.exec(color); 
     
  var red = parseInt(digits[2]); 
  var green = parseInt(digits[3]); 
  var blue = parseInt(digits[4]); 
     
  var rgb = blue | (green << 8) | (red << 16); 
  var hexColor = '#' + rgb.toString(16); 
     
  return hexColor; 
}; 

 
app.draw.js 
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$(document).ready(function() { 
  // Initialize the database. 
  initDB(); 
  // Create canvas so it covers the entire screen. 
  var width = $(document).width() - 5; 
  var height = $(document).height() - $("#header").height() - 10; 
  $("#canvas").attr('width', width); 
  $("#canvas").attr('height', height); 
 
  // Check if the browser/device support canvas element. 
  if(Modernizr.canvas) { 
    // Default values. 
    var paintType = "brush"; 
    var mouseDown = false; 
    var posX, posY = ""; 
    var canvas = document.getElementById("canvas"); 
    var canvasContext = canvas.getContext("2d"); 
    canvasContext.strokeStyle = "black"; 
    canvasContext.lineWidth = 10; 
    canvasContext.lineCap = "round"; 
    canvasContext.fillStyle = "#fff"; 
    canvasContext.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); 
 
    /* Futures functions.    
    $("#brush").on("click", function() { 
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      paintType = "brush"; 
    }); 
 
    $("#fill").on("click", function() { 
      paintType = "fill"; 
     }); 
     */ 
 
    // Change pen size. 
    $("#brushSize").bind("change", function() { 
      canvasContext.lineWidth = $(this).val(); 
    }); 
 
    // change draw color. 
    $("#selectedColor").bind("change", function() { 
      canvasContext.strokeStyle = $(this).val(); 
    }); 
    $("#colorMenu > div").on("click", function() { 
      canvasContext.strokeStyle = $(this).css("background-color"); 
      $("#selectedColor").val(colorToHex( 
                                $(this).css("background-color"))); 
    }); 
 
    // Clear all settings and empty the canvas. 
    $("#clear").on("click", function() { 
      canvasContext.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); 
      $("#selectedColor").val("#000000"); 
      canvasContext.strokeStyle = "black"; 
      canvasContext.fillStyle = "black"; 
      canvasContext.lineWidth = 10; 
      $("#brushSize").val(canvasContext.lineWidth); 
      paintType = "brush"; 
    }); 
 
    /* Called when someone want to draw or do something else at     
       the canvas. */ 
    $("#canvas").on("touchstart mousedown", function(canvasEvent){ 
      // Fixes so you get control of touchevents. 
      canvasEvent.preventDefault(); 
      // Handler all function and call the function who is active. 
      switch(paintType) { 
        case "fill" : 
          fill(this,canvasEvent); 
          break; 
        case "brush" : 
        default : 
          brush(this,canvasEvent); 
          break; 
      } 
    }); 
 
    //The user stop tauch the screen, end the tauch move function. 
    $(document).on("touchend mouseup", function() { 
      $(document).off("touchmove mousemove"); 
    }); 
 
    /* Manage pen/brush drawing. 
     * Input: 
     *      @param object canvasObject 
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     *      @param object canvasEvent 
     * @return NO 
     */ 
    function brush(canvasObject,canvasEvent) { 
      // Get position for mous or finger. 
      var point = getCursorPosition(canvasEvent) 
      var offset = $(canvasObject).offset(); 
      posX = point.x - offset.left; 
      posY = point.y - offset.top; 
      // start a moveevent and draw. 
      $(document).on("touchmove mousemove", function(canvasEvent){ 
        canvasContext.beginPath(); 
        point = getCursorPosition(canvasEvent); 
        canvasContext.moveTo( 
                     point.x - offset.left, point.y - offset.top); 
        canvasContext.lineTo(posX, posY); 
        canvasContext.stroke(); 
        canvasContext.closePath(); 
        posX = point.x - offset.left; 
        posY = point.y - offset.top; 
      }); 
    } 
 
    /* Futures functions. */ 
    function fill(caThis,canvas) { 
    // TODO: implement so you can fill an area with color. 
    } 
 
    // Save image to database. 
    $("#save").on("click", function() { 
      $.mobile.showPageLoadingMsg(); 
      // Create a image from canvas object. 
      var canvasNote = canvas.toDataURL('image/png'); 
      // Check if the browser/device support this database type. 
      if(Modernizr.websqldatabase) { 
        // Save image with timestamp to database. 
        database.transaction(function(tx) { 
          tx.executeSql( 
                'INSERT INTO images (image, added) values (?, ?)',  
                [canvasNote, new Date()]); 
        }); 
      } else { 
      // TODO: implement a other database. 
      //       use localStorage, supported by more browser? 
      //localStorage.setItem('images', canvasNote); 
      //localStorage.setItem('timestamp', (new Date()).getTime()); 
      }   
      $.mobile.hidePageLoadingMsg(); 
    }); 
 
 
    $("#loadData").on("click", function() { 
      $("#images").html(''); 
      $.mobile.showPageLoadingMsg(); 
      // Check if the browser/device support this database type. 
      if(Modernizr.websqldatabase) { 
        database.transaction(function(tx) { 
          tx.executeSql('SELECT * FROM images ORDER BY id DESC',                  
                        [], function(tx, result) { 
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            for(var i=0; i<result.rows.length; i++) { 
              var item = result.rows.item(i); 
              // Get the image source. 
              var imageSrc = item['image']; 
              // Get add date and format it. 
              var addDate = new Date(item['added']); 
              var dateString = addDate.getDate() + "/" +   
                               (addDate.getMonth()+1) + " - " +  
                               addDate.getFullYear() + " kl: " +  
                               addDate.getHours() + ":" +  
                               addDate.getMinutes(); 
              // Create a new list element with image info. 
              var newLi = $("<li>").append('<a href="#page1"> 
     <img style="margin: 1em; width: 100px;" src="'+imageSrc+'" /> 
     <h3>id: '+item['id']+'</h3> 
     <p>Skapad: '+dateString+'</p></a>').click(function() { 
                /* If you choose clicking on an listelement, the   
                   image is loaded into the canvas, so you can    
                   continue editing it. */ 
                canvasContext.clearRect( 
                               0, 0, canvas.width, canvas.height); 
                var images = new Image(); 
                images.src = $(this).find("img").attr("src"); 
                canvasContext.drawImage(images,0,0); 
              }); 
 
              $("#images").append(newLi); 
              /* Refresh list so jquery mobile can apply mobile  
                 look to the list. */ 
              $("#images").listview(); 
              $("#images").listview("refresh");  
            } 
          }); 
        }); 
      } else { 
        // TODO: implement a other database. 
      } 
      $.mobile.hidePageLoadingMsg(); 
    }); 
  } else { 
    alert("No support for canvas"); 
    console.log('No support for canvas'); 
  } 
}); 
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app.database.js 
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/* Creating the database and make sure it is up and running. 
 * @return NO 
 */ 
function initDB() { 
  // Check if the browser/device support this database type. 
  if(Modernizr.websqldatabase) { 
    // Create a new web SQL database. 
    database = openDatabase('imagesDB', '0.2', 'Saved images',  
                            2 * 1024 * 1024); 
    if(database) {  
      // Create table if not exists. 
      database.transaction(function(tx){ 
        tx.executeSql("CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
                      images(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
                      image TEXT, added DATETIME)", []); 
      }); 
    } 
  } else { 
    // If no support, hide the save button. 
    $("#save").addClass("hidden"); 
  } 
}; 

 
app.swipe.js 
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// Handling swipe. 
$('div.ui-page').live("swipeleft", function(){ 
  // If we are at "Skapa bild" page. 
  if($(this).attr("id") == "page1") { 
    $("#rightPanel").removeClass("hidden"); 
  } 
  // If we are at "karta" page. 
  if($(this).attr("id") == "page4") { 
    // Get next page. 
    var nextpage = $(this).next('div[data-role="page"]'); 
    // Change to the next page.   
    $.mobile.changePage(nextpage, { 
      transition: 'slide' 
    }); 
  } 
}); 
 
$('div.ui-page').live("swiperight", function(){ 
  // If we are at "Skapa bild" page. 
  if($(this).attr("id") == "page1") { 
    $("#rightPanel").addClass("hidden"); 
  } 
  // If we are at "twitter" page. 
  if($(this).attr("id") == "page5") { 
    // Get previous page. 
    var prevpage = $(this).prev('div[data-role="page"]'); 
    // Change to the next page.   
    $.mobile.changePage(prevpage, { 
      transition: 'slide', 
      reverse: true 
    }); 
  } 
}); 
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app.map.js 
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var map; 
var startMarker; 
var trackerPoints = new Array(0); 
 
/* Add a point to the map, and draw a line between the points. 
 * Input: 
 *      @param float latitude 
 *      @param float longitude 
 * @return NO 
 */ 
function addPoint(latitude, longitude) { 
  // Check so the map is created. 
  if (map != null) { 
    var latlng = new google.maps.LatLng(latitude, longitude); 
    // Add the points to tracker array. 
    trackerPoints.push(latlng); 
    // Center the map to new point. 
    map.panTo(latlng); 
    // Draw line between tracker points. 
    var track = new google.maps.Polyline({ 
      path: trackerPoints, 
      strokeColor: "#FF0000", 
      strokeOpacity: 1.0, 
      strokeWeight: 2, 
      map: map 
    }); 
  } else { 
    alert("No map is created"); 
    console.log('No map is created'); 
  } 
} 
 
/* Print a error message, if something went wrong. 
 * Input: 
 *      @param exception error 
 * @return NO 
 */ 
function navigatorError(error) { 
  switch(error.code) { 
    case error.TIMEOUT: 
      alert("Timeout"); 
      console.log('Timeout'); 
      break; 
    case error.POSITION_UNAVAILABLE: 
      alert("Position unavailable"); 
      console.log('Position unavailable'); 
      break; 
    case error.PERMISSION_DENIED: 
      alert("Permission denied"); 
      console.log('Permission denied'); 
      break; 
    case error.UNKNOWN_ERROR: 
      alert("Unknown error"); 
      console.log('Unknown error'); 
      break; 
  } 
} 
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/* Create a google maps and add a start marker. 
 * @return NO 
 */ 
function createMaps() { 
  // Check if the browser/device support geolocation. 
  if(Modernizr.geolocation) { 
    // Create a mapdiv to fit the screen. 
    var mapcanvas = document.createElement('div'); 
    mapcanvas.id = 'map'; 
    mapcanvas.style.width = $(document).width() + 'px'; 
    mapcanvas.style.height = ($(document).height() –  
                               $("#header").height() - 5) + 'px'; 
    document.querySelector('#maps').appendChild(mapcanvas); 
    // Get the current position and crate the map. 
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) { 
      var latlng= new google.maps.LatLng(position.coords.latitude,  
                                       position.coords.longitude); 
      var options = { 
        zoom: 16, 
        center: latlng, 
        mapTypeControl: false, 
        overviewMapControlOptions: { 
          style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL 
        }, 
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
      }; 
      map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),  
                                 options); 
      // Create start marker and add it to the map. 
      var marker = new google.maps.Marker({ 
        position: latlng, 
        title: "start", 
        map: map 
      }); 
      // Add start points to tracker array. 
      trackerPoints.push(latlng); 
    }, navigatorError); 
  } else { 
    alert("No support for maps and positioning."); 
    console.log('No support for maps and positioning.'); 
  } 
} 
 
/* Get the position and add marker to the map. Called when  
 * tracking is started. 
 * @return NO 
 */ 
function tracking() { 
  // Check if the browser/device support geolocation. 
  if(Modernizr.geolocation) { 
    // Get the position from gps or network. 
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(function (position) {   
      // Print a marker to google maps. 
      addPoint(position.coords.latitude,  
               position.coords.longitude); 
    }, navigatorError); 
  } else { 
    console.log("Not working"); 
  } 
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} 
 
 
$(document).ready(function() { 
  var trackId = 0; 
     
  $("#myPosition").on("click", function() { 
    $("#myPosition").hide(); 
    $.mobile.showPageLoadingMsg(); 
    // Create a google maps. 
    createMaps(); 
    // TODO: Displayed only when the map is complete. 
    $.mobile.hidePageLoadingMsg(); 
    $("#startTrack").show(); 
  // END TODO ------------------------------------ 
  }); 
     
  $("#startTrack").on("click", function() { 
    $("#startTrack").hide(); 
    // Start tracking, retrieve data every 3 seconds. 
    trackId = setInterval("tracking()", 3000); 
    $("#stopTrack").show(); 
    return false; 
  }); 
     
  $("#stopTrack").on("click", function() { 
    $("#stopTrack").hide(); 
    // Stop tracking. 
    clearInterval(trackId); 
    $("#startTrack").show(); 
    return false; 
  }); 
}); 
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app.twitter.js 
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$(document).ready(function(){ 
  // Triggered when the twitter button is pushed. 
  $('#tweetButton').on('click', function(){ 
    // Get the twitter username. 
    var user = $("#twitterUser").val(); 
    if(user != ""){ 
      $("#tweets").html(''); 
      $.mobile.showPageLoadingMsg(); 
      // Get all tweets from twitter through the API. 
      $.getJSON( 
                'http://twitter.com/status/user_timeline/'+user+ 
                '.json?count=10&callback=?', function(data){ 
        // Loop through all tweets and add them to a list. 
        $.each(data, function(index, item){ 
          var screenname = item.user.screen_name; 
          var tweet = item.text; 
          var images = item.user.profile_image_url; 
          var createdDate = new Date(item.created_at); 
          var dateString = createdDate.getDate() + "/" +  
                           (createdDate.getMonth()+1) + " - " + 
                           createdDate.getFullYear() + " kl: " + 
                           createdDate.getHours() + ":" +  
                           createdDate.getMinutes(); 
          // create list item template 
          $("#tweets").append('<li><a href="#"> 
                   <img style="margin: 1em;" src="'+images+'" /> 
                   <h3>'+screenname+'</h3> 
                   <p style="white-space: normal;">'+ tweet +'</p> 
                   <p class="light-text">'+ dateString +'</p> 
                   </a></li>'); 
          /* Refresh list so jquery mobile can apply iphone look  
             to the list */ 
          $("#tweets").listview(); 
          $("#tweets").listview("refresh");   
        }); 
        $.mobile.hidePageLoadingMsg(); 
      }); 
    } 
  }); 
}); 
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8.2 Exempelapplikation 2 
 
För att kolla på ännu mer funktionalitet så har jag testat att bygga en applikation med hjälp av 
både jQuery for mobile och biblioteket Cordova. Detta har kompilerats och byggts för Android-
plattformen, men det skulle gå att använda samma kod för att bygga till andra mobila 
plattformar. 
 
Mappstrukturen samt alla filer ser ut så här: 

 
 
De filer som jag programmerat bifogas här under. 
index.html 
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<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
 <head> 
   <title>Exempelapplikation 2</title> 
    <meta http-equiv="Content-type" name="viewport" 
          content="initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0,  
                   user-scalable=no, width=device-width" /> 
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.mobile-1.0.1.min.css"/> 
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" /> 
    <script src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
    <script src="js/jquery.mobile-1.0.1.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript"  
            src="js/cordova-1.5.0.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="js/app.menu.js"></script> 
 </head> 
  <body onload="init();"> 
   <div data-role="page" class="type-interior" data-theme="c"> 
      <div data-role="header" data-theme="e"> 
       <h1>Exempelapplikation</h1> 
       <a href="#" data-icon="home" data-iconpos="notext"  
           id="home" class="ui-btn-right">Hem</a> 
     </div> 
 
      <div data-role="content" data-theme="c">    
        <div class="content-secondary"> 
          <div data-role="collapsible" id="menu" data- 
            collapsed="true" data-theme="e" data-content-theme="e"> 
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            <h3>Meny (Cordova API)</h3> 
             
            <ul data-role="listview" data-theme="e"  
                data-dividertheme="e"> 
              <li> 
                <a href="#apiAccelerometer">Accelerometer</a> 
              </li> 
              <li> 
                <a href="#apiCamera">Kamera</a> 
              </li> 
              <li> 
                <a href="#apiContacts">Kontakter</a> 
              </li> 
              <li> 
                <a href="#apiMedia">Spela in</a> 
              </li> 
              <li> 
                <a href="#apiNotification">Vibb eller popup?</a> 
              </li> 
            </ul> 
          </div> 
        </div> 
     
        <div class="content-primary"> 
         <div class="apiDiv" id="apiHome"> 
           <h2>Välkommen!</h2> 
             <div> 
              <p>Det här är en testapplikation där jag använt mig  
                  av delar av PhoneGap/Cordovas API. Det är dock  
                  bra ett smakprov, då det finns ännu mer att  
                  använda, och saker utvecklas hela tiden.</p> 
                <h4>Se:  
                   <a href="http://phonegap.com/">phonegap.com/</a>  
                   för mer information.</h4> 
       <table id="deviceinfo"> 
                  <tr> 
                    <th>Enhet</th> 
                    <th class="left">Värde</th> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Name</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="name"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Platform</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="platform"></strong> 
                    </td> 
                 </tr> 
                  <tr> 
                    <td>OS Version</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="version"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Cordova version</td> 
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                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="pgversion"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>UUID</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="uuid"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <th>Skärm</th> 
                    <th class="left">Värde</th> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Bredd</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="width"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Höjd</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="height"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Disponibel bredd</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="availwidth"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Disponibel höjd</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="availheight"></p> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td>Färgdjup</td> 
                    <td class="left"> 
                      <p class="strong" id="colorDepth"></p> 
                    </td> 
                  </tr>       
              </table>    
            </div>            
          </div> 
 
          <div class="apiDiv" id="apiAccelerometer"> 
            <h2>Accelerometer</h2> 
            <p>Med hjälp av accelerometer kan man skapa rolika  
               spel, eller visa hur man håller enheten.  
       Vill du prova använda det så tryck på spela så får  
               du en liten känsla av hur det fungerar.</p> 
            <h4>Försök håll enheten rakt när du börjar.</h4>    
      <div data-role="button" onclick="startGame();"> 
                Börja spela</div>     
          </div> 
      <div class="apiDiv" id="apiAccelerometerGame"> 
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      <div data-role="button" onclick="stopGame();"> 
                Sluta spela</div> 
      <canvas id="gameArea"></canvas>     
          </div> 
 
          <div class="apiDiv" id="apiCamera"> 
            <h2>Kamera/Bilder</h2> 
                <p>Har du en kamera i den enhet kan du enkelt ta en  
                  bild, spara den och sedan se den här nedanför.  
       Om inte så kan du välja att hämta den ifrån ditt  
                  album på enheten.  
            <div class="ui-grid-a"> 
                <div class="ui-block-a"> 
                  <div data-role="button" onclick="takePhoto();"> 
                  Ta en bild</div> 
                </div> 
                <div class="ui-block-b"> 
                 <div data-role="button" onclick="getFromAlbum();"> 
                 Hämta från album</div> 
                </div> 
            </div>     
            <img id="cameraImage" src="" /> 
     </div> 
 
          <div class="apiDiv" id="apiContacts"> 
            <h2>Kontakter</h2> 
            <p>Har du koll på hur många kontakter du har? om inte  
               så kan du ta reda på det genom att trycka på  
               "Hämta kontakter". Känner du att du har alldeles för  
               några så kan du enkelt lägga till en ny här.</p> 
      <fieldset data-role="controlgroup"> 
       <lable>Namn:</lable>  
       <input type="text" name="addContact"  
                         id="addContact" value="" /> 
       <div data-role="button" onclick="addContact();"> 
                  Lägg till ny</div> 
      </fieldset> 
            <div data-role="button" onclick="getContacts();"> 
            Hämta kontakter</div> 
            <div id="contactsInfo"></div> 
          </div> 
 
        <div class="apiDiv" id="apiMedia"> 
           <h2>Spela in</h2> 
            <p>Det är ofta man är på möten eller föredrag som man  
               tänker att det här borde man spela in så att man  
               kommer ihåg det. Då det är fullt möjligt med sin  
               smartphone nu så är det bara öppna appen och spela  
               in för framtida bruk. Här under kan du  
      testa den funktionaliteten.</p> 
            <p class="strong">spela in (5 sek)</p> 
      <div class="ui-grid-a"> 
             <div class="ui-block-a"> 
               <div data-role="button" onclick="record();"> 
               Spela in</div> 
             </div> 
              <div class="ui-block-b"> 
                <div data-role="button" onclick="playback();"> 
                Spela upp</div> 
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              </div> 
            </div>  
            <p>Status: <span id="recordStatus"></span>  
                       <span id="recordTime"></span></p> 
          </div> 
                   
     <div class="apiDiv" id="apiNotification"> 
          <h2>Vibb eller popup?</h2> 
            <p>det går att kommunicera på många olika sätt, ett  
               sätt genom ren text så här, ett annat genom ett  
               pupupfönster, ett tredje kan vara att spela upp en  
               signal, eller varför inte sätta igång telefonens  
               vibration? Sesta de olika sakerna genom att trycka  
               på knapparna här under.</p> 
            <button onclick="popup();"data-icon="alert"> 
            Popup (alert)</button>  
            <button onclick="beep();"  data-theme="e"> 
            Ljudsignal</button> 
            <button onclick="vibrate();">Vibration</button>     
          </div> 
        </div> 
   </div> 
    </div>  
  <!-- Load the javascript file last, will load the page a  
          little faster. --> 
     <script type="text/javascript" charset="utf-8"  
             src="js/app.camera.js"></script> 
   <script type="text/javascript" charset="utf-8"              
             src="js/app.device.js"></script> 
  <script type="text/javascript" charset="utf-8"  
             src="js/app.accelerometer.js"></script> 
  <script type="text/javascript" charset="utf-8"  
             src="js/app.contacts.js"></script> 
  <script type="text/javascript" charset="utf-8"  
             src="js/app.record.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"  
            src="js/app.notification.js"></script>  
  </body> 
</html> 

  

 
style.css 

1 
2 
3 
4 
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11 
12 
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/* -- RESET ALL ----------------------------------------------- */ 
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, 
h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, 
code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, small, 
strike, strong, sub, sup, tt, var, dl, dt, dd, ol, ul, li, 
fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, 
thead, tr, th, td { 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
  border: 0; 
  outline: 0; 
  font-weight: inherit; 
  font-style: inherit; 
  font-size: 100%; 
  font-family: inherit; 
  background: transparent; 
} 
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/* ------------------------------------------------------------ */ 
 
body {  
  background-color: #d1d1d1; 
} 
h2 { 
  border-bottom: 1px solid #b3b3b3; 
  font-size: 1.5em;  
  margin: 0.4em 0px 0.4em 0px;  
  padding-bottom: 0.1em; 
  color: #000000; 
} 
h3 {  
  font-size: 1em; 
  font-weight: bold; 
  margin: 0.8em 0px 0.5em 0px; 
} 
lable { 
  font-size: 1.1em; 
  font-weight: bold; 
} 
.strong { 
  font-weight: bold; 
  margin: 0.2em; 
} 
 
.apiDiv { 
  color: #202020; 
  text-decoration: none; 
  margin-bottom: 2.0em; 
} 
.apiDiv h4 { 
  display: block;  
  background: #ffffff; 
  font-size:0.9em; 
  border-left: 6px solid #336600; 
  padding: 5px 8px; 
  margin: 0.5em 0px; 
} 
 
#gameArea { 
  border: 1px solid #000000; 
} 
 
#cameraImage { 
  border: 2px solid #000000; 
  display: block; 
  visibility: hidden;  
  margin: 0.7em auto; 
} 
 
/* -- Table --------------------------------------------------- */ 
#deviceinfo { 
  width: 95%; 
  margin: 20px auto; 
} 
#deviceinfo td, #deviceinfo th { 
  padding:3px 7px 2px 7px; 
  text-align:right; 
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  border: 1px solid #000000; 
  background-color:#ffffff; 
} 
#deviceinfo th { 
  font-size:1.15em; 
  padding-top:4px; 
  padding-bottom:4px; 
  background-color:#000000; 
  color:#ffffff; 
} 
#deviceinfo tr th.left, #deviceinfo tr td.left { 
  text-align:left; 
} 

 
app.accelerometer.js 
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var accelerationWatch = null; 
var areaWidth; 
var areaHeight; 
var ball; 
var ballPosition = { 
  x: 0,  
  y: 0 
}; 
 
/* The game engine that is invoked at all times when the game is    
 * running. 
 * Input: 
 *  @param acceleration acceleration 
 * @return NO 
 */ 
function updateGameState(acceleration) { 
  // Move the ball and draw it on the new position. 
  // TODO: check if x and y calculated correct. 
  var x = ballPosition.x - (acceleration.x * acceleration.z);  
  var y = ballPosition.y + (acceleration.y * acceleration.z); 
  drawBall(x, y); 
  // If the ball go into the wall. 
  if( x<0 || x>areaWidth || y<0 || y>areaHeight) { 
    alert("Spelet tog slut.."); 
    stopGame(); 
  } 
  ballPosition.x = x; 
  ballPosition.y = y; 
  // TODO: lock the orientation to landscape. 
} 
 
/* Start a new "game". 
 * @return NO 
 */ 
function startGame() { 
  $("#apiAccelerometer").hide(); 
  $("#apiAccelerometerGame").show(); 
  // Fix game area size. 
  areaWidth = $(document).width() - 30; 
  areaHeight = $(document).height() - 200; 
  $("#gameArea").attr('width', areaWidth); 
  $("#gameArea").attr('height', areaHeight); 
  // Create and draw the ball. 
  ballPosition = { 
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    x: (areaWidth/2), 
    y: (areaHeight/2) 
  }; 
  ball = gameArea.getContext('2d'); 
  drawBall(ballPosition.x, ballPosition.y); 
  // start to lisen on the devis acceleration. 
  var options = {}; 
  options.frequency = 100; 
  accelerationWatch = navigator.accelerometer.watchAcceleration( 
                        updateGameState, function(e) { 
                          alert("Accelerometer Error!"); 
                        }, options); 
} 
 
/* Turn off the game. 
 * @return NO 
 */ 
function stopGame() { 
  $("#apiAccelerometerGame").hide(); 
  $("#apiAccelerometer").show(); 
  if(accelerationWatch != null) { 
    // Turn off cecking the acceleration. 
    navigator.accelerometer.clearWatch(accelerationWatch); 
    updateAcceleration({ 
      x : "", 
      y : "", 
      z : "", 
      timestamp: "" 
    }); 
    accelerationWatch = null; 
  }  
} 
 
/* Draw a ball in gameArea. 
 * Input: 
 *  @param int x 
 *  @param int y 
 * @return NO 
 */ 
function drawBall(x, y) { 
  ball.clearRect(0,0, areaWidth,areaHeight); 
  ball.beginPath(); 
  ball.fillStyle="#0000ff"; 
  ball.arc(x,y,20,0,Math.PI*2,true);  
  ball.closePath(); 
  ball.fill(); 
} 

 
app.camera.js 
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var pictureSource; 
var destinationType; 
 
/* Fix the display of the captured image. 
 * Input: 
 *      @param image imageData 
 * @return NO 
 */ 
function onPhotoDataSuccess(imageData) { 
  width = $(document).width() - 30; 
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  height = $(document).width() - 30; 
  $("#cameraImage").css('width', width); 
  $("#cameraImage").css('height', height); 
  var cameraImage = document.getElementById('cameraImage'); 
  cameraImage.style.visibility = 'visible'; 
  cameraImage.src = "data:image/jpeg;base64," + imageData; 
} 
 
/* Fix the display of the image from album. 
 * Input: 
 *   @param image imageURI 
 * @return NO 
 */ 
function onPhotoURISuccess(imageURI) { 
  width = $(document).width() - 30; 
  height = $(document).width() - 30; 
  $("#cameraImage").css('width', width); 
  $("#cameraImage").css('height', height); 
  var cameraImage = document.getElementById('cameraImage'); 
  cameraImage.style.visibility = 'visible'; 
  cameraImage.src = imageURI; 
} 
 
/* Take a photo with the camera. 
 * @return NO 
 */ 
function takePhoto() { 
  navigator.camera.getPicture(onPhotoDataSuccess, function(e) { 
    alert("Camera Error!"); 
  }, { 
    quality: 50,  
    destinationType: destinationType.DATA_URL 
    }); 
} 
 
/* get a photo from album. 
 * @return NO 
 */ 
function getFromAlbum() { 
  navigator.camera.getPicture(onPhotoURISuccess, function(e) { 
    alert("Camera Error!");  
  }, { 
    quality: 30,  
    destinationType: destinationType.FILE_URI, 
    sourceType: pictureSource.SAVEDPHOTOALBUM 
    }); 
} 

 
app.contacts.js 
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/* This function is running if it was ok to get contacts. 
 * Input: 
 *  @param objects contacts 
 * @return NO 
 */ 
function getSuccess(contacts) { 
  // Print info about the contacts. 
  $('#contactsInfo').html('<p class="strong">Du har: ' +  
                          contacts.length + 'st kontakter.</p>'); 
  $('#contactsInfo').append('Den första kontakten är: ' +  
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                            contacts[0].displayName); 
} 
 
/* This function is running if it was ok to add new contact. 
 * Input: 
 *  @param object contact 
 * @return NO 
 */ 
function addSuccess(contact) { 
  $('#contactsInfo').html('<p class="strong">Den nya kontakten har  
                           nu lagts till.</p>'); 
  $('#addContact').val("");  
} 
 
/* The function will run if something went wrong. 
 * Input: 
 *  @param exception e 
 * @return NO 
 */ 
function contactFail (e) { 
  $('#contactsInfo').html('<p class="strong">Något gick fel</p>'); 
} 
  
/* Retrieving all contacts. 
 * @return NO 
 */ 
function getContacts() { 
  // find all contacts. 
  var options = new ContactFindOptions(); 
  options.filter="";  
  options.multiple = true; 
  var fields = ["displayName"]; 
  navigator.contacts.find(fields,getSuccess,contactFail,options); 
} 
 
/* Adds a new contact. 
 * @return NO 
 */ 
function addContact() { 
  var contactName = $('#addContact').val(); 
  // create a new contact object 
  var contact = navigator.contacts.create(); 
  contact.displayName = contactName; 
  contact.nickname = contactName;  
  // save to device 
  contact.save(addSuccess,contactFail); 
} 

 
app.device.js 

1 
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/* Handling the back-button. 
 * @return NO 
 */ 
function onBackbutton() { 
  // check if we are at homepage or not. 
  if($('.apiDiv#apiHome').css('display') == 'block') { 
    // Turn off the app. 
    navigator.app.exitApp(); 
  } else {     
    // Go to the homepage. 
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    $('.apiDiv').hide(); 
    $('.apiDiv#apiHome').show(); 
    $.mobile.silentScroll(0); 
  } 
} 
 
/* Handling the menu-button. 
 * @return NO 
 */ 
function onMenubutton() { 
  // Check if the menu is active. 
  if($('h3').hasClass('ui-collapsible-heading-collapsed')) { 
    // Activate the menu. 
    $('div.ui-collapsible').trigger("expand"); 
  } else { 
    // Hide the menu. 
    $('div.ui-collapsible').trigger("collapse"); 
  } 
} 
 
/* Handling the search-button. 
 * @return NO 
 */ 
function onSearchkey() { 
  console.log("search event fired"); 
  alert("You can not search in this app."); 
}; 
  
/* Logging event handler 
 * @return NO 
 */ 
function onEventFired() {   
  console.log("an event fired"); 
}; 
 
// Call this function when the device is ready. 
var onDeviceReady = function() { 
  // Load and print information of the device at homepage. 
  document.getElementById("name").innerHTML = device.name; 
  document.getElementById("pgversion").innerHTML = device.cordova; 
  document.getElementById("platform").innerHTML = device.platform; 
  document.getElementById("version").innerHTML = device.version; 
  document.getElementById("uuid").innerHTML = device.uuid; 
  document.getElementById("width").innerHTML = screen.width; 
  document.getElementById("height").innerHTML = screen.height; 
  document.getElementById("availwidth").innerHTML =  
                                                screen.availWidth; 
  document.getElementById("availheight").innerHTML =  
                                               screen.availHeight; 
  document.getElementById("colorDepth").innerHTML =  
                                                screen.colorDepth;   
  // Handler buttons. 
  document.addEventListener("searchbutton", onSearchkey, false);    
  document.addEventListener("menubutton", onMenubutton, false); 
  document.addEventListener("backbutton", onBackbutton, false); 
  // Handler outher events. 
  document.addEventListener("pause", onEventFired, false); 
  document.addEventListener("resume", onEventFired, false); 
  document.addEventListener("online", onEventFired, false); 
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  document.addEventListener("offline", onEventFired, false); 
  document.addEventListener("batterycritical", onEventFired, 
false); 
  document.addEventListener("batterylow", onEventFired, false); 
  document.addEventListener("batterystatus", onEventFired, false); 
  document.addEventListener("startcallbutton",onEventFired,false); 
  document.addEventListener("endcallbutton", onEventFired, false); 
  document.addEventListener("volumedownbutton", onEventFired,  
                             false); 
  document.addEventListener("volumeupbutton", onEventFired,false); 
     
  // Load Photo URI for apiCamera. 
  pictureSource = navigator.camera.PictureSourceType; 
  destinationType = navigator.camera.DestinationType;   
}; 
 
/* Called when body is load. 
 * @return NO 
 */ 
function init() { 
  document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, true); 
} 

 
app.menu.js 
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$(document).ready(function() { 
  // Show homepage with info. 
  $('.apiDiv').hide(); 
  $('.apiDiv#apiHome').show(); 
  // If home-button is pressed. 
  $('#home').click(function(event) { 
    $('.apiDiv').hide(); 
    $('.apiDiv#apiHome').show(); 
    // Go to the page without scroll. 
    $.mobile.silentScroll(0);             
  }); 
     
  $('div ul li a').click(function(event) { 
    event.preventDefault(); 
    var toDiv = $(this).attr('href');         
    // hide all div's, show only the selected. 
    $('.apiDiv').hide(); 
    $(toDiv).show(); 
    // Close the menu. 
    $('div.ui-collapsible').trigger("collapse"); 
    // Go to the page without scroll. 
    $.mobile.silentScroll(0);             
  }); 
}); 

 
app.notification.js 
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/* Opens a popup window. 
 * @return NO 
 */ 
function popup() { 
  /* Running if the alert is not working. 
   * @return NO 
   */ 
  function alertDismissed() { 
    console.log("Alert dismissed"); 
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  } 
  // Create a popup. 
  navigator.notification.alert('Ett fint meddelande',  
                            alertDismissed, 'Rubrik!', 'Avsluta'); 
} 
 
/* Sending an audio signal. 
 * @return NO 
 */ 
function beep() { 
  // "Beep" three times. 
  navigator.notification.beep(3); 
} 
 
/* Starts  a vibration. 
 * @return NO 
 */ 
function vibrate() { 
  // vibrate 1 sec. 
  navigator.notification.vibrate(1000); 
} 

 
app.record.js 

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 
35 

var mediaRec = 0; 
 
/* Runs when the media is created. 
 * @return NO 
 */ 
function recordSuccess() { 
  $('#recordStatus').html("Media skapad "); 
  $('#recordTime').html(""); 
} 
 
/* Runs if something goes wrong. 
 * input: 
 *  @param exception e 
 * @return NO 
 */ 
function recordFail(e) { 
  $('#recordStatus').html("Fel: " + error.code);  
  console.log('Record error, code: ' + error.code); 
} 
 
/* Listen to what was recorded. 
 * @return NO 
 */ 
function playback() { 
  if(mediaRec) { 
    $('#recordStatus').html('<span style="color:#04B404;"> 
                             Spelar upp </span>'); 
    var playTime = 0; 
    // Get the track length. 
    var mediaLength = mediaRec.getDuration(); 
    // Fix, if the track length is unknown. 
    if(mediaLength == -1) { 
      mediaLength = 5; 
    } 
    // Play the track. 
    mediaRec.play(); 
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    var play = setInterval(function() { 
      playTime = playTime + 1; 
      $('#recordStatus').html('<span style="color:#04B404;"> 
                               Spelar upp </span>'); 
      $('#recordTime').html(playTime + " sek"); 
      // Stop playing after the audio ends. 
      if (playTime >= mediaLength) { 
        clearInterval(play); 
      } 
    }, 1000); 
  } 
  $('#recordStatus').html("Media uppspelat. "); 
  $('#recordTime').html(""); 
} 
  
/* Record 5 seconds. 
 * @return NO 
 */ 
function record() { 
  var src = "myrecording.mp3"; 
  if(mediaRec) { 
    //Allows you to record a new record. 
    mediaRec.release();   
  } 
  // Create a new media. 
  mediaRec = new Media(src, recordSuccess, recordFail); 
  // Start record. 
  mediaRec.startRecord(); 
  $('#recordStatus').html('<span style="color:#f22;"> 
                           spelar in </span>'); 
  $('#recordTime').html("0 sec"); 
  var recTime = 0; 
  var recInterval = setInterval(function() { 
    recTime = recTime + 1; 
    $('#recordStatus').html('<span style="color:#f22;"> 
                            spelar in </span>'); 
    $('#recordTime').html(recTime + " sek"); 
    // Stop recording after 5 sec. 
    if(recTime >= 5) { 
      $('#recordStatus').html("spelade in "); 
      clearInterval(recInterval); 
      mediaRec.stopRecord(); 
    } 
  }, 1000);     
} 

 
 



   

På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 

 

 

In English 
 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 

replacement - for a considerable time from the date of publication barring 

exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 

anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 

Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 

of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 

against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 

and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 

please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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