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Sammanfattning

Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de 
senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt 
utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett 
ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar.

Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS 
SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsystem som iPhone, iPod och iPad 
använder. Programmeringsspråket som används i iOS är Objective-C. PhoneGap är ett 
ramverk som är gjord för att passa till olika mobila plattformar som stödjer HTML5. 
PhoneGap är baserat på HTML5 och JavaScript. 

Analysen genomfördes genom att en app av SmartSells webbutik utvecklas med hjälp av  
iOS SDK, samt en liknande app med hjälp av ramverket PhoneGap. SmartSell är ett företag 
som hjälper privatpersoner och företag att sälja sina begagnade saker på Internet och appen 
är i stort en listning av tillgängliga annonser.

Analysen undersökte följande; skillnaderna mellan utvecklingen i iOS och PhoneGap och vad 
är för- och nackdelar med utvecklingen av de två apparna i de olika ramverken.

Slutsatsen som jag kom fram till är att valet mellan iOS och PhoneGap till stor del beror på 
vad för typ av app man vill utveckla. Om den ska publiceras på flera plattformar ska man välja 
PhoneGap, åtminstone om det är en enklare typ av app. Annars är iOS ett bättre val då det 
är enklare och det finns mer information att tillgå.



Abstract

The market for smartphone apps has become increasingly important and has grown 
exponentially the last couple of years. However, the market has become more and more 
fragmented. As a consequence it has become necessary to develop an app specifically for 
each mobile platform. In April of 2009 PhoneGap was released. PhoneGap is a framework for 
the development of mobile apps that targets most available platforms.

The purpose of this thesis is to do a comparative analysis of the development of mobile apps 
with iOS SDK and PhoneGap. iOS is the operating system that iPhone, iPod and iPad uses. It 
uses the programing language Objective-C. PhoneGap is a cross platform framework that 
work with most platforms that support HTML5. PhoneGap uses HTML5 and JavaScript.

The analysis was done by developing an app that for the web shop of SmartSell. This was 
done with both iOS SDK and the PhoneGap framework. SmartSell is a company that helps 
private persons and companies to sell their used items on the Internet. Basically, the app 
makes it possible to browse the available items.

The analysis focused on the following; the differences between developing with iOS and 
PhoneGap and the pros and cons of developing the two app in the two frameworks.

The conclusion that I reached was that the choice between iOS SDK and PhoneGap largely 
depends on the type of app that is being developed. If it targets multiple platforms, 
PhoneGap is a better choice, at least if the app is simple. Otherwise, iOS is a better choice 
because it is easier and more information regarding it is available.
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iOS SDK och PhoneGap
1. Inledning
Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de 
sista åren. I den här uppsatsen har en jämförande analys av utvecklingen för en mobil app i 
ramverket PhoneGap och iOS SDK gjorts. Appen som utvecklades är en app av SmartSells 
webbutik1. SmartSell är ett företag som hjälper privatpersoner och företag att sälja sina 
begagnade saker på internet.

1.1. Bakgrund
Marknaden för mobila appar har varit mycket fragmenterad. Det innebär att man har behövt 
utveckla varje app specifikt för varje mobil plattform 2. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett 
ramverk för utveckling av mobila appar. PhoneGap fungerar på de flesta mobila 
plattormarna3. Det var PhoneGap som väckte idén till ämnet för den här uppsatsen, 
nämligen: Varför fortsätta att utveckla varje app specifikt för varje enskild plattform när det 
finns PhoneGap som gör det möjligt att bara utveckla en app som kan köras på de flesta 
plattformarna?

1.1.1. iOS
iOS är Apples egna operativsystem som iPhone, iPad och iPod använder. Det tidigare 
namnet var iPhone OS. iOS är en lättare variant av Mac OS X (operativsystemet som används 
för Mac-datorer) och är optimerat för de processorer som iPhone, iPod och iPad använder. 
iOS presenterades i januari 2007 och släpptes samtidig när den första iPhone lanserades i 
juni samma år.

1.1.2. PhoneGap
PhoneGap är ett ramverk med öppen källkod för utveckling av mobila appar som ägs av 
Adobe System. PhoneGap är gjord för att passa till flera olika mobilplattformar. Detta är 
möjligt eftersom PhoneGap är baserat på HTML5 som de flesta smartphones klarar av att 
hantera. I April 2009 vann PhoneGap Web 2.0 Expo LaunchPad och sedan dess har det varit 
ett effektivt och populärt sätt att utveckla mobila appar på. [PhoneGap, 2012].

1.2. Syfte
Syftet med uppsatsen är att jämföra native-utveckling med HTML5-utveckling för iPhone, där 
följande frågor kommer att behandlas: 

• Vad som är skillnaderna mellan utveckling av appar i iOS och PhoneGap? 
• Vilka utmaningar ställs man inför vid utveckling i iOS SDK, samt när man utvecklar med 

hjälp av PhoneGap?
• Vad är för- och nackdelarna vid utvecklingen av de två olika apparna?
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1 www.smartsell.se
2 Några plattformar som finns är Windows Phone, RIM och Symbian

3 PhoneGap fungerar på Android, iOS, Windows Phone, RIM och Symbian

http://www.smartsell.se
http://www.smartsell.se


1.3. Metod
För att kunna besvara frågeställningarna ovan har en enklare app av SmartSells webbutik 
utvecklas med hjälp av  iOS SDK samt ramverket PhoneGap. Inga speciella 
systemutvecklingsmetoder har används.

Den största vikten i analysen har lagts på skillnader och likheter i de två 
programmeringsspråken och tillhörande ramverk och API:er. Dvs, hur enkelt eller svårt det är 
att göra vanligt förekommande programmeringsuppgifter. Andra områden som har 
undersökts är; vilka utvecklingsverktygen som behövs för de olika plattformarna samt 
tillgängligheten av litteratur och hjälpsidor på internet för de olika utvecklingsmetoderna har 
undersökts. 

1.4. Avgränsningar
I uppsatsen har vi inte undersökt vilka möjligheter det finns att att använda sig av IDE:er för 
att utveckla HTML5-applikationer. Ytterligare en begränsning är att appen är liten, både till 
omfång och innehåll. T.ex. så innehåller listorna maximalt ett hundratal rader. Prestanda vid 
stora datamängder har alltså inte undersökts. Endast iOS har använts som native-plattform, 
men frågeställningarna är lika aktuella för Android, Windows Phone och RIM.
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2. Utveckling
Här beskrivs de olika utvecklingsmiljöer och verktyg som användes för att utveckla appar för 
de två plattformarna. Även programmeringsspråk och ramverk som användes beskrivs här. 

2.1. Verktyg

2.1.1. iOS
Vid utveckling av en app för iPhone behövs en Mac-dator som kör operativsystemet Lion (OS 
X 10.7) eller senare och som har en en Intel-processor[Öhgren, 2012]. I iOS Software 
Development Kit (SDK) finns alla verktyg som krävs för att skapa en iOS-
applikation[Wikipedia, 2011]. iOS SDK kan laddas hem från medlemssidan på  iOS Dev 
Center:

http://developer.apple.com/ios/

För att får ladda hem iOS kräver Apple ett Apple ID och ett utvecklingskonto. Dessa kan 
anskaffas gratis på ovannämnda webb-sida. För att kunna provköra appen på en riktig 
iPhone måste man skaffa betalversionen av iOS SDK till en kostnad av ca 800 kr per år.

2.1.2. PhoneGap
PhoneGap använder sig av HTML5, CSS3 och JavaScript för att skriva appen som i 
slutändan paketeras som en native-app för olika plattformar. Vid utveckling med hjälp av 
PhoneGap går det bra att använda Windows, Mac, Linux eller något annat operativssystem. 
Eftersom HTML5, som PhoneGap bygger på, är en öppen standard så behövs det inga 
speciella registreringar eller konton. Allt som behövs för att utveckla med hjälp av PhoneGap 
är en dator med en texteditor och en webb-läsare. Det är när webb-appen ska paketeras 
som en native-app för iPhone som en Mac-dator krävs. Även de krav som anges i avsnitt 
2.1.1 måste uppfyllas.

2.2. Programmeringsspråk

2.2.1. iOS
Vid utveckling av iPhone-appar används programmeringsspråket Objective-C. Objective-C är 
en vidareutveckling av programmeringsspråket C. Objective-C utvecklades av Brad J. Cox i 
början av 80-talet. Som det hörs på namnet så är Objective-C ett objektorienterat språk. Den 
objektorienterade delen av språket är inspirerat av ett programmeringsspråk som heter 
SmallTalk. SmallTalk var ett av de första objektorienterade programmeringsspråken [The 
Objective-C, 2011]. Objective-C utökar C med nya nyckelord och kompileringsflaggor och 
använder sig av meddelanden för att skicka information mellan objekt på samma sätt som i 
SmallTalk [Objective-C Tutorial, 2011]. 

Det finns flera olika orsaker till att Apple har valt att använda Objective-C. Det främsta är just 
att det är ett objektorienterat. Det är viktigt eftersom den typ av funktionalitet som finns i 
ramverket Cocoa4 endast kan levereras med hjälp av objektorienterade lösningar [Object-
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4 http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaFundamentals/WhatIsCocoa/
WhatIsCocoa.html

http://developer.apple.com/ios/
http://developer.apple.com/ios/
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaFundamentals/WhatIsCocoa/WhatIsCocoa.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaFundamentals/WhatIsCocoa/WhatIsCocoa.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaFundamentals/WhatIsCocoa/WhatIsCocoa.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaFundamentals/WhatIsCocoa/WhatIsCocoa.html


Oriented, 2010]. En annan orsak till att man har valt Objective-C är att det bygger på 
programmeringsspråket C. C är välkänt och har en stor spridning bland 
programvaruutvecklare. Det finns även en stor mängd av programbilbliotek och 
utvecklingsverktyg.

2.2.2. PhoneGap
Vid utveckling av PhoneGap-appar används markup-språken HTML5 och CSS3 och 
programmeringspråket JavaScript.

HTML5 är den femte generationen av HTML (Hyper Text Markup Language). HTML 5 är ett 
inte ett programmeringsspråk utan ett så kallat ”markup language”. Markup står för att märka 
ut vilken information som är HTML-dokumentets olika delar. De märken som används är så 
kallade taggar (eng. tag). ”Hyper Text” är text som innehåller länkar med hänvisningar till 
annan text.
 
Ett HTML dokument kan skapas i vilken text-editor som helst. Dokumenten består endast av 
text och taggar. Det finns även grafiska verktyg för redigering av HTML-dokument. Dessa kan 
vara till stöd både för hanteringen av projektet och layouten av HTML-dokumentet.

För att att formatera och stilsätta ett HTML-dokument används stilspråket, CSS (Cascading 
Style Sheet). CSS:en bestämmer hur webb-läsaren ska tolka och visa olika taggar. CSS 
sparas i en extern fil med ändelsen .css. Den första CSS-standarden kom ut 1996 och det 
som vi använder idag är den tredje utgåvan av CSS, CSS3. CSS3 lanserades samtidigt med 
HTML5. CSS är en mycket viktig del av HTML-utvecklingen eftersom den har underlättat 
mycket vid stilsättningen av HTML-dokumenten. 

För att göra HTML-sidorna interaktiva och dynamiska så används script-språket 
JavaScript[Stark 2010]. JavaScript är en programmeringsspråk som laddas i samband med 
HTML-sidan och exekveras direkt i webb-läsaren. Det manipulerar den Document Object 
Model5 (DOM) som har byggts upp utifrån HTML-sidorna. JavaScript-filen anropas oftast från 
en extern fil med ändelsen .js. JavaScript skapade av Berndan Eich på Netscape i mitten av 
1990-talet och är ett av det mest använda script-språken. JavaScript har inget med 
programspråket Java att göra, utan namnet valdes för att Java var på modet vid den 
tidpunkten när JavaScript lanserades [Staflin, 2011]. 

2.3. IDE
De flesta programmerarna vill använda sig av en utvecklingsmiljö när de ska skapa en app. 
Oftast används en integrerad utvecklingsmiljö, en så kallad IDE (Integrated Development 
Environment). IDE är en utvecklingsmiljö som innehåller en texteditor för källkoden, en 
kompilator6 och en debugger7, tillsammans med andra funktioner och verktyg som ska 
underlätta utvecklingen av programmen.
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5 DOM - Document Object Model är ett plattforms- och språkoberoende gränssnitt för åtkomst och dynamiskt uppdatering 
av ett dokuments innehåll, struktur och formatering [Wikipedia, 2012]

6 Kompilator - ett datorprogram som skriver om ett högnivåspråk (Java, C#) till ett lågnivåspråk (assambler)

7 Debugger - hjälpmedel vid felsökning i dataprogram. Används även för att undersöka ett datorprogram under körning. 



2.3.1. iOS
Utvecklingsmiljön som används vid utveckling av iPhone-appar är Xcode. Xcode är Apples 
egna IDE och kan laddas hem från Apple:
 
https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

Xcode innehåller gratisversionen av iOS SDK som standard. I Xcode finns det verktyg för att 
skapa och debugga källkod. I iOS SDK följer även en iPhone-simulator med. I simulatorn kan 
utvecklaren provköra sin app och se hur appen kommer att fungera i iPhone. För att kunna 
testa en app på en riktig iPhone måste man skaffa betalversionen av iOS SDK. För en 
kostnad på ca 800 kr per år kan man köpa iOS SDK standardprogram. Med detta medföljer 
en mängd verktyg och resurser, samt rätten att publicera appar i Apple App Store.

2.3.2. PhoneGap  
För att utveckla en HTML-sida behövs det inte någon speciell IDE. Det är när appen som 
utvecklas i PhoneGap ska paketeras till en native-app som en plattformsberoende IDE 
behövs. I det här fallet Xcode. Även alla de verktyg som nämns i kapitel 4 behövs.

Vid utvecklingen av SmartSell-appen användes Xcode att programmera i. Detta val gjordes 
eftersom det krävs ett flertal Objective-C filer för att kunna paketera HTML-appen till en  
native-app. Det måste göras i Xcode. Det finns dock ingen speciell fördel med att skriva 
HTML-program i Xcode.

Under utvecklingen av PhoneGap-appen används olika webb-läsares verktyg för webb-
utvecklare. Där går det att se interaktionen mellan JavaScriptet och HTML-dokumentet, samt 
att debugga.

2.4. Ramverk och API:er
Ramverk är en samling av program, funktioner och data som arbetar tillsammans för att 
möjliggöra utvecklingen av program. API8:er är en samling av funktioner som man kan 
använda för olika ändamål. T.ex. finns det API:er för att använda telefonens kamera, 
kompass, nätverk mm. Ramverk består bland annat av olika API:er för att programmatiskt 
kunna använda sig av ramverkets olika delar.

En viktig del av PhoneGap är att den kan presentera alla de olika ramverken och API:er som 
finns i iOS. PhoneGap är alltså inte begränsad till vad som går att göra i vanlig HTML, utan 
det finns även möjlighet att utnyttja telefonens kamera, kompass, databas och övriga delar 
som finns i iOS. PhoneGap tillhandahåller i sitt SDK JavaScript API:er för många av 
funktionerna som finns i en iPhone [PhoneGap API:s, 2012]. Det går även att lägga till egna 
JavaScript-funktioner som kan utnyttja iOS API:er. Det är viktigt när det kommer nya 
funktioner i telefonen som ännu inte finns tillgängligt via PhoneGap SDK. De API:er som 
tillhandahålls av PhoneGap är oftast plattformsoberoende, men det finns även 
plattformsspecifika funktioner. Det är viktigt att hålla reda på om man vill utveckla för flera 
plattformar samtidigt.
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Skillnaden mellan iOS och PhoneGaps förmåga att kunna utnyttja olika delar av iPhonen är 
alltså väldigt liten.

2.5. Designmönster
En stor skillnad i utvecklingen av appar med iOS och PhoneGap är de designmönster som 
används för att hantera interaktionen med användaren och datamodellen. 

Designmönstret som används för användarinteraktion i iOS är Modell-View-Controler (MVC), 
figur 1. MVC är ett mönster där man delar upp en applikation i tre delar. De tre delarna är:
 

• Model - vad själva applikationen innehåller. Inte hur den visas.
• Vyn - gränssnittselementen som visas för användaren och deras layout. 
• Controller - binder samman modellen med vyn.

Figur 1. Modell av Modell View Controller(MVC). 

MVC handlar om kommunikation mellan de tre delarna. Controllen kan alltid prata direkt till 
vyn och modellen. Däremot ska aldrig modellen och vyn prata med varandra direkt. Vyn 
pratar endast indirekt med controllen. T.ex. när användaren har tryck på en knapp, skickar 
vyn ut en signal att nu har något hänt. Controllen har registrerat att den är intresserad av 
händelser som sker i vyn och snappar upp signalen. Vyn vet inte om vem som snappar upp 
signalen och är egentligen inte intresserad om att controllen existerar eller vad den gör med 
informationen. Modellen är oberoende och ska därför inte prata direkt till controllen. Ett 
program kan bestå av flera grupper av MVC-modeller.

I PhoneGap finns det inget uttalat designmönster som ska användas. Man kan se HTML- och 
CSS-koden som vyn. JavaScript-delarna är både controllern och modellen och det är upp till 
utvecklaren att implementera MVC om man vill använda det.

I iOS är det lättare att hantera användarinteraktionen strukturerat, eftersom man har ett givet 
designmönster att förhålla sig till. I PhoneGap har man större frihet. Det kan vara både bra 
och dåligt, eftersom det är lätt att lägga till funktionalitet, med det kan lätt bli ostrukturerad 
kod.

Controller

ViewModel
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3. SmartSells app
Appen utvecklades för SmartSell. SmartSell har en webbutik där man kan vad som finns till 
försäljning. Appen visar samma information som finns i webbutiken9. I figur 2. visas de tre 
olika vyer som finns i appen. Kategorivyn som består av en lista på de kategorier som 
SmartSell har för sina varor. Annonsvyn som innehåller en lista av alla annonser som finns för 
en viss kategori. Produktvyn visar en enskild vara som finns för försäljning hos SmartSell. 
Innehållet till varje vy hämtas med hjälp av anrop till SmartSells databas. SmartSells webbutik 
använder sig av webbutiken Ecwid10.
 
Nedan beskrivs uppbyggnaden av användargränssnittet, databasanropen, hur tabellerna och 
fönsterna fylls med data, samt navigering mellan de olika fönsterna.

A) B) C)
Figur 2. De tre olika fönsterna som SmartSell-appen består av.

A) Kategorivyn. 
B) Annonsvyn där annonserna för en viss kategori visas. 

C) Produktvyn den vyn som en enskild produkt visas. 

Inger Weinberger! iOs SDK och PhoneGap

 7 

9 http://www.smartsell.se/?page_id=321
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3.1. Design av ett fönster
Utgångspunkten för designen av både iOS- och PhoneGap-appen är att de ska se likadana 
ut. Eftersom appen är gjord för en iPhone, så är målet att den ska se ut som en ”vanlig” 
iPhone-app. Det gör att PhoneGap-appen måste anpassas. Om stilsättningen hade varit helt 
originell hade det varit svårare att göra iOS-appen. Detta är dock utanför ramen för detta 
arbete.

3.1.1. iOS
För att skapa vyerna och stilsättningen av fönsterna i iOS behövs det inte skrivas en enda rad 
kod, allt görs med hjälp av ”drag and drop”. 

Först skapas vyerna som ska finnas i appen. I SmartSell-appen finns det tre vyer, se figur 2. 
Kategorivyn och annonsvyn som består av listor och produktvyn som visar en specifik 
annons. För att skapa en vy med lista i iOS så dras en ”Table View Controller” ut från 
gränssnittsbiblioteket (A i figur 3) till Storyboarden11. Produktvyn består av en ”View 
Controller” som även den dras ut från gränssnittsbiblioteket till Storyboarden. Det som skiljer 
de här två vyerna från varandra är att i ”Table View Controller” skapas det automatiskt en 
tabellrad högst upp i fönstret medan ”View Controllen” är helt blank. 

Efter att vyerna har skapats görs själva designen av fönsterna. Även det görs grafiskt utan att 
skriva programkod. I annonsvyn och produktvyn dras de gränssnittselement som ska finnas i 
varje tabellrad ut från gränssnittsbiblioteket. T.ex. i annonsvyn innehåller varje tabellrad tre 
olika gränssnittselement: 

• Annonsbilden som läggs i en ”UIImageView” (B i figur 3)
• Annonsnamnet som läggs i en ”UILabel” (C i figur 3)
• Annonsens pris som läggs i en ”UILabel” (C i figur 3).

Gränssnittselementen skapas genom att dra ut en ”UIImageView” och ”UILabel” från 
gränssnittsbiblioteket(A i figur 3). Tabellraderna som skapas i Storyboarden är prototyper och 
används som mall för att skapa de konkreta raderna programmatiskt i koden.

Produktvyn består endast av en ”UIImageView ” och  ”UIWebView”. Den blå ” Navigation 
Item” (D i figur 3.) som finns höst upp i varje fönster är även det ett gränssnittselement som 
måste dras ut till alla tre vyerna från objektbiblioteket. “Navigation Item” har en viktig funktion 
som tas upp i kapitel 3.4.1 ”Navigering mellan vyerna”. 
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Figur Figur 3. Den här bilden visar hur det ser ut i xCode när man gör layouten för en iPhone-app. A) gränssnittsbiblioteket .
B) UIImageView där annonsbilden ska ligga. C) Label där annonsrubriken ska stå. D) “Navigation Item”

3.1.2. PhoneGap
För att skapa vyerna och stilsättningen av fönsterna i PhoneGap behövs det en HTML-fil för 
att skapa själva vyerna med gränssnittselementen och en CSS-fil för att stilsätta vyerna.

I Figur 4. visas ett utdrag ur categoryListView.html och adView.html, som är HTML-filerna för 
annonslistan respektive produktvyn. 

categoryListView.html adView.html

<body onload="onBodyLoad()">
        <div id="container">
            <div id="header">
               <h1>SmartSell</h1>
            </div>
            <div id="adListDiv">
                <ul>
                  <li id="adList"></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
</body>

<body onload="onBodyLoad()">
        <div id="container">
            <div id="header">
                <h1>SmartSell</h1>
            </div>
            <div id="adImageDiv">

            </div>
            <div id="adDescriptions">

            </div>
        </div>
    </body>
</html>

Figur 4. Bilden visar den HTML-kod som behövs för att skapa annonsvyn i SmartSell-appen

A

CB

D
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Annonslistan och kategorilistan består båda av listor och skapas därför på ungefär samma 
sätt. För att skapa listan till alla annonser och kategorier skapar man en div med undertaggen 
<ul>. Den definierar att det är en osorterad lista. <ul>-taggen har i sin tur en undertag, <li>. 
<li>-taggen definierar själva listobjektet, dvs det som blir en rad i listan. Listan fylls på 
dynamiskt. Hur det går till finns att läsa i kapitel 3.3.2 ”Fylla vyerna med data”.

I produktvyn finns det två tomma div-taggar. En med id-attributet: ”adImageDiv”, där själva 
produktbilden ska finnas och en med id-attributet: ”adDescrptions”, där beskrivningen av 
taggen kommer fyllas i dynamiskt.

Alla fönster har en div med id-attribut, ”header”, som ska motsvara den blå ” Navigation Item” 
i iOS-appen. Till ” Navigation Item” läggs en ”Back-knapp” till dynamiskt. I Figur 5. visas hur 
det går till.

$("#header").append('<a class="leftButton" href="index.html">Back</a>');

Figur 5. Ett utdrag från metoden adListView() i iPhoneController.js där backknappen läggs till dynamiskt i 
categoryListView.html högst i upp i fönstret

Vid stilsättningen av ett HTML-dokument används ett Cascading Style Sheet, CSS. CSS:en 
talar om för webb-läsaren hur de olika taggarna ska visas. I Figur 6 visas ett utdrag från CSS-
filen, iphone.css.

#header {
    background-color: #ccc;
    background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ccc),
    to(#999));
    border-color: #666;
    border-style: solid;
    border-width: 0 0 1px 0;
}
ul 
{   list-style: none;
    margin: 1px;
    padding: 0;
}
 li a 
{
    background-color: #FFF;
    border: 1px solid #999;
    color: #222;
    display: block;
    font-size: 12px;
    margin-bottom: -1px;    
    padding: 15px 15px;
    text-decoration: none;}

Figur 6. Bilden visar ett utdrag ur iphone.css. CSS talar om för web-läsaren hur taggarna ska tolkas och visas i fönstret

I figur 4 kan man se att vissa taggar har ett id-attribut, de används när en tagg ska identifieras 
och stilsättas på ett unikt sätt. För att webb-läsaren ska kunna matcha id-taggen med rätt 
stilsättning i CSS så har dessa samma namn. Figur 7. visar hur det ser ut i HTML- och i CSS-
filen för divtaggen med id-attributet header.
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HTML: CSS:

<div id="header"> #header {
    background-color: #ccc;
   ...
}

Figur 7. # framför header innebär att endast de HTML-taggar som har id=”header” kommer att stilsättas med CSS:ens 
#header regler 

HTML-filen och CSS filen kopplas samman genom en länk i HTML-filen se figur 8.

<link rel="stylesheet" media="only screen and (max-device-width: 480px)" 
href="iphone.css" type="text/css" />

Figur 8. Koden som skrivs i HTML-filen för att koppla samman HTML-fil med en CSS-fil

3.2. Databasanrop
SmartSells webbutik använder sig av webbutik Ecwid. Ecwid har ett REST-interface som man 
kommer åt med hjälp av http-anrop. Datat som returneras från Ecwid är JSON12-objekt. Ett 
typiskt anrop är:

http://app.ecwid.com/api/v1/225208/products?category=613572

med svaret i figur 9:

[
  {
    "id": 14039094,
    "sku": "100001050036",
    "smallThumbnailUrl": "http://app.ecwid.com/image/SmallThumbnail/14039094?

ownerid=225208",
    "thumbnailUrl": "http://app.ecwid.com/image/47725772?ownerid=225208",
    "imageUrl": "http://app.ecwid.com/image/47725771?ownerid=225208",
    "quantity": 0,
    "name": "Vinkelslip, Black & decker",
    "price": 300.0,
    "url": "http://www.smartsell.se/annonser#ecwid:mode=product&product=14039094"
  },
  {
    "id": 14039057,
    "sku": "100001050039",
    "smallThumbnailUrl": "http://app.ecwid.com/image/SmallThumbnail/14039057?

ownerid=225208",
    "thumbnailUrl": "http://app.ecwid.com/image/45915033?ownerid=225208",
    "imageUrl": "http://app.ecwid.com/image/45915032?ownerid=225208",
    "name": "Bilmattor i tvÃ¥ fÃ¤rger, Mercedes benz",
    "price": 375.0,
    "url": "http://www.smartsell.se/annonser#ecwid:mode=product&product=14039057"
  }
]

Figur 9. Hur svaret på den datat som returneras från Ecwid ser ut
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Applikationen måste kunna anropa REST-servicen och ta emot och tolka svaret. 
Informationen i svaret presenteras delvis för användaren direkt, men används även för att 
göra ytterligare anrop mot REST-servicen. Svaret måste alltså tolkas så att olika delar kan 
användas vid olika tillfällen.

3.2.1. iOS
Att göra anrop gentemot en databas som accessas via ett REST-interface kräver en hel del 
jobb i iOS. Som exempel använder vi annonsvyn (CategoryListViewController.h och 
CategoryListViewController.m). 

CategoryListViewController startar nedladdningen av datat när den precis har laddats 
(”viewDidLoad”). Koden i figur 10 visar metoden ”viewDidLoad”. I ”viewDidLoad” skapas en 
”NSURLRequest” som innehåller information om uppkopplingen gentemot REST-servicen. 
Själva anropet görs sedan med en NSURLConnection. 

- (void)viewDidLoad
{...    
    NSString *url = [[NSString alloc] initWithFormat:
                     @"http://app.ecwid.com/api/v1/225208/products?category=%d",
                      [categoryId intValue]];
 ...
    NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:url]
                  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy timeoutInterval:60.0];

    connection = [[NSURLConnection alloc] initWithRequest:request delegate:self];    
}

Figur 10. Metoden viewDidLoad som anropas vid laddning av en sida. I den metoden finns även databasanropet.

En viktig sak att notera är att  CategoryListViewController sätts som delegat till 
NSURLConnection. Det innebär att CategoryListViewController kommer att anropas av 
NSURLConnection vid bestämda tillfällen. För att det ska fungera måste 
CategoryListViewController implementera de funktioner som visas i figur 11.

connection:didReceiveResponse: 
Metoden anropas när det har kommit ett svar från servern. Anropas ofta innan någon 
data har laddats. response-parametern innehåller information om uppkoppligen.
- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveResponse:(NSURLResponse 

*)response 
{
 ...
}

connection:didRecieveData: 
Metoden anropas när data har kommit från servern. Det behöver inte nödvändigtvis 
vara det fullständiga svaret, utan metoden kan anropas ett flertal gånger, tills all data 
har levererats.
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- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)data 
{
   ...
}

connection:didFailWithError: 
Anropas om uppkopplingen misslyckas.
- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error 
{
    ...
}

connectionDidFinishLoading :
Anropas när all data har laddats. 
- (void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection 
{
    
   ...
        
}

Figur 11. De fyra olika metoderna som connection använder sig av för att ta hem data vid databasanropen.

3.2.2. PhoneGap
Koden för databasanropen i PhoneGap är mycket enklare än i iOS. I figur 12. visas hur  
annonsvyn anropar databasen via REST-servicen. Funktionen $.getJSON(url,callback) gör 
anropet. När anropet är slutfört utförs callback-funktionen. Sedan JQuery 1.2 går det bra att 
ladda data som finns på en annan domän genom att man specificerar en JSONP-callback. 
Att det blir ett JSONP-anrop beror på att vi har med ”callback=?” i URL:en.

function adListView()
{
    ...
    
    var url = 'http://app.ecwid.com/api/v1/225208/products?category=' + 

getURLParameter('categoryId') + '&callback=?';

    $.getJSON(url,
              function(ads)
              {
                for (var i=0; i<ads.length;i++)
                {
                    ...
}             } }

Figur 12. Metoden där databasanropet utförs för annonsvyn i vår PhoneGap-app

Funktionen adListView anropas i onBodyLoad för att fylla annonsvyn med information.

3.3. Fylla vyerna med data
Det data som visas i gränssnittselementen i vyerna kommer från JSON-objektet som 
returneras vid http-anrop som görs mot SmartSells webbutik i Ecwid. Här används 
Annonsvyn som exempel på hur det går till att fylla vyerna med data. Nedan visas hur det går 
till i iOS och PhoneGap med fokus på skillnaderna.
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3.3.1. iOS
När vyn har laddats in startas en hämtninig av data från Ecwid (som beskrivs i avsnitt 3.2.1). 
Datat som hämtas från Ecwid är i JSON-format. I programmet används ett JSON-bilbliotek 
(SBJson) för att underlätta parsningen av JSON-datat. SBJson gör det väldigt enkelt att 
plocka ut de delar av svaret som är av intresse. När hämtningen och parsningen har slutförts 
sparas informationen i en datastruktur som ligger i CategoryListViewController.

CategoryListViewController är även satt som dataSource till TableView (detta görs 
automatiskt av Xcode). iOS anropar dataSourcen för att ta reda på hur många rader som 
finns i tabellen, samt för att hämta innehållet i de celler som visas. dataSourcen måste 
implementera följande funktioner som visas i figur 13:

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:
(NSInteger)section

{
...
}

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:
(NSIndexPath *)indexPath

{
...
}

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
...
}

Figur 13. De funktioner som dataSourcen måste implementera.

Normalt sett så körs all inhämtning av data i huvudtråden. Vid den initiala laddningen så 
hämtas inte de små annonsbilderna som visas i listan, eftersom det skulle kunna ta väldigt 
lång tid. Istället laddas de små annonsbilderna först när de ska visas i vyn (i funktionen 
tableView:cellForRowAtIndexPath:). Vid första iterationen av utvecklingen av annonsvyn 
laddades bilderna direkt i tableView:cellForRowAtIndexPath:. Det gjorde att det tog väldigt 
lång tid att scrolla. För att förbättra användarupplevelsen lades inladdningen av 
annonsbilderna i en separat tråd för varje bild, se figur 14. 
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- (void) loadImageThreadFunction:(AdObject*)adObject
{
    NSString *path =[[NSString alloc] initWithFormat: @"http://app.ecwid.com/image/

SmallThumbnail/%d?ownerid=225208",[adObject getAdId]];
    NSURL *url = [NSURL URLWithString:path];
    NSData *data = [NSData dataWithContentsOfURL:url];
    UIImage *img = [[UIImage alloc] initWithData:data];
    path = nil;
    url = nil;
    data = nil;
    [adObject thumbnailIsSetTo: img];
    
    UITableViewCell* cell = [adObject getAdCell];
    UIImageView *imageView = (UIImageView *)[cell viewWithTag:1];
    imageView.image = img;
    
    img = nil;
}

Figur 14 För att förbättra användarupplevelsen lades inladdningen av annonsbilderna i en separat tråd för varje bild

När bilden väl har laddats sparas den undan i datastrukturen så att den inte är behövs 
hämtas igen.

3.3.2. PhoneGap
I PhoneGap är det mycket enklare än i iOS att fylla annonsvyn med data. Figur 15 visar koden 
där data läggs till i tabellen. När vyn har laddats anropas funktionen adListView. I callback-
delen plockar man ut de delar av svaret man vill visa. Det är väldigt enkelt i PhoneGap 
eftersom JSON är en del av JavaScript. Det går att använda sig av informationen i svaret 
direkt, utan att behöva parsa. Ytterligare en sak att notera är att laddningsproblematiken med 
annonsbilderna i iOS som finns beskrivet i avsnitt 3.3.1 inte uppstår här eftersom HTML-
motorn (WebKit) automatiskt trådar nya hämtningar som görs. I det här fallet: 

$("#adList").append('<img src="'+ads[i].smallThumbnailUrl+'&callback=?"/>');

function adListView()
{
    scrollTo(0,0);
    
    var url = 'http://app.ecwid.com/api/v1/225208/products?category=' + 

getURLParameter('categoryId') + '&callback=?';

    $.getJSON(url,
              function(ads)
              {
              for (var i=0; i<ads.length;i++){
                
                    $("#adList").append('<img src="'+ads[i].smallThumbnailUrl

+'&callback=?"/>');
                    $("#adList").append('<a href="adView.html?adId='+ads[i].id

+'&categoryId='+getURLParameter('categoryId')+'&name='+getURLParameter('name')
+'"><b>'+ads[i].name+'</b></br>Pris '+ads[i].price+' SEK</a>');

                }
              });
    $("#header").append('<a class="leftButton" href="index.html">Back</a>');
    //$("#header").append('<h1>'+getURLParameter('name')+'</h1>');

}

Figur 15. Utdrag från funktionen, mainListView(), i JavaScript-filen, iPhoneController.js, som används för att fylla kategorilistan 
med data.
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3.4.  Navigering mellan vyerna
Navigeringen mellan vyerna i appen är väldigt enkel. Appen börjar med en huvudvy där alla 
tillgängliga kategorier visas. Vid val av en kategori visas alla tillgängliga annonser för den 
kategorin. Sedan väljs en annons och då visas detaljinnehållet för vald annons. I varje vy är 
det möjligt att gå tillbaka till föregående vy.

3.4.1. iOS
Appen använder sig av Storyboards för navigeringen mellan vyerna. Storyboard är en ny 
funktion i iOS 5 som underlättar och sparar mycket tid vid uppbyggnaden av 
användargränssnittet[BiOM, 2011]. Storyboard hjälper till att koppla samman de olika vyerna. 
En Storyboard kan innehålla alla vyer och övergångarna mellan dem. Figur 16 visar 
Storyboarden för SmartSell-appen.

Figur 16. Storyboard för SmartSellappen

En stor fördel med Storyboard är det som visas i figur 16. Det går lätt att se vilka olika vyer 
som appen har och vilken koppling som de har till varandra. Kopplingen skapas genom att 
ctrl-dra från det gränssnittselement till den vyn man vill visa. Kopplingen kallas Segue (uttalas 
segway). När gränssnittelementet sedan väljs byter man automatiskt till den valda vyn. Om 
den nya vyn behöver information som är beroende på vilket val man gjorde måste 
prepareForSegue:sender: implementeras i controllen[Mark, Nutting, Lamarche, 2011], se figur  
17.

-(void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender
{
    UIViewController *destination = segue.destinationViewController;
    
    if ([destination respondsToSelector:@selector(setSelected:)]) 
    {   
        // Fill the data needed for destination
    }
}

Figur 17 Om den nya vyn behöver information som är beroende på vilket val man gjorde måste prepareForSegue:sender: 
implementeras i controllen
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Navigeringen tillbaka till föregående vy är enkel med hjälp av Segue. Den föregående vyn 
sparas undan på en stack och för att gå tillbaka är det bara att välja den översta vyn på 
stacken. Det sker men hjälp av en Back Button i en Navigation Item. 

3.4.2. PhoneGap
Navigera mellan de olika vyerna i PhoneGap-appen har lösts med länkar. Kategorinamnet i 
kategorivyn och annonstexten i annonsvyn har lagts till med länkar (<a href>) som går till 
nästa vy. I figur 18. visas ett utdrag från adListView-metoden där det skapas en länk för varje 
annons i annonsvyn. 

$.getJSON(url,
              function(ads)
              {
              for (var i=0; i<ads.length;i++){
       ...
                $("#adList").append('<a href="adView.html?adId='+ads[i].id

+'&categoryId='+getURLParameter('categoryId')+'&name='+getURLParameter('name')
+'"><b>'+ads[i].name+'</b></br>Pris '+ads[i].price+' SEK</a>');

                }
              });

Figur 18. I adListView-metoden skapas det en länk för varje annons i annonsvyn

Det som står efter ”href” i länken är den HTML-sida som är nästa vy. I figur 19 visas koden för 
backknappen i annonsvyn. Även här har navigeringen lösts med en länk. Själva knappen är 
en bild som en länk har lagts till på.

 $("#header").append('<a class="leftButton" href="index.html">Back</a>');

Figur 19. Koden för hur navigeringen av backknappen i annonsvyn har lösts i PhoneGap.
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4. Resultat
Resultatet av examensarbetet har blivit två likvärdiga appar i PhoneGap och iOS. En 
jämförande analys av utvecklingen av de två apparna har gjorts. Framförallt har analysen  
tittat på hur olika programmeringsproblem har lösts.

4.1. Fördelar och Nackdelar

4.1.1. iOS
Fördelar
• Lätt att komma igång. När man väl har sin Mac så går det väldigt fort och lätt att komma 

igång med utvecklingen av själva appen.
• Bra guide. Vid registrering som en iOS-developer får man tillgång till iOS Dev Center. Där 

finns det guider och förklaringar för som behövs för en programmerare. Även på nätet 
fanns det en hel del hjälp att tillgå.

• Bra utvecklingsmiljö. Xcode är lätt att förstå och att komma igång med
• Lätt med koppling mellan vyerna. Tack vare Storyboarden så är kopplingen mellan de olika 

vyerna mycket lätt att utveckla då det inte krävs en enda rad kod.
• Lätt att bygga upp User Interface (UI). Även vid uppbyggnaden av UI behövs det inte 

skrivas en enda rad kod då allt görs grafiskt. Det här medför även att det är lätt att få 
layouten snygg och ändra den om det behövs.

• Fungerar även på iPad. Med små förändringar kan man lätt få appen att fungera på iPad.
• Test av appen i simulator och på iOS enhet. Det går att testa sin app på en simulator i 

Xcode och även efter en avgift så går det att testa sin app på en riktig iOS-enhet
• Endast ett IDE. Vid utveckling av en iPhone app finns det inga direkta valmöjligheter av IDE 

det är Xcode som gäller.

Nackdelar:
• Kostar pengar att testa appen. Det går inte att publicera Appen utan att man har testa sin 

app på en riktig iOS-enhet som till exempel en iPhone. För att kunna testa appen på en 
iPhone måste man ha köpt standard versionen av iOS SDK för en kostnad på 800 kr per 
år

• Kräver en Mac-dator som kör operativsystemet Lion (OS X 10.7) eller senare. Detta kan bli 
en dyrt om man inte har en Mac-dator.

• Objective-C är ett programmeringsspråk som har en syntax som är svår att förstå. Det kan 
vara svårt att komma igång med om man inte har någon programmeringsvana.

• Endast ett IDE. Vid utveckling av en iPhone app finns det inga direkta valmöjligheter av 
IDE, det är Xcode som gäller.
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4.1.2. PhoneGap
Fördelar:
• Kan använda vilken dator som helst. För att utveckla i PhoneGap behöver du inte någon 

speciell dator. Det som krävs är att det finns en textredigerare där det går att spara HTML-
dokumentet med ändelsen .html. Det behövs även en browser där HTML-sidan kan 
testas. 

• Många olika IDE:er. Det finns många olika IDE:er som man kan välja mellan när man 
utvecklar i PhoneGap. Det är när appen ska konverteras till en iPhone-app som det 
behövs Xcode.

• Eftersom det inte krävs så mycket för att kunna skapa ett HTML-dokument så går det fort 
att komma igång med själva utvecklingen.

• HTML och JavaScript är språk som är lätta att lära sig och förstå och kräver inte så 
mycket programmeringsvana

• Lätt att hitta hjälp. Det finns mycket hjälp och guider på internet och i böcker. 
• Kan publiceras på de flesta plattformarna. Tack vare att de flesta mobila plattformarna har 

en web-läsare så stöder de PhoneGap.
• Koppling mellan vyerna är lätt. Även om det inte är lika lätt som i iOS så löser man 

kopplingen lätt mellan vyerna med hjälp av länkar i HTML.
• Går alltid att använda. Även om appen skulle stoppas av Apple så går det att använda 

arbetet på andra plattformar eller som en hemsida.

Nackdelar:
• Svårt att få till ett snyggt User Interface. Om appen ska ha ett iPhone likt utseende kan 

stilsättningen av UI kan vara lite komplicerat i PhoneGap. Finns en del mallar på nätet men 
det krävs ändå en hel del arbetet för att få det snyggt.

• Felsökning är ganska svårt. Det är svårt att hitta buggar som finns. All debuggning måste 
ske i web-läsaren.

• Dröjer innan PhoneGap stödjer nya funktioner/API:er som släpps på iPhone.
• PhoneGap appar är inte lika snabba som native appar. Två orsaker är; den använder en 

webb-vy vilket är mer avancerat för en iPhone att hantera, vyn är sammankopplad med 
javascript som är långsammare än ett kompilerat språk.[domain7, 2012]

• Det kan var svårt att hantera stora och komplicerade appar i PhoneGap.
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5. Slutsats
Gällande den huvudsakliga frågeställningen om skillnaden mellan att utveckla en mobil app 
med iOS eller PhoneGap så är slutsatsen att skillnaden är betydande. 

Den största skillnaden är de programmeringsspråk som används. Objective-C, som iOS 
använder, är ett mycket komplext språk med krånglig syntax och kräver avancerande 
kunskaper i programmering. HTML och JavaScript, som används av Phonegap, är två språk 
som är lätta att lära sig och förstå och kräver inte allas lika mycket programmeringsvana som 
Objective-C.

Utvecklingen av användargränssnittet var betydligt lättare i  iOS än i PhoneGap. En av 
grundförutsättningarna var att PhoneGap-appen skulle se ut som en iOS-app. Det innebär att 
iOS-appen var en ”mall” för PhoneGap-appens utseende. Det är lättare att stilsätta en HTML-
app än en iOS-app. Om PhoneGap-appen skulle ha utvecklats först med ett eget utseende, 
hade det varit betydligt svårare att efterlikna det i iOS.

Utvecklingsmiljöerna skiljer sig åt betydligt. Det går endast att utveckla en iOS-app på en 
Mac-dator och den enda IDE som tillhandahålls är Xcode. Att det bara finns en IDE för iOS 
SDK kan vara en fördel eftersom man får allt i ett och samma paket. I Xcode finns allt som 
krävs för att kunna börja utveckla en iPhone-app. Med PhoneGap har man betydligt mer 
valmöjligheter, eftersom utveckling i HTML inte kräver någon speciell IDE eller dator. Även om 
det går att komma långt i PhoneGap utan Xcode så krävs Xcode när PhoneGap-appen ska 
paketeras som en native-app. Jag tycker det är lättare att utveckla med iOS eftersom Xcode 
är det givna valet vad som gäller utvecklingsmiljö. Om man inte har stor erfarenhet av att 
utveckla HTML-applikationer sedan tidigare, så kan det vara svårt att få till en fungerade 
utvecklingsmiljö för PhoneGap.

PhoneGap är inte låst vid en specifik plattform. Om det inte skulle gå att publicera appen på 
AppStore så finns möjligheten att paketera om PhoneGap-appen till en annan plattform. Det 
gör att den ekonomiska risken kan vara mindre vid ett stort projekt. Det är även möjligt att 
använda sig av delar av PhoneGap-appens källkod för att göra en vanlig webb-sida.

Utvecklingen av SmartSells app fungerade bra i både iOS och PhoneGap. Valet mellan iOS 
och PhoneGap beror till stor del på vad för typ av app man vill utveckla. Om den ska 
publiceras på flera plattformar ska man välja PhoneGap, åtminstone om det är en enklare typ 
av app. Mitt val skulle till sist dock bli iOS, framförallt beroende på att det är lätt att komma 
igång och att det finns mycket korrekt och uppdaterad information tillgängligt.
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6. Vidare studier
Den här uppsatsen avgränsas till en jämförande analys av iOS-utveckling och PhoneGap 
utveckling. Det skulle vara intressant att jämföra fler plattformar, t.ex.. Android och jämföra 
den med både PhoneGap och iOS. SmartSell-appen är en  enkel app därför skulle en mer 
avancerad app där mer av telefonen funktioner används vara intressant att använda som bas 
för jämförelsen. Även att utveckla en app där användargränssnittet inte har ett standard 
iPhone-utseende.
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