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Sammanfattning 
 

Det här är ett examensarbete som är utfört på uppdrag av Meal Planning Concepts AB. 

Målet var att utveckla en native multi-plattformsapplikation till smartphones och surfplattor 

som skulle fungera på Android och iOS och dela databas med deras nuvarande webbsystem. 

Funktionaliteten skulle vara baserad på den som fanns på deras webbsida. 

 

Applikationen utvecklades i MoSync som är ett ramverk som klarar utveckling till 

multiplattform. Examensarbetet gick också ut på att utvärdera MoSync under projektets 

gång och presentera andra liknande verktyg och hur de förhöll sig till MoSync. 

 

Rapporten visar upp arbetets gång och problem som uppstod under utvecklingen av 

applikationen såväl som slutresultatet. Förstudien visade att det fanns många andra verktyg 

som inriktade sig på stöd för flera plattformar. Ramverk som togs upp var jQuery Mobile, 

PhoneGap och Marmalade där det sistnämnda var det verktyg som var mest likt MoSync.  

 

MoSync visade sig vara ett ramverk där alla företagets krav på funktioner kunde uppfyllas 

förutom en designförenkling. Några nackdelar var att det var något buggigt och att 

communityt var litet. 

 

 

  



   

 

Abstract 
 

This is a thesis that is done on behalf of Meal Planning Concepts AB. The goal was to develop 

a native multi-platform application for smartphones and tablets that would work on Android 

and iOS, and share database with their current web system. The functionality would be 

based on that found on their website. 

 

The application was developed in MoSync which is a framework that is capable of multi-

platform development. The purpose with the thesis was also to evaluate MoSync during the 

project and present other similar tools and how they behave compared to MoSync. 

 

The report showcases the work and problems encountered during the development of the 

application as well as the end result. The pilot study showed that there were many other 

tools that focused on support for multiple platforms. Frameworks raised were jQuery 

Mobile, PhoneGap and Marmalade where the latter was the tool that was the most similar 

to MoSync. 

 

MoSync proved to be a framework in which all the company's requirements for functionality 

could be met except for a design simplification. Some drawbacks were that it was slightly 

buggy and that the community was small. 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

Meal Planning Concepts AB är ett relativt nystartat företag som håller på att bygga på deras 

idé som de kallar för PlanEatSmile, ett planeringsverktyg på nätet för att kunna förbättra 

sina kostvanor. Meningen är att göra det lättare för individen att äta rätt och nyttigt genom 

att bl.a. generera nya recept baserade på en personlig kostprofil och en inköpslista med t.ex. 

hela veckans måltider. De har idag som sagt en hemsida som i skrivande stund är i 

teststadiet. Det finns också i nuläget en tillägnad sida på webbsidan för mobiltelefoner där 

man kan se sin inköpslista och dit man kan surfa med telefonens webbläsare, t.ex. när man 

är i affären. Det mesta på den sidan har då gjorts större för att det ska synas på en telefon. 

Detta är inte optimalt och dessutom lite krångligt för användaren.   

1.2 Syfte  

För att det ska vara så lätt som möjligt för kunder så är det önskvärt från företagets sida att 

det finns en applikation till smartphones och surfplattor där man kan komma åt sin 

inköpslista och också för att få recept lättillgängligt när man står i köket.  

Målet med projektet är att det i slutet ska finnas en fungerande applikation men där design 

inte är en viktig del.  

1.3 Frågeställning 
Vad finns det för liknande verktyg och hur förhåller sig MoSync till dessa? 

Hur fungerar MoSync för utveckling av multi-plattformsapplikationer? 

1.4 Metod 
Arbetet delades upp i två faser: 

 

 En inledande förstudie där olika möjligheter/verktyg för multi-plattformsutveckling 

undersöktes.  

 

 Utveckling av applikationen som skulle vara baserad på funktionaliteten på 

nuvarande webbplatsen med hjälp av MoSync. 
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2 Förstudie 
 

Idag finns det en rad olika verktyg eller ramverk (eng. framework) för att underlätta 

utvecklingen av applikationer till smartphones där stöd för fler än ett operativsystem är 

önskvärt. I artikeln Cross-Platform Development Tools for Smartphone Applications [1] har 

författarna Ohrt och Turau jämfört 9 olika sådana ramverk vad gäller fördelar och nackdelar. 

Det smidiga med dessa ramverk är att man utvecklar enbart en kodbas så att den kan köras 

på flera plattformar. På så sätt behöver man bara utveckla en applikation istället för flera 

olika vilket sparar både tid och pengar och kommer att nå ut till många fler användare 

samtidigt. Det ställer också mindre krav på utvecklaren som bara behöver behärska ett enda 

språk. 

 

Enligt Ohrt och Turau kan mobila applikationer delas in i två kategorier, de som kör 

interpreterad kod och de som kör native kod. Med interpreterad kod menas att det finns en 

bakomliggande interpreterare som tolkar koden medan applikationen körs och som 

antingen kan följa med applikationen eller att den finns separat. En webbapplikation 

använder interpreterad kod där webbläsaren är interpreteraren. Med native menas att det 

är kod som körs direkt av operativsystemet. 

 

Nedan kommer en liten beskrivning av en webbapplikation och en nativeapplikation och 

vilka ramverk jag studerat i respektive kategori och slutligen en slutsats där jag jämfört de. 

2.1 Webbapplikation 

En webbapplikation är oftast skriven i Javascript, HTML och CSS och utnyttjar telefonens 

webbläsare för att rendera innehållet, precis som en vanlig hemsida fungerar. Den kommer 

då också att se likadan ut oavsett plattform förutsatt att olika webbläsare renderar 

innehållet identiskt eller om man inte använder olika CSS-filer för att anpassa utseendet. 

Men även om man gör det så kommer i slutändan en webbapplikation bara att imitera 

utseendet av ett operativsystem, det kommer aldrig se eller kännas exakt likadant.  

Fördelen med en webbapplikation är att de flesta smartphones har en webbläsare och kan 

således köra applikationen. Det blir då också lätt att abstrahera bort allt vad som har med 

operativsystemet att göra.  
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2.1.1 jQuery Mobile 

jQuery Mobile [2] är ett ramverk för att utveckla mobila webbsidor i HTML och Javascript 

och som ger tillgång till en rad olika färdiga element för att kunna skapa ett grafiskt 

gränssnitt. Det finns också stöd för att skapa egna teman. jQuery Mobile bygger på vanliga 

jQuery och som namnet antyder är det anpassat för mobila enheter med pekskärmar. Det 

använder öppen källkod och är gratis under licensen MIT1. Det negativa med jQuery Mobile 

är att det är en webbsida som utvecklas och alltså ingen applikation som installeras på 

telefonen vilket tar bort lite av användarvänligheten i och med att en webbläsare först måste 

startas och navigering till sidan måste ske. Det här kan dock avhjälpas med att använda 

PhoneGap för att packa in sidan till en applikation som sedan kan installeras som vanligt. 

2.1.2 PhoneGap 

PhoneGap [3] är likt jQuery Mobile, utveckling sker med HTML och Javascript och det finns 

tillgängligt som öppen källkod. Skillnaden är att webbsidor utvecklade i PhoneGap kan 

packas in som en applikation som kan installeras på en enhet. Applikationen kommer 

fortfarande vara webbaserad men den kommer att visas i en så kallad Webview istället för 

att öppna webbläsaren. En Webview är bara en instans av webbläsaren som körs i 

bakgrunden men som inte har varken något adressfält eller några navigeringsknappar [4].  

Med PhoneGap kan man också få tillgång till telefonens hårdvara såsom kamera, blåtand 

o.s.v. jQuery Mobile används ofta tillsammans med PhoneGap för att få tillgång till de extra 

funktionerna som PhoneGap erbjuder såsom inpackning till en applikation. 

2.2 Nativeapplikation 

En nativeapplikation är en applikation som är skriven för ett speciellt operativsystem, t.ex. så 

skrivs applikationer till iOS i Objective-C och till Android i Java. Detta är standardsättet man 

tänker på idag när man ska utveckla en applikation till ett mobilt operativsystem. Man får 

full tillgång vad gäller telefonens hårdvara såsom sensorer, kamera o.s.v. och det grafiska 

gränssnittet är samma som själva operativsystemet använder. Utveckling sker med ett 

Software Development Kit (SDK) som tillverkaren distribuerar. 

 

Det finns också alternativa sätt att utveckla en nativeapplikation på och som dessutom 

stöder multiplattform. Program som erbjuder detta är bland andra MoSync och Marmalade 

där båda har stöd för C++. Det är dessa två jag studerade som stöder native utveckling och 

som klarar multiplattform. 

2.2.1 MoSync 

MoSync är ett ramverk för att utveckla multi-plattformsapplikationer i antingen 

HTML/Javascript/CSS eller C/C++ eller en hybrid mellan dessa, men vilken väg man än väljer 

så får man ut en nativeapplikation som installeras på enheten[5]. Hybrid innebär att man 

t.ex. skapar det grafiska gränssnittet med HTML/Javascript och den tyngre programlogiken 

med C++.  Kommunikationen mellan de olika lagren sker då med en teknik de kallar för 

                                                           
1
 Samma som Expat-licensen. http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#Expat 
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Wormhole [6]. MoSync har också ett eget grafiskt gränssnitt som heter MAUI som innehåller 

några grundläggande komponenter. Det finns också stöd för utveckling med scriptspråket 

Lua där biblioteket heter MobileLua i MoSync [7]. MoSync är gratis med öppen källkod och 

har stöd för alla de stora plattformarna såsom iOS, Android, Windows Phone och Symbian 

[8]. I paketet medföljer deras egen anpassade version av utvecklingsmiljön Eclipse som kan 

installeras på antingen Windows eller Mac. Kravet som finns vid utveckling till iOS från 

Windowsmiljö är att kompileringen måste slutföras i Xcode på en Mac. MoSync genererar då 

ett Xcode-projekt som man bara öppnar och kompilerar. Om man däremot jobbar i Macmiljö 

och har Xcode installerat så kan MoSync generera en färdig applikation. Samma krav gäller 

också för Windows Phone men där genereras ett Microsoft Visual Studio-projekt om inte 

Visual Studio är installerat[9]. 

2.2.2 Marmalade 

Precis som MoSync kan Marmalade också användas för att utveckla i HTML/Javascript/CSS 

eller i C++ och det stöder också hybridapplikationer. Marmalade specialiserar sig på 

spelutveckling men det går såklart att utveckla andra applikationer också. Enligt en lista på 

deras hemsida som visar upp applikationer som är gjorda med Marmalade så verkar det vara 

ett populärt ramverk för att utveckla spel då faktiskt alla verkar vara just spel [10]. 

Utveckling med Lua finns också tillgängligt i form av Marmalade Quick [11] som är gratis om 

man har en licens för vanliga Marmalade. Ramverket har stöd för bland annat Android, iOS, 

BlackBerry Playbook, Windows, Mac OS X och LG Smart TV [12]. För att använda Marmalade 

krävs en betald licens och dessutom utvecklingsmiljöerna Microsoft Visual Studio eller Xcode 

som inte medföljer. Emulatorn QEMU ARM2 är integrerad med Marmalade vilket gör att 

koden kan testas och felsökas på desktopmiljö istället för att göra det på en enhet [13]. 

2.3 Slutsats 

 

Vad finns det för liknande verktyg och hur förhåller sig MoSync till dessa? 

 

Det finns som sagt lite olika alternativ och vägar att gå när man utvecklar till multiplattform, 

det finns webb och det finns native. Olika ramverk använder också olika licenser, det kan 

vara öppen källkod och gratis eller att man får betala. De ramverken jag presenterat här är 

bara ett fåtal och det finns många fler, speciellt sådana som är webbaserade. Fler ramverk 

som Ohrt och Turau tar upp är Flash Builder3, Illumination Software Center4, LiveCode5, 

RhoMobile Suite6 och Titanium7. I en annan artikel, Mobile development tools and cross-

platform solutions [14] tar författaren Smutný upp ytterligare 7 ramverk däribland Sencha 

                                                           
2
 http://wiki.qemu.org/Main_Page 

3
 http://www.adobe.com/se/products/flash-builder-family.html 

4 http://lunduke.com/?page_id=3454 
5 http://www.runrev.com/ 
6
 http://www.motorola.com/Business/US-

EN/Business+Product+and+Services/Software+and+Applications/RhoMobile+Suite 
7
 http://www.appcelerator.com/ 
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Touch8, Wink9 och jQuery Mobile och jämförde de. Smutný valde sedan ut jQuery Mobile för 

att utveckla en engelsk-tjeckisk ordbok som en webbapplikation. 

Den stora skillnaden mellan MoSync och de flesta andra är att det är mer flexibelt vad gäller 

olika utvecklingsmöjligheter, det går att utveckla både en webbapplikation och en 

nativeapplikation eller en hybrid om man så skulle vilja. Stödet för C++ är också något som 

inte många andra har förutom Marmalade men det är och andra sidan inte gratis. 

 

  

                                                           
8
 http://www.sencha.com/products/touch/ 

9
 http://www.winktoolkit.org/ 
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3 Specifikationer 
 

 

3.1 Krav 

Företagets två huvudkrav var att applikationen skulle fungera på iOS och Android, såväl 

smartphone som surfplatta, och att den skulle dela databas med deras nuvarande 

webbsystem. Därutöver fanns det andra krav på vilka funktioner applikationen skulle ha, att 

den skulle spegla funktionerna som fanns på webbsidan men inte alla. 

 

Här är en lista på funktioner som skulle finnas med: 

 

 Möjlighet att logga in och ut 

 Kunna se sin inköpslista som man skapat på webbsidan 

 Inköpslistan ska kunna sorteras i alfabetisk ordning eller på vilken avdelning varan 

finns i affären, vilken avdelning en vara tillhör finns i databasen 

 Man ska kunna ta bort en vara i inköpslistan när man har handlat den 

 Kunna se sina planerade måltider som man lagt in i kalendern på webbsidan 

 Kunna bläddra bland kategorier och se dess recept  

 Få fram matlagningsinstruktioner till ett recept man klickat på 

3.2 Design 

Företaget hade krav på hur grunden skulle vara uppbyggd och se ut men inga krav på färgval 

eller bilder. Meningen med projektet var således att få upp en stabil grund i applikationen 

och inte en helt färdig applikation vad gällde designen. Företaget bidrog med en designskiss 

av hur alla vyer skulle vara uppbyggda. Applikationen skulle bestå av två tabbar där man i 

ena tabben hanterar inköpslistan och i den andra alla kategorier och recept. En separat vy 

där man loggar in skulle också finnas. 
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4 Förberedelser 
 

 

4.1 Utvecklingsmiljöer 

Första steget var att komma igång med utvecklingsmiljön vad gällde MoSync och att läsa 

tillhörande dokumentation. Det var ganska lätt att komma igång att utveckla med MoSync 

och dokumentationen var bra och man fick med många exempelprogram att antingen bygga 

på eller få inspiration ifrån. Exempelprogrammen visar också upp de olika funktionerna i 

MoSync så vill man åstadkomma något speciellt kan man kolla först om det finns något 

exempelprogram som visar hur det går till och på så vis komma igång snabbt. 

 

Andra steget var att komma igång med utvecklingsmiljön hos företaget och detta tog lite 

mer tid än jag hade räknat med. De jobbade med versionshanteringssystemet Git och 

versionshanterare var överhuvudtaget nytt för mig så det tog några dagar att få till det. En 

utvecklingssida som motsvarar webbsidan skulle också sättas upp mot vilken jag kunde testa 

applikationen. Dock var jag tvungen att samtidigt börja programmera så det drog också ut på 

tiden men det var inte jätteviktigt att få den här delen klar så tidigt i början. 

4.2 Överblick 
Nästa steg var att börja fundera över hur allt skulle hänga ihop, det vill säga kopplingen 

mellan applikationen och deras nuvarande databas. Det kom att visa sig att mycket kunde 

återanvändas av det som webbsidan använde vad gällde anrop till databasen med mera. Det 

var dock mycket kod att läsa igenom och det tog tid, men önskemålet från företaget var att 

försöka använda så mycket av det som redan fanns.  

 

Det stod i alla fall klart från början att jag var tvungen att skapa mitt eget API på servern som 

min applikation skulle kommunicera mot. Ett API är en uppsättning funktionsanrop som 

förenklar tillgången till ett underliggande system, i det här fallet webbsystemet och 

databasen. Det API:t skulle sedan behandla data jag skickade till den och göra anrop till 

redan tillgängliga funktioner på servern, och om det behövdes, göra modifieringar innan det 

skickades tillbaka till applikationen. Det var också därför ett eget API var tvunget att finnas 

då de redan tillgängliga funktionerna var anpassade efter webbsidan och kanske returnerade 

mer eller annorlunda data än vad som behövdes för applikationen. På så sätt skulle det 

också bli en avlastning för applikationen eller klienten då beräkningar lades på serversidan. 

Detta API skulle sedan skrivas i PHP som jag inte hade någon tidigare erfarenhet av. Det 

handlade dock bara om enkla saker som jag nämnde, ta emot data och göra vissa 

modifieringar så det var oftast inga problem. 
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Nästa fundering var på vilket protokoll som skulle användas för själva kommunikationen. 

MoSync hade stöd för SOAP (Simple Object Access Protocol)10 som är ett standardprotokoll 

för utbyte av information i decentraliserade och distribuerade miljöer [10] och hade en 

inbyggd XML-parser och SOAP använder just XML. Men SOAP visades vara en gammal 

standard som är resurskrävande och komplicerad, mest på grund av att den använder XML. 

Det används också mest till Enterprise-system idag [15]. Istället har den börjat ersättas av 

något som kallas för REST (Representational State Transfer) som inte är lika komplicerad och 

dessutom lättare att förstå och implementera. REST använder sig av URI (Uniform Resource 

Identifiers)11 med hjälp av http-protokollets funktioner GET, POST, PUT och DELETE för att 

komma åt en unik resurs på en server. Jag kom fram till att detta var ett bättre sätt och 

nuvarande webbsidan använde sig också av REST-konceptet. Det skulle då betyda att ett 

anrop till webbsidan från applikationen inte skulle se annorlunda ut än om det skulle skickas 

från en webbläsare. Det är som sagt http-protokollet som används vilket också stöds av 

MoSync, det är bara det att allt sådant sköts automatiskt i en webbläsare medan det i 

MoSync måste behandlas manuellt vad gäller att sätta och skicka olika headers.  

  

                                                           
10

 http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ 
11

 http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt 
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5 Utveckling av applikationen 
 

Nästa steg var att börja med implementeringen av själva applikationen och där började jag 

med att snabbt skapa en prototyp. Alla vyer som skulle finnas var med och jag lade in tillfällig 

text i listor med mera. Samtidigt lärde jag mig hur MoSync fungerade och det blev också lätt 

att se helheten och hur det skulle komma att se ut, företaget fick då också en inblick av 

slutresultatet.  

5.1 Kommunikation  

Det första jag började med rent innehållsmässigt var användarautentiseringen och 

kommunikationen med servern. Kommunikationsdelen med http har nog varit den svåraste 

delen i detta projekt och framförallt det som strulat mest, trots bra dokumentation och 

exempelprogram från MoSync.  

5.1.1 Problem 

En del var tvunget att implementeras i C vad gällde den här biten vilket medförde lite 

manuell behandling av bytes och då gällde det att vara extra noggrann. Detta slarvade jag 

med en gång vilket ledde till minnesöverskrivning och jag fick felsöka koden i flera dagar 

innan jag hittade problemet. Detta berodde dock mest på lite ovana i språket C där mycket 

av motsvarande sker automatiskt i C++ som jag var van vid. 

 

En annan sak jag hade problem med var inläsning av data som kom från servern där allt av 

någon anledning inte kom med. Hur mycket som lästes in bestämdes av http-headern 

Content-Length, vilken beskriver hur mycket data som servern skickat. Efter sökningar på 

internet upptäcktes att http som standard komprimerar data, om inget annat specificeras, 

innan det skickas för att spara tid och bandbredd. Content-Length sätts då efter att 

komprimeringen skett och således om ingen dekomprimering sker innan läsning av Content-

Length så kommer det bli ett felaktigt värde vilket hände i mitt fall. MoSync kunde inte sköta 

denna dekomprimering som t.ex. en vanlig webbläsare gör automatiskt. Som tidigare nämnt 

kan mottagande klient specificera om komprimering ska ske och av vilken typ med http-

headern Accept-Encoding. Sätts den till en tom sträng så accepteras ingen komprimering 

från servern och det var detta jag gjorde. Detta var såklart ett ganska onödigt problem som 

inte borde uppstått och eftersom jag gjorde enligt MoSyncs exempelprogram så kan jag 

tycka att det borde funnits någon slags dokumentation om det. 
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5.2 Användarautentisering 

Autentiseringen går till så att användaren skickar användarnamn och lösenord till mitt API på 

servern. Därifrån anropar jag samma autentiseringsfunktion som webbsidan använder som 

jag fick modifiera lite så att den skulle passa för båda. Om autentiseringen lyckades svarar 

servern med att skicka tillbaka ett id för sessionen i form av en kaka (eng. cookie), precis som 

om anropet skulle komma från en webbläsare. Det är för övrigt bara en textsträng i http-

protokollet. För att spara på kommunikationen mellan applikationen och servern skickar jag 

även med inköpslistan direkt i samma anrop om autentiseringen lyckades, för att slippa 

skapa ett nytt anrop direkt efter man fått svar från servern. På så vis sparas lite tid då 

nätverkskommunikationer med telefoner kan vara långsamma beroende på uppkoppling. 

Kakan man får tillbaka sparas på telefonens flashminne och används i framtida anrop till 

servern. Den innehåller också ett datum på hur länge den är giltig och det kollas varje gång 

applikationen startas, har den gått ut måste man logga in igen. Man räknas alltså som 

inloggad så länge kakan är giltig eller tills man själv loggar ut. Om man inte loggar in så kan 

man fortfarande komma åt recept och då genereras en anonym kaka istället som används, 

precis som i en webbläsare.  

5.3 Backend på servern 

Applikationen kommunicerar mot ett API på servern som är skrivet i PHP som i sin tur 

kommunicerar med databasen. Alla anrop till databasen fanns redan som färdiga funktioner 

på servern så det enda som görs är att kalla på de funktionerna och om det behövs modifiera 

innehållet innan det skickas till applikationen. Det kan t.ex. vara att ta bort vissa otillåtna 

tecken eller att fylla på med extra innehåll. De färdiga anropen är anpassade för hemsidan 

vilket gör att en del onödigt innehåll skickas tillbaka till applikationen som inte behövs. Ingen 

tid lades dock ned för att försöka filtrera bort det utan det lämnades kvar som en framtida 

uppgift. 

5.4 Format på data 

Jag använde JSON12 som format när jag skickade data från servern till applikationen och 

huruvida MoSync kunde hantera detta var ganska oklart från början. Här tyckte jag 

dokumentationen var bristfällig men till slut fick jag reda på att det fanns ett externt 

bibliotek som var inkluderat i MoSync som kunde användas till att tolka JSON. 

  

                                                           
12

 http://www.json.org/ 
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5.5 Hjälpmedel 

Jag har varit väldigt tacksam för verktyget Wireshark13 som jag har använt väldigt mycket för 

att jämföra exakt vad det är jag skickar till servern och vad jag tar emot. Utan det hade jag 

nog inte kommit särskilt långt vad gäller kommunikationsdelen. Jag har också använt 

webbläsartillägget Advanced REST client14 till Google Chrome för att smidigt kunna testa 

anrop till mitt API och se vad som skickas tillbaka. 

 

  

                                                           
13

 http://www.wireshark.org/ 
14

 http://chromerestclient.appspot.com/ 
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6 Resultat 
 

 

6.1 Återkoppling mot kravlistan 

Alla krav som fanns med på listan hanns med att implementeras dock med en förenkling plus 

ett designtillägg. Kraven nedan är de ursprungliga och de som är förbockade 

implementerades utan någon ändring. 

 

 Möjlighet att logga in och ut 

 Kunna se sin inköpslista som man skapat på webbsidan 

 Inköpslistan ska kunna sorteras i alfabetisk ordning eller på vilken avdelning varan 

finns i affären, vilken avdelning en vara tillhör finns i databasen 

 Man ska kunna ta bort en vara i inköpslistan när man har handlat den. Förenklades, 

läs nedan. 

 Kunna se sina planerade måltider som man lagt in i kalendern på webbsidan 

 Kunna bläddra bland kategorier och se dess recept  

 Få fram matlagningsinstruktioner till ett recept man klickat på 

 

6.1.1 Förenkling 

Kravet om att det skulle vara möjligt att ta bort en vara efter köp förenklades efter en bugg i 

MoSync som orsakade problem på iOS. Istället räckte det med att kunna markera en vara 

som köpt i listan. 

6.1.2 Designtillägg 

Tillägget bestod av en meny på Android där olika inställningar skulle finnas tillgängligt. 

Motsvarande fanns inte i MoSync för iOS så där gjordes en tillfällig lösning med knappar 

längst upp som troligtvis kommer att göras om när vidareutveckling av applikationen sker 

efter projektet. Se figur 3. 

6.2 Skärmdumpar 

Då utseendet är i princip likadant på telefon och surfplatta på båda plattformarna så visas 

här bara resultatet på en telefon förutom när det är något speciellt element som skiljer sig 

som jag vill visa. Om det sedan också inte skiljer sig allt för mycket mellan plattformarna 

visas bara den ena. Applikationen har utöver de versioner av operativsystemen som visas 

också testats på Android 2.3 och 4.0 utan några problem. 
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6.2.1 Autentisering 

Om autentiseringen mot servern misslyckas visas en röd text som säger att det var fel 

lösenord eller användarnamn och man får försöka igen. 

 

 
Figur 1: Autentisering, iOS 6.0 
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6.2.2 Inköpslistan 

Detta är första vyn som visas när applikationen startas, om man inte är inloggad kommer 

listan vara tom. Listan kan sorteras på butiksavdelning eller i bokstavsordning. När man 

klickar på en vara så bockas det av som köpt. 

 
Figur 2: Inköpslistan sorterad på 

butiksavdelning, Android 4.2 

 
Figur 3: Inköpslistan sorterad på  

butiksavdelning, iOS 6.0 

 
Figur 4: Inköpslistan sorterad i 
bokstavsordning, Android 4.2 

 
Figur 5: Inköpslistan sorterad i  

bokstavsordning, iOS 6.0 
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6.2.3 Inställningar på Android 

På Android implementerades en meny med olika val som visar sig när man trycker på 

menyknappen. Väljs menyalternativet sortering får man upp en liten ruta där man kan välja 

sortering. I MoSync är det en Dialog15 som använts till detta vilken är implementerad som en 

AlertDialog16 i Androids SDK. En meny finns tillgänglig i alla vyer i applikationen så man 

smidigt kan logga in och ut var man än befinner sig. När man trycker uppdatera så rensas 

inköpslistan och hämtas ner igen från servern. När man trycker logga ut så anropas servern 

för att logga ut nuvarande användaren och när man trycker logga in så visas vyn med 

autentisering. 

 

 
Figur 6: Meny, Android 4.2 

 
Figur 7: Val av sortering, Android 4.2 

 

  

                                                           
15

 http://www.mosync.com/files/imports/doxygen/latest/html/class_native_u_i_1_1_dialog.html 
16

 http://developer.android.com/reference/android/app/AlertDialog.html 
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6.2.4 Inställningar på iOS 

På iOS fanns ingen motsvarande meny utan där fick knappar användas istället för att byta 

sortering och för att uppdatera, se bilder under kapitel 6.2.2. Längst upp finns också en 

bakåtknapp för att logga in eller ut. Det riktiga sättet att göra det här på skulle egentligen ha 

varit att använda en UIToolbar17 i iOS SDK eller att lägga till knapparna längst upp till höger, 

men MoSync hade inte stöd för varken eller. När sortering väljs visas ett fönster och det är 

återigen en Dialog som använts i MoSync till detta. Jag valde att visa på både iPhone och 

iPad då de i MoSync är implementerade som olika element. På iPhone är den en Modal 

View18 och på iPad är den en UIPopoverController19 i iOS SDK. 

 

 
Figur 8: Val av sortering, iOS 6.0, iPhone 

 
Figur 9: Val av sortering, iOS 6.0, iPad 

  

                                                           
17http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/uikit/reference/UIToolbar_Class/Reference/Referen
ce.html 
18

http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/ViewControllerPGforiPhoneOS/ModalViewControll

ers/ModalViewControllers.html 
19

http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/uikit/reference/UIPopoverController_class/Referen

ce/Reference.html 
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6.2.5 Kategorier 

Alla kategorier hämtas från servern och visas när man trycker på recepttabben. Det finns 

också en kalender med alla inplanerade måltider. 

 

 
Figur 10: Kategorier, Android 4.2 

 
Figur 11: Kategorier, iOS 6.0 
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6.2.6 Kalender 

Planerade måltider är sorterade på datum och klickar man på ett recept så visas 

instruktionerna till det receptet. 

 

 
Figur 12: Kalender, Android 4.2 

 
Figur 13: Kalender, iOS 6.0 
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6.2.7 Recept 

Trycker man på en kategori så hämtas alla tillhörande recept från servern. 

 

 
Figur 14: Recept, Android 4.2 

 
Figur 15: Recept, iOS 6.0 
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6.2.8 Instruktioner 

All text i den här vyn hämtas från databasen. 

 

 
Figur 16: Instruktioner, Android 4.2 
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7 Diskussion 
 

 

7.1 Utveckling med MoSync 

Här är mina synpunkter på MoSync, dock så kan jag bara dela mina åsikter vad gäller 

utveckling i C++ och biblioteket NativeUI i MoSync då det är det som jag arbetat med i det 

här projektet.  

 

Enligt min erfarenhet under det här projektet så har MoSync varken fungerat bra eller dåligt. 

Det blev dock bättre mot slutet när jag väl hade lärt mig hur det fungerade och vilka 

begränsningar som fanns. Men detta är nog inte specifikt för MoSync, det är trots allt ett API 

som är implementerat ovanför alla de stödda operativsystemen och således är man inte lika 

fri som med t.ex. Android SDK eller liknande. Det här stämmer nog också in på de flesta 

ramverken som klarar utveckling till multiplattform, det är liksom smällen man får ta. Sedan 

läggs nog saker till med tiden och förbättras allteftersom. 

7.1.1 Support 

Jag stötte bara på några buggar men de gav mig en hel del problem. Det var också svårt att 

veta om det verkligen var en bugg eller om man själv gjorde någonting fel så därför krävdes 

det noggrann testning och det tog tid. När jag väl gav upp så var det deras forum man fick 

luta sig mot och supporten där var ganska dålig. Nu är visserligen MoSync öppen källkod och 

det betyder att man får köpa till extra support om man vill ha det men det gjordes inte för 

det här projektet. Om man inte gör det så får man som sagt förlita sig till deras forum men 

communityt där är ganska litet i nuläget. Trots detta så kan man tycka att det inte borde ta 

en dryg månad att få svar på en fråga som senare visar sig vara just en bugg. I de fall har jag 

helt enkelt fått göra på ett annat sätt men som då har tagit extra tid och som medfört mer 

komplexitet i koden. 

7.1.2 Debugger 

Det fanns inget smidigt sätt att debugga nativekod på då den inbyggda debuggern inte hade 

stöd för det. Det jag gjorde var att skicka utskrifter till debugloggar i respektive 

operativsystems emulatorer som snappades upp under körning av applikationen. I Androids 

fall var det dock inte helt självklart hur man snappade upp dessa utskrifter, på Windows 

krävdes extra tilläggsprogram i form av UNIX-verktyget Grep20 för att kunna söka efter de i 

Windows kommandotolken. Skrevs också för mycket data ut på en gång så kraschade 

applikationen vilket gjorde det väldigt osmidigt om man t.ex. ville skriva ut väldigt långa 

textsträngar. Det skulle i det här fallet varit önskvärt att det hade funnits någon koppling 

                                                           
20

 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/grep.htm 
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mellan Android-emulatorn och MoSync så extraprogram såsom Windows kommandotolken 

hade kunnat undvikas. 

7.1.3 Kompatibilitet och ofärdiga funktioner 

En till sak jag vill nämna är att det var lite strul mellan plattformarna, alltså om vissa saker 

fungerade bra på Android så var det inte säkert att det fungerade på iOS. Det här gällde dock 

uteslutande designen och i det här fallet var det lättare på Android för där sköttes mycket 

automatiskt vad gäller layout och hur olika element betedde sig. Ett exempel var att Android 

automatiskt lade in radbrytning när det behövdes på en lång textrad medan det på iOS inte 

gjorde det. Det gick såklart att lösa med att sätta extra egenskaper men det var inte helt lätt 

att klura ut det så det tog också lite tid. På iOS i MoSync fanns det också en bugg som hade 

med utplacering av elementen att göra vilket också gjorde designen svårare att få att 

fungera på båda plattformarna.  

 

Jag hade också problem med att vissa funktioner inte fungerade som de skulle och enligt mig 

så borde de inte kommit igenom testfasen innan release. En tveksam miss upptäckte jag när 

en ny version av MoSync kom ut med nya funktioner vilka jag testade med given 

exempelkod.  Medan det såg bra ut på iOS så såg det desto värre ut på Android, det vill säga 

det uppförde sig inte alls så som det var tänkt. Det var inte fel på exempelkoden utan i 

MoSync och detta var en miss som hade kunnat undvikas genom ett enkelt test. Återigen så 

ledde det till att jag fick ta en annan väg som tog mer tid.  

 

Allt som allt så blev det mer separat testning av plattformarna än vad jag trodde det skulle 

bli, och visst, en del saker fungerar olika på olika plattformar vilket MoSync måhända 

abstraherar bort om det hade varit buggfritt men just under det här projektet har det inte 

varit så. 
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8 Slutsats 
 

 

Hur fungerar MoSync för utveckling av multi-plattformsapplikationer? 

 

För att svara på den frågan tänkte jag sammanfatta lite fördelar och nackdelar med MoSync 

som är värda att nämnas enligt mitt tycke och som är baserade utifrån min egen erfarenhet 

jag har fått under projektets gång. 

 

Fördelar: 

 

 Gratis 

MoSync är gratis med undantaget om man vill ha dedikerad support. Flera licenser 

finns tillgängliga däribland en gratis som möjliggör publicering av applikationer utan 

att för den delen behöva släppa koden öppet under GPL221 vilket krävs utan någon 

licens [16]. 

 

 Endast ett projekt 

Det behövs endast ett projekt i utvecklingsmiljön för alla plattformar med undantag 

för iOS och Windows Phone där Xcode respektive Visual Studio fortfarande behövs. 

Det enda som krävs är dock att bara öppna Xcode-projektet som MoSync genererar 

och trycka på en knapp för att kompilera, så det fordrar ingen särskild kunskap om 

Xcode. 

 

 Många exempel 

Det finns många exempelprogram och tutorials så det är enkelt att komma igång. 

 

 Bra dokumentation 

Bra förklaringar i dokumentationen så det är lätt att förstå och i princip allt finns 

dokumenterat. 

 

 Nightly builds 

Det läggs frekvent upp nightly builds av MoSync som innehåller buggfixar och lite nya 

funktioner. Dessa kan dock vara lite ostabila och används på egen risk. 
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Nackdelar: 

 

 Litet community 

Enligt min uppfattning så är antalet anhängare idag inte så jättemånga och antalet 

aktiva medlemmar på forumet detsamma vilket gör det svårt att få feedback 

därifrån. 

 

 Buggigt 

Ofärdiga funktioner som inte borde funnits om ordentlig testning hade gjorts innan 

release av ny version. Den mänskliga faktorn spelar så klart in men bara till en viss 

grad tycker jag. 

 

 Ingen debugger för native kod 

Den inbyggda debuggern har inte stöd för nativekod vilket gör att andra metoder får 

utnyttjas som i sin tur gör det hela krångligt och att ytterligare program måste 

användas. 

 

 Inga animeringar i Android med NativeUI 

MoSync har i nuläget inte stöd för att hantera olika animeringar såsom när man 

navigerar mellan vyer på Android vilket är lite synd. Men enligt info på deras forum 

så är det inte native på Android utan mer som en extra feature och NativeUI jobbar 

bara mot det som är native. Däremot sker animering på iOS vilket betyder att det är 

native på den plattformen.  

 

 Limiterade widgets vad gäller funktion 

Även om många widgets finns tillgängliga så saknar jag UIToolbar till iOS. Ungefär 

motsvarande finns däremot tillgänglig till Android, en meny. En del widgets saknar 

också viss funktionalitet, ett exempel är NavigationBar22 där det bara finns 

alternativet att lägga till en knapp till vänster men inte till höger vilket jag inte riktigt 

förstår varför. Ett annat exempel är att det finns en funktion för att sätta namnet på 

ett ListViewItem23 som är en rad i en lista, men det finns ingen funktion för att hämta 

tillbaka namnet igen vilket kan vara användbart. 

 

  

                                                           
22

 http://www.mosync.com/files/imports/doxygen/latest/html/class_native_u_i_1_1_navigation_bar.html 
23

 http://www.mosync.com/files/imports/doxygen/latest/html/class_native_u_i_1_1_list_view_item.html 
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Slutkommentar 

Slutligen vill jag säga att det är ett bra ramverk som kommer mogna med tiden och det 

utvecklas dessutom hela tiden. Man kan nog säga att jag har haft lite otur under just det här 

projektet med buggar och så vidare men jag kan bara svara för hur det har varit under den 

här tiden jag har använt det. Dessutom har jag bara jobbat mot biblioteket NativeUI och 

språket C++ men det finns så mycket mer att göra i MoSync. Jag vill också poängtera att 

NativeUI var något som tillkom i MoSync under 2011 så det är ganska nytt [17]. 

Sedan har det varit ganska mycket att ta in för mig då jag inte tidigare hade någon 

erfarenhet av att utveckla mobila applikationer överhuvudtaget vilket gjorde att det tog lite 

längre tid. 
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