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Sammanfattning

Datormobiler (smartphones)  har blivit ett populärt fenomen bland mobilanvändare. Det har 
dykt  upp  ett  flertal  stora  aktörer  på  marknaden  och  i  takt  med  att  fler  smartphones har 
utvecklats har också intresset för applikationsutveckling blivit större. En av dessa aktörer är 
Apple  som idag  har  en  betydande  marknadsandel  efter  lanseringen  av  iPhone.  Dock  har 
Google tillsammans med  Open Handset Alliance blivit en betydande konkurrent med deras 
mobila plattform Android.

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie av applikationsutveckling för dessa 
plattformar. I detta ingår att undersöka plattformarnas programmeringsspråk med tillhörande 
aspekter, utvecklingsmiljöer, krav på utvecklaren och de ekonomiska aspekter som hör till 
utveckling och publicering. Denna studie genomförde vi genom att undersöka tillgänglig och 
aktuell litteratur och försäljningsstatistik. Vi använde även egna erfarenheter i applikations-
utveckling på plattformen Android.

Vår  undersökning  visar  att  utveckling  för  iPhone  är  endast  möjligt  via  företagets  egna 
produkter. Detta är inte fallet med Android då det är mer valfritt vilken plattform man vill 
utveckla  på.  Båda  programmeringsspråken  är  objektorienterade  men  har  några  märkbara 
skillnader. Båda plattformarna erbjuder en pedagogisk och lätthanterlig utvecklingsmiljö där 
man  som  utvecklare  snabbt  kan  se  resultat.  Det  är  gratis  att  införskaffa  nödvändiga 
programvaror och som utvecklare får man behålla större delen av intäkterna om man väljer att 
publicera sin applikation med ett pris i någon av applikationsbutikerna.

Vår  slutsats  är  att  plattformarna  har  fler  likheter  än olikheter  när  det  gäller  applikations-
utveckling.  En  av  skillnaderna  är  att  utveckling  på  iPhone  innebär  att  lära  sig  ett 
programmeringsspråk  som  används  nästan  exklusivt  på  Apples  produkter  och  eventuellt 
betala en årlig avgift.  I Androids fall  används ett  välspritt  programmeringsspråk och enda 
kostnaden  är  en  relativt  liten  engångssumma för  publicering.  I  sin  helhet  kan  man  tolka 
skillnaden som att utveckling för iPhone innebär en stängd tillvaro, men fri från skadlig kod 
medan utveckling för Android är mer öppen som får till följd att den är mer osäker.

Nyckelord:

Android, iPhone, programmering, Java, Objective-C, applikationsutveckling
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1 Inledning
Denna uppsats är en jämförande studie mellan Android och iPhone utifrån olika aspekter som 
kan  ha  betydelse  för  applikationsutveckling.  Detta  kan  vara  av  intresse  för  företag  och 
privatpersoner som vill ha en uppfattning av hur stor skillnad det är mellan operativsystemen. 
Det kan förslagsvis upplysa om hur enkelt det är att utveckla mellan plattformarna eller hur 
komplicerat det kan bli att överföra en redan utvecklad applikation från ena plattformen till  
den andra.

1.1 Bakgrund
Smartphones har blivit ett allt mer populärt fenomen. Vi vill med denna uppsats undersöka 
skillnaden  mellan  att  utveckla  applikationer  för  ett  nyligen  lanserat  operativsystem såsom 
Android och ett redan utbrett sådant såsom iPhone OS. Intresset för det här ämnet kom upp 
när  en av författarna  köpte  en Android-telefon och insåg hur  enkelt  det  var  att  skapa en 
applikation. Applikationen som en av författarna skapade var tänkt att underlätta resandet för 
resenärer  inom  kollektivtrafikföretaget  Upplands  Lokaltrafik.  I  skrivande  stund  kan 
applikationen skicka SMS till Upplands Lokaltrafik och även ta emot och leta i inkorgen efter 
SMS-biljetter  vars  giltighet  inte  har  gått  ut  och  det  är  även  planerat  att  lägga  till  en 
reseplanerare samt en meddelare om trafikstörningar. Anledningen för att vi valde att jämföra 
Android med iPhone är att vi ville se skillnaden i att utveckla en applikation för en öppen-
källkods-plattform1 (Android) jämfört med en proprietär plattform (iPhone).

1.1.1 Android

Historien om Android tar sin början i juli 2005 då Google bestämde sig för att köpa det då 
nystartade lilla företaget Android Inc. Android grundades i Palo Alto, Kalifornien, USA av 
fyra utvecklare: Rich Miner, Nick Sears, Chris White och Andy Rubin. I samma stund som 
förvärvet skedde började också rykten om att Google skulle ge sig in i mobilindustrin ta fart.
(Elgin, 2005)

Tanken med Android var att utveckla en plattform anpassad för mobiler som skulle kunna 
köras på Linux-kärnan2 och även vara anpassad för framtida expansionsmöjligheter för att 
kunna möta marknadens krav. Google såg till att redan i ett tidigt skede skapa samarbeten 
med andra utvecklare av både maskinvarukomponenter och programvara anpassad för den 
mobila industrin. I december 2006 florerade nya rykten om att Google faktiskt tänkte utveckla 
en  egen  typ  av  telefon  och  i  september  året  därpå  rapporterades  det  att  ett  flertal 
patentansökningar för mobil telefoni lämnats in av Google. (Block, 2007; Delaney & Sharma,
2007; directtraffic.org, 2007)

Open Handset Alliance skapas
I november 2007 grundades  Open Handset Alliance (OHA), en sammanslutning av företag, 
alla med intresse inom mobil teknik och utveckling. Några av företagen som var med redan 

1 Öppen källkod innebär att källkoden för nämnd mjukvara är tillgänglig för alla att använda, läsa, modifiera  
och vidaredistribuera.  Detta  innebär  att  projekt  som grundar  sig  på  öppen källkod i  slutändan kan vara  
skapade av flera utvecklare. Ett exempel på ett öppen-källkods-projekt är Eclipse (se kap. 3.1). (Brookshear,
2007)

2 Linux är ett öppen-källkods-operativsystem som ursprungligen är skapat av Linus Torvalds. Det är ett 
populärt operativsystem bland datorhobbyister, studenter som studerar operativsystem och större delen av 
programmerare. (Brookshear, 2007)
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vid starten var Texas Instruments, Broadcom Corp. Google, HTC, Intel, LG, Motorola och 
Samsung.

Målet  med  OHA  var  att  skapa  gemensamma  standarder  för  utvecklingen  av  mobila 
plattformar och närliggande komponenter. Det beslutades även att källkoden skulle vara och 
förbli öppen för utvecklare och sedan oktober 2008 har all källkod varit tillgänglig under en 
Apache-licens.  Apache-licensen  är  en  gratis-licens  som  innebär  att  användaren  fritt  får 
använda  och  vidareutveckla  befintlig  programkod.  Även  spridning  är  tillåten  under  den 
förutsättningen att ett licensdokument bifogas och att förändringar som skett noteras. Licensen 
används  mycket  i  öppen-källkods-sammanhang  och  är  väldigt  populär  bland  bl.a. 
webbutvecklare. Ett annat viktigt mål var att stärka konkurrensen mot övriga tillverkare såsom 
Apple och Symbian. I samband med grundandet presenterade också OHA sin första produkt, 
operativsystemet Android, baserad på Linux-kärnan.

Med tiden anslöt sig flera andra stora teknikutvecklingsföretag och i december 2008 var 14 
nya medlemmar värvade, däribland Sony Ericsson och Garmin. Nu innefattade OHA en rad 
olika  branschnischer  och  kompetensen  sträckte  sig  till  allt  från  GPS-navigation  till  ren 
nätverkskommunikation.  Därefter  dröjde  det  till  januari  2010  innan  Google  lanserade  sin 
första produkt, en  smartphone baserad på Android, framtagen av HTC, kallad Nexus One. 
(Open Handset  Alliance,  2007;  Martinez,  2008;  Kharif,  2008;  Boulton,  2008;  Bort,  2008; 
Apache, 2004)

1.1.2 iPhone

iPhone är en smartphone utvecklad av Apple. Den kan ses som en vidareutveckling av iPod 
Touch som till skillnad från iPhone saknar bland annat telefon-funktionen. Den första iPhone-
modellen lanserades i USA juni 2007 och blev omedelbart  en stor försäljningsframgång. I 
dagsläget finns det ett flertal modeller och varianter att välja emellan, den senaste (generation 
3) har inbyggt 3G-Turbo modem med internetuppkoppling i 7,2 Mbit/s. Rykten säger även att 
generation  4 är  i  produktion.  (Palmer,  2008;  Apple,  2009;  McLean,  2008;  Shimpi,  2009; 
Honan, 2007)

iPhone  bygger  på  operativsystemet  Mac  OS X som har  optimerats  för  att  passa  till  den 
inbyggda ARM-processorn3. Operativsystemet har uppdaterats flitigt sedan lanseringen och 
näst på tur står iPhone OS 4.0 som ännu inte lanserats men sägs ha stöd för bland annat 
multitasking (se kap. 4.1.3).

1.2 Syfte
Uppsatsens syfte är att besvara följande:  Vad är det för skillnader mellan att  utveckla för  
Android och för iPhone? Inom denna generella frågeställning vill vi särskilt behandla följande 
delfrågor:

 Vilka programmeringsspråk används i Android och iPhone inom utveckling?

 Vilka kostnader är förknippade med att utveckla till någon av dessa operativsystem?

 Hur skiljer sig de officiella applikationsbutikerna mellan Android och iPhone?

 Vilka begränsningar finns i de olika operativsystemen?

3 ARM är en mobil plattformsarkitektur som är skapad för att vara strömsnål och leverera hög prestanda. 
Denna arkitektur används både för iPhone och Android. (ARM, 2010)
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1.3 Metod
Vår metod för att besvara frågeställningarna är en jämförande, kvalitativ studie. Vi kommer 
att använda oss av en metod där vi jämför de båda operativsystemen ur ett antal aspekter för 
att ge en överskådlig bild över skillnaderna och likheterna mellan operativsystemen.

Denna undersökning gör vi genom att studera tillgänglig, aktuell litteratur och undersöka hur 
operativsystemen  hanterar  den  kod  man  skriver  och  hur  detta  skiljer  sig  åt  mellan 
plattformarna. Vi kommer även använda oss av tidigare nämnda applikation som utvecklats av 
en av författarna som fallstudie för utveckling inom Android.

1.4 Avgränsningar
Vi avgränsar oss till  intresseområdet för en applikationsutvecklare och utelämnar operativ-
systemens övriga struktur såsom drivrutin- och lågnivå-arkitektur.  Vi behandlar inte heller 
skillnaden mellan plattformarna som upplevs av användarna.

1.5 Disposition
Uppsatsen  är  uppdelad  i  fyra  kategorier.  Den  första  är  kapitel  två  som  behandlar 
plattformarnas olika programmeringsspråk med ett antal  gemensamma delkapitel:  bibliotek 
och ramverk, lagring, utveckling av ett användargränssnitt och slutligen animation. I kapitel 
tre  beskrivs  de  utvecklingsmiljöer  som  erbjuds  till  dessa  plattformar  tillsammans  med 
eventuella  kostnader  för  att  erhålla  nämnda utvecklingsmiljöer.  Kapitel  fyra tar  upp drift-
relaterade  aspekter  för  ens  applikation.  Dessa  aspekter  är  kompatibilitet,  expansions-
möjligheter och systemkrav. Efter detta, i kapitel fem, tar vi upp de ekonomiska aspekterna 
som  kan  vara  av  intresse  för  applikationsutvecklare.  Vi  undersöker  skillnaden  mellan 
applikationsbutikerna för att sedan gå vidare med att beskriva eventuella kostnader och hur 
mycket man får utav det priset man sätter på sin applikation på respektive applikationsbutik. 
Efter det gör vi en kort redovisning av statistik. Kapitel sex innehåller våra slutsatser där vi 
går igenom de aspekter vi har undersökt och reflekterar på dessa för att sedan diskutera några 
frågor vi anser vara lämpliga för vidare studier.
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2 Programmeringsspråk
I detta kapitel  kommer vi beskriva de programmeringsspråk som används för att  utveckla 
applikationer  till  Android och iPhone.  Plattformarna använder olika programmeringsspråk, 
men båda dessa språk är objektorienterade.

Objektorienterad  programmering är  en programmeringsteknik  där  man  skriver  koden som 
olika objekt som interagerar med varandra. Objektorienterad programmering är ett försök att 
få  programmering  att  likna  interaktionen  med  verkliga  världen  genom  att  dela  upp 
programmeringskoden i  olika  objekt.  Dessa  objekt  har,  som objekt  i  verkliga  livet,  både 
egenskaper och saker den kan utföra, d.v.s. tjänster, som de kan utföra. Om vi använder en 
gitarr som exempel har den ett antal egenskaper. Några av dessa är gitarrtyp (akustisk eller el) 
och antal strängar, som är värden som inte kan ändras. Egenskaper som aktuell ton innehåller 
dock ett värde som kan ändras. Gitarren har även några tjänster, eller metoder som det kallas 
inom objektorienterad programmering, som kan ändra på värden. Slår man på en sträng bildas 
en ton och beroende på om man låter ett finger vila på valfri plats längs strängen spelas en 
annan ton  och  därmed  har  värdet  för  aktuell  ton  ändrats.  Objekten  i  en  objektorienterad 
programmering är tänkt  att  representera både verkliga objekt (Gitarr)  och abstrakta objekt 
(tiden det tar att spela en låt). Detta sätt att programmera är tänkt att kännas mer naturligt och 
därmed vara lättare att förstå och hantera. (Jonsson, 2006)

Första objektorienterade programmeringsspråket, Smalltalk, utvecklades i början av 70-talet 
av Xerox Corporation's Palo Alto Research Center (PARC), företaget bakom första grafiska 
användargränssnittet  (se  kap.  2.5).  Efter  detta  följde  ett  större  antal  objektorienterade 
programmeringsspråk som exempelvis C++ och Java. En följd av detta är att denna typ av 
programmering är idag den mest spridda och populära metoden av de som är tillgängliga. 
(Daley, 2008)

Här  tar  vi  upp  en  sammanfattning  av  båda  programmeringsspråken,  de  bibliotek  som är 
specifika för vardera plattform, hur lagringen fungerar på Android och iPhone, hur man gör ett 
simpelt  2-dimensionellt  användargränssnitt  och  hur  man  använder  animationer  i  sin 
applikation. Vi har valt att avgränsa det vi har skrivit om animationer till att endast innefatta 
de 2-dimensionella grafikmotorerna då både Android och iPhone använder sig av samma 3-
dimensionella grafikmotor – OpenGL ES.

2.1 Android
För  att  skriva  applikationer  till  Android  används  Java.  Java  är  ett  objektorienterat 
programmeringsspråk som utvecklats  av Sun Microsystems. Språket används av miljontals 
utvecklare världen över och är plattformsoberoende, vilket är en av förklaringarna bakom dess 
höga popularitet.

Säkerheten i Java hanteras på en separat sektion där insticksmoduler och andra så kallade 
applets kan  köras  utan  att  orsaka  skada.  En  Java  applet är  en  Java-applikation  som  är 
anpassad för att vara inbäddad i en webbsida för att sedan köras när en användare besöker 
webbsidan  (Lewis  &  Loftus,  2005).  Java  innehåller  även  ett  Application Programming 
Interface (API)4 som  tillhandahåller  en  mängd  färdiga  komponenter,  så  kallade  widgets. 
Widgets utgörs  av  färdiga  menyer,  fönsterstrukturer  och  knappar.  Detta  garanterar  att 
applikationen kommer att se likadan ut oavsett vilken plattform den exekveras på.

4 Ett API är en samling funktioner som erbjuds till utvecklaren. Ett API specificerar en samling funktioner, 
argument till varje funktion och syntaxen för att anropa en funktion. För att simplifiera kan ett API ses som ett 
gränssnitt för en applikation att kunna interagera med andra applikationer. (Comer, 2008)
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Java innehåller stora bibliotek med återanvändbar kod som gör språket mycket användbart. 
Men den stora finessen med Java är att den färdiga programkoden kompileras till  bytekod 
istället  för  maskinkod.  Bytekod  är  lågnivåkod  som  är  lik  maskinkod  men  är 
plattformsoberoende (Lewis & Loftus, 2005). Kompilering innebär att den kod man har skrivit 
översätts  till  maskinkod  som  är  kod  datorn  kan  tolka  och  köra  (Jonsson,  2006).  Den 
kompilerade bytekoden körs sedan i en virtuell maskin som tolkar och konverterar den till 
maskinkod. Därmed går applikationen att applicera på valfri plattform.

Att utveckla en applikation i Java sker i tre steg, först skapar man en källfil som består av 
vanlig Java-kod. Därefter sker kompileringen från Java till bytekod. Sist körs bytekoden i den 
virtuella maskinen, i Androids fall Dalvik. (Lewis & Loftus, 2005)

2.2 iPhone
För att utveckla applikationer till  iPhone används objektorienterade programmeringsspråket 
Objective-C. Språket är en utökning av programmeringsspråket C med tillagd syntax för att 
definiera klasser, metoder och diverse strukturer som tillåter utvecklaren att dynamiskt utöka 
befintliga  klasser.  Eftersom  Objective-C  är  baserad  på  C  rekommenderas  man  att  ha 
åtminstone grundläggande kunskap om C. Det är även möjligt att skriva sin applikation i C 
och C++. (Ziegler, 2010)

Skräpsamlare (garbage collection) används inom många programmeringsspråk för att på ett 
dynamiskt vis hantera minnet som programmet kräver. När nya objekt skapas i en applikation 
krävs  minne  och  efter  att  fler  och  fler  objekt  skapas  förbrukas  till  slut  allt  minne  och 
användaren upplever att  det går sakta eller  helt  enkelt  låser sig.  Skräpsamlaren ser till  att 
frigöra minne genom att rensa bort objekt som är förbrukade eller inte behövs igen. Det finns 
två olika typer av skräpsamlare, den ena, automatiska sköter sig själv, medan den manuella 
kräver  att  programkoden  innehåller  deklarationer  för  när  objekt  skall  rensas  bort.  Den 
automatiska  är  den  vanligaste  typen  och  förekommer  i  bl.a.  Java  och  C#.  I  Objective-C 
används båda metoderna men för iPhone används bara den manuella. (Ferreira & Veiga, 2005; 
Boehm, 2010)

Om man utvecklar en applikation med Objective-C går den att använda på alla operativsystem 
bara den kompileras med hjälp av GCC, GNU Compiler Collection som finns tillgänglig för 
de flesta operativsystemen på marknaden. I det API man använder för att utveckla iPhone-
applikationer ingår en kompilator som baserar sig på GCC.

För iPhone-utveckling används ett applikationsramverk (API) för Mac OS X, som även är för 
iPhone  OS,  kallat  Cocoa.  Cocoa erbjuder  både  objektorienterade  bibliotek  och  en 
utvecklingsmiljö kallad Xcode (Se kapitel 3.2). (Apple, 2010)
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Figur 1: Ett exempel på hur bytekod fungerar. All kod man skriver (källkoden) kompileras till  
bytekod som sedan tolkas av en virtuell maskin och kan därmed köras på valfri plattform. 
(Lewis & Loftus, 2005)
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2.3 Bibliotek och ramverk
Ett  bibliotek  är  en  samling klasser  som erbjuds  utvecklaren  för  att  man  inte  ska  behöva 
upprepa redan existerande kod. Meningen med ett sådant bibliotek är att man ska kunna få 
tillgång till klasser och metoder som man kan använda i sin applikation och därmed slippa 
skriva  dessa  själv.  Bibliotek  är  så  vanligt  förekommande  tillsammans  med  ett 
programmeringsspråk att det är möjligt att se på dem som en del av programmeringsspråket 
fastän de inte är det. För att underlätta både för prestanda och för utvecklare har både iPhone 
och Android några grundläggande bibliotek som interagerar med operativsystemets kärna som 
är skrivna i C, C++ eller Objective-C. Båda plattformarna har även stora bibliotek till sina 
programmeringsspråk som man använder när man skriver sin applikation (Lewis & Loftus,
2005;  Savitch, 2008). Vi har valt att undersöka de förstnämnda biblioteken som interagerar 
med kärnan då det senare skulle göra studien för omfattande.

För iPhone-utveckling förses man med diverse iPhone-specifika ramverk istället för bibliotek. 
Ett  ramverk  är  en  uppsättning  gränssnitt  och  klasser  som  ger  användaren  tillgång  till 
kärnfunktionalitet.  Det  som  utmärker  ett  ramverk  är  att  den  erbjuder  användaren  en 
implementering  för  kärnfunktionalitet  och  dess  funktioner.  Ett  ramverk  erbjuder  även  en 
mekanism för att låta utvecklaren definiera egna och utöka redan fördefinierade funktioner. 
Oftast kräver ett ramverk att användaren definierar egna subklasser till de abstrakta klasserna 
som ramverket  innehåller  för  att  kunna använda,  anpassa  eller  utöka  dessa.  De abstrakta 
klasserna kan innehålla både abstrakta och konkreta metoder. Ramverk använder sig av den 
s.k. Hollywoodprincipen – ”Don't call us, we'll call you” – vilket innebär att ens egna klasser 
får information om händelser från de fördefinierade klasserna från ramverket. (Larman, 2005)

Android och iPhone har några gemensamma bibliotek och ramverk. Dessa är 3D-grafikmotorn 
OpenGL ES och databashanteraren  SQLite.  Detta  betyder  att  en applikation  utvecklad  för 
Android som använder någon av dessa bibliotek eller ramverk, bör inte vara svårt att överföra 
till en iPhone-applikation. Plattformarna har dock olika metoder för att hantera mediatyper. 
Android har ett ramverk vid namn Media Framework som sköter uppspelning, inspelning, och 
visning av de vanligaste mediatyperna, såsom MPEG4, H.264, MP3, ACC, JPEG mfl. iPhone 
har däremot olika ramverk beroende på mediatyp. Några av dessa är  Core Audio  och  Core 
Video som hanterar ljudrelaterade respektive filmrelaterade mediatyper. Android och iPhone 
har även olika 2D-grafikmotorer. iPhones 2D-grafikmotor kallas  Quartz och är konstruerad 
för att vara lättåtkomlig utanför kärnan och prestera bättre än QuickDraw, Apples föregående 
grafikmotor som ej hade 64-bit stöd. Androids 2D-grafikmotor heter SGL som får hjälp från 
Freetype för  rendering av pixelbaserad-  och vektorbaserad grafik.  (Android,  2010;  Apple,
2009)

Android och iPhone har bibliotek och ramverk som enbart finns på respektive plattform. De 
som finns i Android är följande:

 Surface Manager. Tar hand om visningen av 2D och 3D grafik mellan  olika lager och 
applikationer. (se kap. 2.5)

 SSL. Säkerhetsmekanism som möjliggör krypterad informationsöverföring mellan externa 
enheter och internet.

 WebKit. Understödjer Androids webbläsare och andra applikationer som använder sig av 
webbvyer. 

 Libc. Systembiblioteket, baseras på C-biblioteket men har anpassats för Linux-kärnan.
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De ramverk som ingår i iPhone är dessa:

 Core Foundation. Ger grundläggande datatyper och viktiga tjänster som ligger bakom både 
Cocoa och Carbon-miljöer på Mac OS X.

 CFNetwork. Ett ramverk som ingår i ramverket Core Service och förser en med ett bibliotek 
med abstrakta klasser för nätverksprotokoll.

 Core Animation. En samling av Objective-C-klasser för grafisk rendering, projektion och 
animation. (se kap. 2.6) 

(Android, 2010; Apple, 2009)

2.4 Lagring
Standarden för lagring hos många – för att inte säga alla – operativsystem, är att all data lagras 
i  ett  gemensamt  filsystem,  som  i  sin  tur  ligger  på  någon  form  av  lagringsmedium  t.ex. 
magnetskivor eller transistorbaserade minnen, som alla program har åtkomst till (Brookshear,
2007). På en smartphone är det mycket information som ska sparas och många applikationer 
som  vill  ha  lagringsutrymme.  Den  information  som  ska  sparas  varierar  stort  p.g.a. 
innehavarens  intresse.  Det  kan vara kontaktuppgifter,  lösenord,  foton,  musik  o.s.v.  I både 
Android och iPhone får applikationer tillgång till sitt egna utrymme som är isolerat från resten 
av telefonen p.g.a. säkerhetskäl.

I  Androids  fall  kan  varje  applikation  bara  skapa  och  ha  åtkomst  till  data  på  sin  del  av 
filsystemet. För att utomstående applikationer skall kunna använda data skapat av ett annat 
program krävs det så kallade innehållsleverantörer (Content Providers). Dessa deklareras med 
en standardsyntax och kan tilldelas egenskaper såsom läs- och/eller skrivrättigheter. I Android 
finns  det  redan ett  antal  deklarerade leverantörer för  att  behandla de vanligaste filtyperna 
såsom bilder, musik, kontaktuppgifter osv.  API:t innehåller även stöd för databaser i SQLite. 
Varje applikation kan skapa sin egen databas och har då endast tillgång till denna. Vill man ge 
en annan applikation tillgång till databasen krävs det att en innehållsleverantör deklareras och 
även att varje fält i databasen tilldelas en unik nyckel för att kunna identifieras av innehålls-
leverantören. (Android, 2010)

Om  man  vill  att  iPhone-applikationen  ska  ha  inställningar  som  ska  kunna  ändras  av 
användaren bör man dels använda sig av den befintliga Settings-applikationen genom att lägga 
till en settings bundle och även göra dessa inställningar tillgängliga i själva applikationen. En 
settings bundle är en standard för att lagra sina inställningar i en samling filer som Settings-
applikationen  har  tillgång  till.  Detta  innebär  att  man  som  utvecklare  får  välja  vilka 
inställningar som ska vara tillgängliga och vilka värden som får sättas.

Settings-applikationen är en samlingsplats för alla inställningar som finns tillgängliga för alla 
applikationer som är installerade på en iPhone. Genom att göra dessa inställningar tillgängliga 
via endast en applikation kan man undvika att  starta varje applikation man behöver ändra 
inställningar i och därmed göra snabba byten av inställningar oberoende av applikation. Alla 
ändringar som görs sparas sedan på iPhones filsystem. Likt Android har man, av säkerhets-
skäl,  tilldelat  applikationen  en  egen  sektion  på  filsystemet.  Inställningar  sparas  i  denna 
sektion.  I denna lagringsplats  kan  man  även lagra valfri  data  som t.ex.  bilder,  låtar  eller 
textdokument.

I och med att man ändrar sina inställningar i  Settings-applikationen finns det några för- och 
nackdelar. En fördel är att man inte behöver göra en egen design för användargränssnittet av 
sina inställningar. Som utvecklare behöver man enbart definiera en lista av egenskaper som 
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sedan  används  av  Settings-applikationen  för  att  göra  ett  passande  användargränssnitt. 
Nackdelen med detta är  att  användaren måste  stänga ner applikationen den kör och starta 
Settings-applikationen för att ändra värden. Detta kan dock undvikas om man lägger till en 
inställningsruta i sin egna applikation som är direkt länkad till dess settings bundle. (Mark &
LaMarche, 2009)

2.5 Utveckla ett användargränssnitt
För att kunna kommunicera med en dator behövs ett användargränssnitt. Ett sådant gränssnitt 
är till för att översätta språket som en dator använder (ettor och nollor) till ett språk som en 
människa kan förstå. Ett grafiskt användargränssnitt är ett gränssnitt som visar grafiska inslag 
på,  exempelvis,  en skärm.  När man utvecklar  sin  applikation  är det  högst  troligt  att  man 
behöver ett grafiskt användargränssnitt.

Det har inte alltid funnits grafiska användargränssnitt  för datorer. Innan grafiska gränssnitt 
hade datorer enbart en kommandoprompt, ett gränssnitt där man enbart hade en rad text på 
skärmen där man skrev sina kommandon.  Detta finns än idag men används inte  i  samma 
omfattning,  men  är  fortfarande  en  nödvändig  del  av  alla  operativsystem.  Grafiska 
användargränssnitt  introducerades  först  av  Macintosh-datorer  i  början  av  80-talet  följt  av 
Microsoft  Windows  och  banade  väg  för  konsumenter  som  inte  längre  behövde  ha  stor 
kunskap i hur datorer fungerar. Det är detta som ett grafiskt användargränssnitt är till för. En 
person som ska använda ens applikation ska inte behöva veta hur applikationen är uppbyggd 
eller hur den fungerar bakom användargränssnittet. (Chapman & Chapman, 2004)

För att utveckla ett användargränssnitt för Android använder man sig av XML-filer. XML står 
för  Extensible  Markup  Language och  är  ett  märkspråk5.  XML blev  det  märkspråk  som 
rekommenderades av World Wide Web Consortium (W3C) år 1998 och har sedan dess blivit 
en standard inom sitt område (W3C, 2008).  I Android används XML flitigt även som valfri 
lagring av data med de vanligaste datatyperna såsom strängar och heltal. XML används även i 
AndroidManifest-filen där applikationens egenskaper finns beskrivna såsom namn,  version 
och eventuella så kallade  permissions (tillåtelser) av enheten som applikationen behöver för 
att fungera.

I Eclipse (se kap. 3.1) erbjuds man ett användarvänligt gränssnitt för att skapa sitt användar-
gränssnitt.  Man  får  tre  förvalda  skärmupplösningar  att  välja  mellan  som  är  standard-
upplösningar  på vissa Android-enheter  men man  har  även möjligheten att  göra egna.  För 
applikationen som en av författarna har utvecklat gjordes en egen som överensstämmer med 
upplösningen på android-enheten  HTC Tattoo. Man kan även välja vilken sorts layout som 
just denna vy av applikationen ska baseras på. Man kan välja, bland annat, mellan att ha en 
layout som anpassar sig för den upplösning som användaren har på sin enhet (relativ layout) 
eller en som är pixelbaserad, alltså där man lägger ut objekt på pixelkoordinater.

Arbetsytan man tillhandahåller listar alla tillgängliga objekt i en lista så det är bara att klicka 
på det objekt man vill ha, t.ex. en knapp, och släppa på ytan som representerar skärmen och 
sedan kan man  fylla  i  attribut  om man  förslagsvis  vill  koppla  en  metod  till  ett  tryck  på 
knappen. (Android, 2010; Rogers, Lombardo, Mednicks & Meike, 2009)

För  att  tillverka  ett  användargränssnitt  för  iPhone  använder  man  applikationen  Interface 
Builder. Detta program skapades 1988 och är speciellt inriktad på att göra användargränssnitt 
för Apples produkter såsom Mac OS X och iPhone OS. Det är ett väldigt användaranpassat 
program då man använder sig mycket av drag-and-drop för att skapa sitt användargränssnitt. 

5 Ett märkspråk är ett dokument som innehåller särskild text som inte syns för läsaren. Denna text specificerar 
hur resterande text ska tolkas och renderas. T.ex. strukturering och val av typsnitt. (W3C, 2008)
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Programmet tillhandahåller en lista med tillgängliga objekt i ett fönster att välja mellan såsom 
knappar, tabeller och textrutor. Ska man ha en knapp i sin applikation är det enda som krävs 
att dra en knapp från listan av tillgängliga objekt till fönstret som visar aktuella designen för 
applikationens användargränssnitt. Detta gör det enkelt att få en funktionell design.

2.6 Animationer
Chansen är stor att när man utvecklar sin applikation vill man ha animationer för att ge en 
större  effekt  och  belysa  viktiga  aspekter  för  användaren.  För  att  animera  i  2D använder 
Android och iPhone sina egna grafikmotorer. En animation är när man kan uppleva någon 
form av rörelse på skärmen. Båda plattformarna erbjuder två sorters animationer. En av dessa 
är  tweened animations,  där man kan förvränga, rotera, flytta och tona (ändra synlighet) ett 
objekt för att skapa en känsla av rörelse. Metoden är bland annat vanligt förekommande när 
man skapar animationer i den populära applikationen Flash. Denna sorts animation kräver att 
man  sätter en tidsintervall för hur länge som animationen ska pågå och en interpolator, vilket 
innebär att man bestämmer ett mönster som animationen ska följa från början till slut. Den 
andra typen av animation är frame-by-frame-animationer. Det innebär att man låter en sekvens 
av bilder föreställa ett förlopp av något slag som visas upp med ett eget förbestämt intervall,  
vilket användaren upplever som en rörelse. (Chapman & Chapman, 2004)

På plattformen Android har man tillgång till dessa animationer via klasser. Dessa klasser är 
uppdelade  efter  vilken  sorts  animation  man  vill  använda.  T.ex.  har  toning en  egen klass 
(Alpha). Dessa klasser har några gemensamma attribut såsom:

 duration. Hur länge animationen ska pågå.

 startOffset. Antal millisekunders fördröjning innan animationen ska starta.

 fillAfter. Bevara slutresultatet  efter animationens slut.  Alltså låta animationen stanna vid 
slutet  och  inte  gå  tillbaka  till  ursprungliga  tillståndet.  T.ex.  låt  objektet  stanna  kvar  vid 
position B efter att den har förflyttats från position A till B.

 fillBefore. Visa och bevara slutresultatet innan animationens början.

 interpolator. Vilket  mönster  som ska följas  från  animationens  början till  slut.  T.ex.  låt 
objektet flyttas långsamt mot position B från A under första halvan av animationen och låt 
animationen sedan gradvis gå snabbare desto närmare slutet den kommer.

Frame-by-frame-animationer låter en skapa en sekvens av bilder som visas i turordning. För 
Android kan detta göras med XML-kodning via ens användargränssnitt där man kan skriva de 
attribut man vill ha för varje bild, t.ex. hur många millisekunder som en bild ska visas innan 
det är dags för nästa bild att visas. (Meier, 2009)

För animationer i iPhone används Core Animation som består mestadels av Quartz-ramverket. 
Likt Androids motsvarighet behöver man inte bry sig så mycket om själva animationen då den 
körs automatiskt. Det finns fyra grundläggande animationsklasser att välja mellan:

 CABasicAnimation. Erbjuder  en  grundläggande  animation  utan  möjlighet  att  variera 
mönstret som animationen ska följa (interpolator).

 CAKeyframeAnimation. Låter en skapa en animation där animationen specificeras genom att 
sätta ut specifika tidpunkter där animationen ska ha en viss position eller form. Datorn räknar 
sedan ut själv hur animationen ska göras mellan dessa tidpunkter.
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 CATransition. En animation för att gå från objekt A till B. Man får ett par grundläggande 
animationer tillgängliga men kan utökas med egna genom Core Image-filter.

 CAAnimationGroup. Låter ett antal animationer läggas i en grupp och köras samtidigt. T.ex. 
låta en animation bestå av en förflyttning samtidigt som objektet roteras.

Likt Android kan man även bestämma hur länge animationen ska köras, vilket mönster som 
ska följas (interpolation), om animationen ska repeteras efter dess slut och hur många gånger, 
om animationen ska köras baklänges efter dess slut och hur det animerade objektet ska se ut 
efter animationen. (Apple, 2010)

11



3 Utvecklingsmiljö
Oavsett om man ska utveckla ett program till sin PC, Mac eller smartphone behöver man en 
utvecklingsmiljö. En utvecklingsmiljö är en abstrakt term för all den utrustning man använder 
för att utveckla en applikation. 

Många börjar lära sig att programmera genom att skriva kod i ett vanligt anteckningsprogram 
som Notepad (Windows). Men de flesta börjar till slut använda en IDE för att utveckla sina 
applikationer.  En  Integrated  Development  Environment (IDE) är  en  samling  verktyg som 
underlättar utveckling av applikationer. Vanligtvis erbjuder en IDE möjligheten att skriva och 
redigera källkod, se fel under tiden som man skriver, markera bitar av koden i grupper av 
olika  färger,  automatisera  repetitiva  uppgifter,  kompilera  kod,  navigera  kodens  klasser 
strukturerat, läsa dokumentation (där programmeringsspråket beskrivs i detalj) och använda 
drag-and-drop tillämpningar  för  att  enkelt  inkludera  t.ex.  grafiska  objekt  eller 
databasanslutningar. En IDE brukar bara klara av ett programmeringsspråk men det finns de 
som klarar av mer än ett. Programmen som rekommenderas för iPhone and Android klarar fler 
än ett språk. (Lewis & Loftus, 2005)

Här skriver vi om några av de saker som behövs för att börja utveckla sin applikation för 
antingen  Android  eller  iPhone.  Vi  tar  bland  annat  upp  vilken  IDE  man  behöver  eller 
rekommenderas  använda,  de  verktyg som man  behöver  till  sin  IDE som är  specifika  för 
vardera plattform och vad det eventuellt kan kosta att införskaffa de saker man behöver för att 
utveckla till plattformarna.
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Figur 2: Exempel på IDE. Denna bild visar Eclipse IDE for Java Developers med en av författarnas SMS-
applikation. Punkt 1 visar delen av  Eclipse där man skriver sin kod med möjlighet att ha sina klasser i 
flikar  för  lättare  översikt.  Punkt  2  visar  hur applikationen är  strukturerad och  ger  utvecklaren  lätt 
åtkomst till applikationens olika delar. Punkt 3 visar den delen av programmet där man kan konfigurera 
exempelvis objekt i användargränssnittet och även se eventuella fel i koden. Punkt 4 används ihop med 
emulatorn och visar meddelanden om vad som pågår under tiden som en applikation körs. (se kap. 3.1)



3.1 Android
Om man följer instruktionerna på  http://developer.android.com rekommenderar de att  man 
använder utvecklingsprogrammet Eclipse IDE for Java Developers som går att ladda ner till 
Windows, Linux och Mac OS X.  Eclipse är ett öppen-källkods-projekt grundat av IBM. De 
erbjuder  utvecklingsmiljöer  i  en  mängd  olika  språk  såsom  Java,  C/C++  och  PHP.  För 
androidutveckling används tidigare nämnt program som även innehåller en del komponenter 
som underlättar för utvecklaren såsom en utförlig redigerare för XML-filer. Tillsammans med 
Eclipse  IDE for  Java Developers ska  man  ladda hem Androids  SDK6 som innehåller  de 
bibliotek som är specifika för Android tillsammans med ett antal program för att bland annat 
kunna köra en Android-emulator eller testa sin applikation på sin egen Android-enhet.

Anledningen till att just Eclipse rekommenderas är att utveckling av applikationer underlättas 
en  hel  del  tack  vare  interaktionen  mellan  Eclipse och  Androids  SDK.  Genom  att  följa 
instruktionerna på tidigare nämnda webbsida kommer man i slutändan bara behöva starta ett 
nytt  Android-projekt  så  skapas  en  simpel  ”Hello  World”-applikation.  En  Hello  World-
applikation betyder i detta sammanhang att  grundläggande kod automatiskt produceras. Man 
slipper då behöva skapa en applikation helt och hållet från grunden och kan koncentrera sig på 
de funktioner man vill att applikationen ska ha. I Androids SDK ingår det en massa verktyg 
där  det  bl.a.  ingår  en  emulator.  En  emulator  är  ett  program  som  simulerar  ett  visst 
operativsystem inuti ett program i det operativsystem man utvecklar i. Som exempel kan man 
simulera  en  Android-enhet  på  sin  windows-baserade  dator.  Anledningen  till  att  man  har 
tillgång till en emulator är för att man ska kunna testa sin applikation utan att man ska behöva 
testköra sin applikation på en telefon. Det var väldigt användbart när en av författarna skapade 
sin  SMS-applikation.  Istället  för  att  skicka  dyra  SMS  till  Upplands  Lokaltrafik  kunde 
författaren simulera dessa SMS i emulatorn. (Android, 2010; Eclipse, 2010)

3.1.1 Utvecklingskostnader

Google  erbjuder  Androids  SDK  gratis  via  deras  officiella  hemsida  Android.com  och 
utvecklingsprogrammet  Eclipse  IDE for  Java Developers är  också  gratis.  Orsaken till  att 
Androids SDK och Eclipse är kostnadsfria för en utvecklare kan vara att många tjänster från 
Google redan är gratis och att Eclipse är öppen källkod.

3.2 iPhone
För att kunna utveckla applikationer till iPhone krävs det först och främst att man har en Mac. 
Man måste även ha OSX 10.5.3 eller senare installerat. Har man en Mac köpt efter 2006 ska 
det fungera. Steg 1 i utvecklingen är att skapa ett konto hos Apple så att man får ett AppleID 
och tillgång till Apples egna SDK. När man laddar hem Apples SDK ingår även utvecklings-
verktyget  Xcode.  Förutom Objective-C har  Xcode även stöd för  att  skriva  kod i  C,  C++, 
Fortran, Java, AppleScript, Python och Ruby. Det ingår även en emulator som användaren kan 
provköra i olika miljöer för att se hur applikationen beter sig i t.ex en iPhone eller en vanlig  
skrivbordsdator. När man har utvecklat en enklare applikation och vill prova den i sin iPhone 
krävs dock att man betalar 99 dollar för att få tillgång till den möjligheten. Denna begränsning 
bidrar till  att  program innehållande skadlig eller  slarvig kod hindras att  spridas på fysiska 
enheter. (Mark & LaMarche, 2009)

6 SDK står för Software Development Kit och är en benämning på den uppsättning verktyg man behöver för att 
kunna utveckla till en specifik plattform. (Lewis & Loftus, 2005)
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3.2.1 Utvecklingskostnader

Det är möjligt att utveckla en iPhone-applikation utan att betala då detta erbjuds gratis via 
Apple. Ska man dock publicera sin applikation eller bara pröva applikationen på en fysisk 
enhet krävs det att man registrerar sig och betalar en årlig avgift på 99 dollar. Som alternativ 
för företag finns möjligheten att betala ytterligare 200 dollar per år och därmed få tillgång till 
iPhone Developer Enterprise Program vilket ger en möjlighet att distribuera applikationer till 
iPhone-enheter inom företaget. (Apple, 2008)
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4 Drift
När man utvecklar sin applikation till antingen Android eller iPhone finns det några saker man 
bör tänka på så att man inte gör en applikation som sedan inte kan användas på grund av t.ex. 
för höga systemkrav eller  att  den bara fungerar på en viss modell.  När man utvecklar en 
applikation till en plattform med fler än en enhetsmodell bör man ta hänsyn till att anpassa 
applikationen för att kunna köras på fler än en modell om det är inte något specifikt för just 
den modellen som applikationen använder.

I detta kapitel går vi igenom några saker man bör tänka på för utveckling av sin applikation 
såsom  hur  mycket  man  kan  integrera  sin  applikation  med  operativsystemets  funktioner 
(expansionsmöjligheter), vad som skiljer sig mellan de olika versionerna av operativsystemen 
och enheterna (systemkrav) och andra tekniska begränsningar som lagringsmöjligheter och 
skillnaden i hårdvara mellan enheter per plattform (kompatibilitet).

4.1 Kompatibilitet
Vid utveckling av sin applikation bör man se till att inte låta applikationen köra alldeles för 
många beräkningar samtidigt. Detta är en speciellt viktig aspekt för mobiltelefoner och deras 
begränsade hårdvara i jämförelse med en persondator. För iPhone måste man t.ex. se till att 
programmet inte gör beräkningar som kan ta mer än fem sekunder för att minska risken för 
förlorad information (se kap.  4.1.1) och för Android bör man göra sitt bästa för att anpassa 
applikationen för att köras på så stor mängd av olika enheter som möjligt (se kap. 4.1.2).

Kompatibilitet  beskriver  hur  olika  versioner  eller  upplagor  av  en  viss  produkt  eller 
programvara är samarbetsvillig med äldre versioner av densamma. Inom datavetenskapen och 
framför allt programutveckling syftar man till att tala om kompatibilitet mellan mjukvara och 
operativsystem.  Även  begrepp  som  bakåtkompatibilitet  och  emulatorer  förekommer  och 
handlar om hur en äldre upplaga fungerar ihop med nyare versioner av miljön som den är 
utvecklad för. Bakåtkompatibilitet innebär t.ex. att en applikation som är skapad för Android 
2.1 även kan köras på Android 1.5 utan att problem uppstår. Ibland händer det att ett program 
eller spel är väldigt gammalt och helt saknar kompatibilitet  med nuvarande system och då 
krävs det en emulator som återskapar förutsättningarna som en gång i tiden krävdes. Se 3.1 för 
en mer ingående beskrivning. (Computer Language Company Inc, 2009; Martin, 2009)

4.1.1 iPhone

Varje applikation har ett eget avgränsat utrymme för data som kan komma att användas inom 
applikationen, detta till  skillnad från mer traditionella system där användaren i  princip har 
tillgång till alla filer i hela systemet. Det gör att filer som man vill låta användaren använda 
måste deklareras i förväg.

Hanteringen  av  svarstider  i  ens  applikation  är  av  yttersta  vikt  eftersom  användaren  vill 
uppleva  att  allt  sker  direkt.  Tar  en  beräkning mer  än  fem sekunder  kommer  beräknings-
informationen  gå förlorad  om användaren  väljer  att  avsluta  under  tiden  som beräkningen 
utförs. iPhone har en regel som säger att ett avsluta/spara kommando, dvs ett tryck på Home-
knappen och efterföljande beräkning inte  får ta mer än fem sekunder.  Detta ställer  krav i 
utvecklingen genom att applikationen hela tiden skall vara redo att avslutas för att minimera 
väntetiden för användaren och förhindra att information förloras. Ett  exempel kan vara ett 
formulär där varje ifyllt fälts information sparas så fort fokus flyttas till nästa osv. 

När man utvecklar en applikation till vanliga stationära- och bärbara datorer är skärmstorleken 
sällan något bekymmer. I fallet med iPhone blir det dock ett desto viktigare problem att lösa 
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eftersom den totala visningsytan för ens applikation är mycket mindre än på vanliga datorer. 
Detta betyder såklart  att  man som utvecklare måste tänka noga på placeringen av visuella 
element som visas på skärmen för att inte göra användaren förvirrad. 

Jämfört  med  utveckling  på  PC-datorer  är  mängden  minne  på  smartphone-enheter  mer 
begränsad. I iPhones fall är det endast ett tiotal megabyte som återstår efter att alla processer 
har startats som krävs för operativsystemet. Detta minnet skall räcka till ens applikation. I den 
lite  nyare  3GS återstår  dock en  större  mängd efter  uppstarten.  Det  är  betydligt  mer  men 
innebär fortfarande en begränsning. Som utvecklare tvingas man själv ta ställning till  hur 
problemet skall lösas. (Mark & LaMarche, 2009)

4.1.2 Android

I fallet med Android finns det en hel del enheter där hårdvaran skiljer sig rätt mycket. Om 
man ska utveckla en applikation till Android som ska passa alla enheter får man tänka på att 
anpassa applikationen så att den bland annat kan köras på olika skärmstorlekar. Android delar 
för närvarande upp skärmstorlekarna i tre kategorier;  Small, Normal och Large. Det är dock 
bara för fysiska storleken på skärmen. Skärmarna kan även skilja sig i pixeltäthet, alltså hur 
många pixlar  det  finns  per tum,  och är  då även indelade i  tre kategorier;  Low-(120 dpi),  
Medium-(160 dpi) och High Density (240 dpi). En applikation utvecklad till Android arbetar 
aldrig direkt med den aktuella upplösningen utan går efter dessa kategorier för att underlätta 
för utvecklaren. (Android, 2010)

Det finns Android-enheter med olika mängder fysiska knappar tillgängliga och detta bör man 
ta hänsyn till. De mest förekommande knapparna är home, menu, back, search, volym upp och 
ner samt en power-knapp. Operativsystemet är uppbyggt på det sättet att man åtminstone bör 
ha  dessa  knappar  för  att  få  åtkomst  till  de  flesta  funktionerna  i  operativsystemet.  Vissa 
knappar bör dock kunna slås ihop utan problem såsom back och home. Man kan även koppla 
egen kod till  de  flesta  knapparna.  Ett  exempel  är  att  visa  bekräftelseruta  när  användaren 
trycker på back för att lämna en applikation.

Om man ska utveckla en applikation som kräver tillgång till  specifik hårdvara såsom GPS 
eller specifik mjukvara som t.ex. ens kontaktlista får man det inte direkt. Av säkerhetsskäl 
måste man ”fråga” om tillstånd genom att lägga till tillåtelser i ens  AndroidManifest-fil (se 
kap.  2.5) som sedan visar upp de tillåtelser som applikationen kräver när en användare ska 
installera den. (Rogers, Lombardo, Mednicks & Meike, 2009)

I skrivande stund finns det fem versioner av Android ute på marknaden; 1.5, 1.6, 2.0.1, 2.1 
och 2.2 som har  kommit  med nya funktioner  för  varje version.  Detta  har  lett  till  en stor 
fragmentering bland Android-ägare då hårdvarutillverkarna inte hinner hålla samma takt som 
Google släpper nya versioner av Android. Då de största tillverkarna såsom HTC, Motorola 
och Samsung även lägger till ett eget användargränssnitt utöver det som följer med standard 
tar det tid för dem att uppdatera enheterna. För att göra sin applikation kompatibel med så 
många Android-enheter som möjligt bör man utveckla till  Android 1.5, då nyare Android-
enheter kan köra applikationer som är skapade för äldre versioner, men då går man miste om 
de funktioner som tillkommit på de nyare versionerna. (Ziegler, 2010; Hathaway, 2010)
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4.1.3 Multitasking

Multitasking är ett begrepp som blivit vanligare hos datoranvändare efter att marknaden börjat 
erbjuda  flerkärniga  processorer.  Begreppet  har  dock  sitt  ursprung  långt  bakåt  i  tiden  när 
beräkningar ännu skedde med hålkort och datorer stora som hela rum, men dess innebörd har 
kommit  att  ändras  i  och  med  utvecklingen  av  allt  snabbare  och  mindre  processorer. 
Multitasking – eller på svenska översatt till ”multikörning” – handlar om att kunna göra flera 
beräkningar samtidigt utan att skapa någon väntetid för användaren. En flerkärnig processor 
kan, beroende på antal kärnor, utföra flera parallella beräkningar. Finns det två kärnor kan två 
helt  fristående  beräkningar  köras  samtidigt  och  skulle  den  ena  låsa  sig  kommer  inte 
användaren att drabbas på samma sätt som med enkelkärniga processorer då en låsning får 
hela datorn att stanna. När man pratar om multikörning i mobilindustrin syftar man mer till att 
operativsystemet  tillåter  att  flera olika program körs samtidigt.  Detta  har tidigare varit  ett 
problem  eftersom  prestandan  hos  mobiltelefoner  varit  långt  ifrån  densamma  som  hos 
stationära eller bärbara datorer. Men i takt med att processorer och RAM-minnen utökas till 
att nu nästan motsvara en enklare persondator har också multikörning blivit möjlig i en större 
utsträckning.  Nedan  presenteras  möjligheten  hos  respektive  operativsystem  att  hantera 
multitasking. (Ibiblio, 2010)

För närvarande är det inte möjligt att köra flera applikationer parallellt i iPhone, vilket betyder 
att  användaren  endast  kan  hantera  det  fönster  som är  valt  för  tillfället.  Detta  medför  att 
information som skall visas måste vara vald med omsorg och med hänsyn till att användaren 
inte kan lämna fönstret utan att avsluta pågående körning. (Mark & LaMarche, 2009)

Multitasking i Android fungerar inte helt olikt det sätt vi är vana vid i vanliga operativsystem. 
Undantaget är att istället för att programmet körs i bakgrunden på normal processorhastighet 
reserveras  en  mindre  mängd  minne  och  applikationen  varvar  ner  för  att  göra  processorn 
tillgänglig till  applikationen i fokus. Om allt för många applikationer körs samtidigt kommer 
det som startades först och är mest passivt att avslutas för att frigöra minne. (Gruber, 2010)

4.2 Expansionsmöjligheter
Olika operativsystem har olika sätt att interagera mellan dess interna funktioner såsom tillgång 
till  specifik  hårdvara  som  positionering,  användning  av  enhetens  inbyggda  kamera  och 
sensorer för att känna av fysiska rörelser. Här går vi igenom några av de funktioner som kan 
vara  av  intresse  för  en  applikationsutvecklare  och förklarar  grundläggande hur  dessa  kan 
användas.

4.2.1 iPhone

För att ens applikation ska kunna få åtkomst till iPhones olika funktioner såsom positionering, 
accelerationsmätare och kamera får man använda sig av respektive ramverk. För att använda 
sig av positionering använder man ramverket Core Location som erbjuder tre alternativ för 
positionering; GPS, triangulering med telefonmaster och  Wi-Fi Positioning Service (WPS). 
GPS är den mest exakta av dessa alternativ men finns inte tillgängligt på första generationens 
iPhone. GPS läser av mikrovågor från ett  antal  satelliter  för att  få en nära exakt  position. 
Triangulering med telefonmaster kan vara exakt i städer men kan tappa sin precision om man 
åker ut ur staden då den baserar positioneringen på antalet telefonmaster den har kontakt med 
och sedan räkna ut sin position via deras positioner. WPS identifierar ens internet-leverantör 
för att sedan gissa ens position genom att jämföra leverantören med en databas över kända 
leverantörer och deras utbudsområden. Detta kan dock ge en positionering som är fel med 
flera kilometer. Core Location väljer automatiskt någon av dessa alternativ och enda sättet att 
själv kontrollera detta val är att ange i sin applikation hur exakt positioneringen ska vara.
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Enligt  Apples  policy  (se  kap.  5.1)  angående  applikationer  som  liknar  redan  existerande 
applikationer får man t.ex. inte publicera en applikation som enbart går ut på att knäppa kort 
med den inbyggda kameran. Dock kan man använda sig av en image picker. En image picker 
är  en  mekanism  som  kan  hämta  bilder  från  en  specifik  källa  och  därmed  kringgå 
applikationens  begränsning  gällande  åtkomst  till  andra  delar  än  sin  egna  del  av 
lagringsutrymmet (se kap.  4.1.1). Som källa kan man ange en lista av bilder men man kan 
också ange kameran som källa och då få tillgång till kameran till sin applikation. (Mark &
LaMarche, 2009)

4.2.2 Android

För  tillgång  till  Androids  olika  funktioner  såsom  positionering,  accelerationsmätare  och 
kamera ska man först ”be om tillstånd” genom att, via AndroidManifest-filen (se kap.  2.5), 
skriva in de tillåtelser man vill att applikationen ska ha. Detta ger applikationen tillåtelse att 
använda sig av den funktion den vill ha åtkomst till såsom internetåtkomst. När en användare 
ska  installera  en  applikation  med  tillåtelser  meddelas  användaren  om  dessa  innan 
installationen  och  man  måste  bekräfta  att  man  vill  ge  applikationen  tillgång  till  dessa 
funktioner.

För  positionering  krävs  det  av  applikationen  att  den  har  tillåtelse  för  antingen  exakt 
positionering  (ACCESS_FINE_LOCATION)  eller  mindre  exakt  positionering 
(ACCESS_COARSE_LOCATION).  För  exakt  positionering  används  GPS och  för  mindre  exakt 
används triangulering med telefonmaster eller WPS. Om man vill använda sig av en karta för 
att  visa  sin  position  går  det  utmärkt  att  integrera  den  redan  befintliga  Google  Maps-
applikationen då Google erbjuder ett Application Programming Interface för detta.

Tillgång till  sensorerna som känner av fysiska rörelser är inget som applikationen behöver 
speciell tillgång till då denna är tillgänglig för alla applikationer automatiskt. Detta är dock 
inget  som  kan  anses  skadligt  ur  ett  säkerhetsperspektiv  för  plattformen  då  en  sådan 
applikation inte kan ändra någonting för användaren utanför applikationen eller  komma åt 
känslig information utan speciell tillåtelse.

4.3 Systemkrav
När man utvecklar sin applikation bör man se till att den går att köra på de flesta enheter som 
finns  för  respektive  plattform.  Om  allt  ser  bra  ut  på  emulatorn  garanterar  det  inte  att 
applikationen fungerar likadant på de verkliga enheterna ute på marknaden. Det finns olika 
versioner av Android i olika Android-enheter samt olika modeller av iPhone. Man bör göra 
sitt bästa för att testa sin applikation även utanför emulatorn och därmed se om det uppstår 
eventuella problem. I nedanstående delkapitel tar vi upp de kraven som kan ställas på ens 
applikation för att den ska fungera på de flesta enheterna som finns ute på marknaden.

4.3.1 iPhone

Skillnaden  mellan  operativsystemen  utgör  inget  direkt  hinder  för  applikationer  eftersom 
uppdateringarna  kontinuerligt  installeras  automatiskt  via  programmet  iTunes.  Vad  som 
däremot  begränsar  är  hårdvaran  i  respektive  modell.  Applikationer  som använder  sig  av 
kompassen, röststyrningen och videokameran fungerar bara till 3GS. Där uppstår ett hinder 
om en äldre modell försöker köra en applikation utvecklad specifikt för att använda någon av 
dessa funktioner. Även skillnaden mellan första generationens iPhone och den senaste 3GS, 
kan ställa till problem eftersom hårdvaran skiljer sig. (Apple, 2010)
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4.3.2 Android

Androids  operativsystem  har  uppdaterats  med  jämna  mellanrum  och  har  likt  iPhone  ett 
automatiskt system för uppdateringar. Dock varierar detta mellan tillverkare av Android-enhet 
och när uppdateringar blir tillgängliga. När en ny uppdatering kommit meddelas användaren 
och  en  uppgradering  via  den  trådlösa  internetuppkopplingen  kan  ske.  I  takt  med  att  fler 
funktioner  tillkommer  begränsas  också  möjligheten  att  köra  nya  applikationer  på  äldre 
versioner av operativsystemet.

Detta beror främst  på att  många av funktionerna inte  funnits  tillgängliga tidigare,  och till 
skillnad från iPhone innebär en ny uppdatering ofta många stora funktioner, istället  för att 
främst  förbättra  de  befintliga.  Däremot  är  program  skrivna  för  tidigare  versioner 
bakåtkompatibla och kan köras på alla nyare versioner eftersom biblioteken bygger på tidigare 
utgåvor. (Android, 2010)
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5 Ekonomiska aspekter
När man väl är klar med sin applikation är det stor sannolikhet att man vill dela med sig av 
den. Man kanske har lagt ner så mycket tid på den att man känner att man vill ha betalt för att  
andra ska få använda den. För detta finns det en samlingsplats för utvecklare att lägga upp 
sina applikationer på för vardera plattform, en så kallad applikationsbutik. I en applikations-
butik kan en användare kolla efter applikationer som faller in i dess intresse och därefter ladda 
hem och eventuellt betala för den.

I detta kapitel skriver vi om de applikationsbutiker som följer med Android och iPhone som 
standard  och  skriver  om  dess  möjligheter  och  begränsningar.  T.ex.  om  man  kan  köpa 
applikationer eller om man bara har tillgång till de applikationer som är gratis. Vi tar även upp 
eventuella kostnader för att lägga upp sin applikation på vardera applikationsbutik och hur 
mycket som går tillbaka till utvecklaren. Vi har även med statistik för att ge en överblick av 
plattformarnas utbredning bland konsumenter.

5.1 App Store
App Store är  Apples webbaserade butik för handel med applikationer  till  de olika mobila 
enheterna, iPhone, iPad och iPod Touch. Applikationerna kan laddas ner direkt till en enhet 
eller till programmet iTunes och därifrån synkroniseras med vald enhet. Den som publicerar 
sin applikation i  App Store och väljer att sälja den får behålla 70% av intäkterna. (Venture
Beat, 2008)

Applikationer som lanseras i App Store rankas via ett system som Apple utformat. Rankingen 
består  i  att  undersöka  vad  applikationen  förmedlar  och  sedan  sätts  en  rekommenderad 
åldersgräns  för  varje  applikation.  Bedömningen görs  utifrån  hur  mycket  våld,  svordomar, 
sexuellt anspelande material, skräckbaserat material samt reklam för alkohol och droger som 
förekommer  i  applikationen.  Applikationer  som  ger  användaren  tillgång  till  webben  får 
automatiskt den högsta åldersgränsen, +17, eftersom allt detta kan förmedlas via webben.

Apple tar sig även friheten att neka vissa applikationer om dem innehåller modifieringar av 
befintliga systemfunktioner.  Det  kan vara en SMS-funktion eller  att  på något sätt  försöka 
modifiera  iTunes.  Listan  kan  göras  lång,  bland  annat  tillåts  inte  vibratorfunktionen  att 
användas  hur  som helst  eftersom den i  första  hand skall  fungera  som en påminnelse  för 
användaren. (Palmer, 2008)

5.2 Android Market
Android Market är en applikation som följer med som standard i alla Android-enheter där man 
har möjlighet att få en översikt av de applikationer som finns där och även ladda hem dessa 
till sin egen enhet. De applikationer som är tillgängliga på  Android Market kommer främst 
från privatpersoner men även från företag. Det finns en stor mängd applikationer som sträcker 
sig  från  nyttoprogram  såsom  GPS-navigation,  dokument-hanterare  och  filhanterare  till 
underhållningsapplikationer såsom spel och triviala applikationer som t.ex.  MarioSimulator, 
som simulerar hopp-ljud från det populära spelet  Super Mario Bros. Android Market har i 
skrivande stund över 50 000 applikationer tillgängliga och har visat en exponentiell ökning av 
antalet applikationer de senaste månaderna (se kap. 5.3.1).

Det finns både applikationer som är gratis och applikationer som man får betala för. Även om 
det finns prissatta applikationer är det över hälften som tillhör gratis-kategorin. Detta kan bero 
på att  betalapplikationer inte är lika utspritt  som gratisapplikationer då Google med  Open 
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Handset Alliance måste ha en överenskommelse med landets banker angående de ekonomiska 
aspekterna. Alla parter måste vara överrens om betalapplikationer ska bli tillgängliga i det 
landet. De länder som för närvarande har tillgång till  betalapplikationer är Australien, Nya 
Zeeland,  Kanada,  USA,  Japan,  Storbritannien,  Tyskland,  Österrike,  Frankrike,  Italien, 
Nederländerna,  Spanien  och  Schweiz.  Antalet  länder  där  gratisapplikationerna  finns  är 
ungefär tio gånger så många. (Android, 2010)

I motsats  till  Apples  App Store kontrollerar inte Google de applikationer som läggs in på 
Android  Market.  Som  användare  av  Android  Market har  man  möjlighet  att  rapportera 
applikationer som eventuellt kan vara skadliga. När man avinstallerar applikationen som visar 
tecken  på  att  vara  skadlig  får  man  upp  en  lista  över  alternativ  gällande  anledningen  till 
avinstallationen.  En av dessa är ifall  applikationen innehåller  skadlig kod.  Väljer man att 
applikationen är skadlig får man skriva en rapport som sedan granskas av Google och om de 
bekräftar att applikationen är skadlig tas den bort från Android Market. (Duryee, 2009)

5.3 Marknadsföring
Som nämnt  tidigare går  30% av summan av en applikation  till  Apple  och resten går  till  
utvecklaren. För att få publicera sin applikation via  App Store måste man gå med i  iPhone 
Developer Program som för närvarande kostar 99 dollar per år. Denna prenumeration ger en 
tillgång till  de verktyg som behövs för att skicka sin applikation till  Apple för granskning 
innan den läggs upp på App Store. (Apple, 2008)

Om man har skapat en applikation för Android och vill lägga upp den på Android Market får 
man  registrera  sig  som  en  Androidutvecklare  via  http:///market.android.com/publish och 
betala en engångssumma på 25 dollar. Efter det har man tillgång till att lägga upp hur många 
applikationer som helst. Likt Apple får man som utvecklare 70% av det priset man sätter på 
applikationen. (Android, 2010)

5.3.1 Statistik

För att ge en grundläggande bild av både operativsystemet Android och iPhone visar vi lite 
statistik över deras framgång under de närmaste månaderna från mars 2010 och bakåt. iPhone 
visar sig ha större andelar än Android men statistiken visar även att Android har ökat sin andel 
betydligt mer än iPhone.

Den statistik som används här är hämtad från  Androlib, en webbsida med information över 
alla tillgängliga applikationer på Android Market. Statistik över antal globalt sålda Android- 
och iPhone-enheter kommer från Canalys, ett internationellt statistikföretag som specialiserar 
sig  på  IT-undersökningar.  Statistik  över  antal  applikationer  på  App Store är  hämtad  från 
pressmeddelanden från Apple.
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Antal globalt sålda smartphone-enheter uppdelat i operativsystem.

Antal globalt sålda Android- och iPhone-enheter
Canalys undersökte antal sålda enheter för de olika  smartphone-plattformarna och jämförde 
resultatet med föregående år. Denna undersökning visade att iPhone (Apple) ökade jämfört 
med förra året. Dock var Android den plattform som ökade mest procentuellt (Canalys, 2010). 
Den ledande plattformen var Symbian, en proprietär plattform som har funnits sedan 1998 och 
har nyligen gått över till  öppen källkod. Några företag som har släppt  smartphone-enheter 
med Symbian är Nokia, Sony Ericsson, Fujitsu, Samsung och Mitsubishi (Symbian, 2010).

Antal applikationer på applikationsbutikerna
För att få tag på denna information använde vi oss av http://www.androlib.com, en inofficiell 
webbsida  som listar  alla  tillgängliga  applikationer  på  Android  Market och  som även  har 
diverse statistik över applikationerna. Anledningen till att vi inte använder en officiell källa är 
att Android Market enbart kan nås via mobila enheter med operativsystemet Android.

Androlibs statistik visar att antalet applikationer på Android Market har ökat exponentiellt för 
varje månad. Antalet applikationer på  App Store är dock fler men har en mer linjär tillväxt 
vilket kan leda till att det finns fler applikationer på Android Market än App Store i framtiden. 
(Androlib, 2010;Apple, 2009)
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Figur  3: Statistik över operativsystemens globala utbredning bland  smartphones år 2008 och 2009 från 
Canalys, 2010.
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Figur 4: Antal applikationer på App Store och Android Market 
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6 Slutsatser och vidare studier
Både Android och iPhone använder programmeringsspråk som är objektorienterade och man 
bör  därför  inte  ha  några  större  problem att  programmera  i  det  ena  språket  om man  har 
grundläggande kunskap i det andra. Eftersom Objective-C används nästan exklusivt på Apples 
produkter så anser vi dock att Java är att föredra för att man då inte begränsas till en plattform 
och kan därmed programmera utan att behöva lägga vikt på vilken plattform applikationen ska 
köras på.

Båda plattformarna har utförliga bibliotek och ramverk som täcker liknande områden såsom 
positionering, animation, grafik och databashantering. Vi anser därför att denna aspekt inte 
bör ha någon påverkan för val av plattform.

Lagring på båda plattformarna är lika varandra och låter applikationen ha en avskild del av 
lagringsutrymmet. Ur ett säkerhetsperspektiv anser vi att denna form av lagring är positivt för 
användaren då smartphones används i dagens läge till  en mängd olika saker. Det som kan 
anses vara negativt med detta är om man vill utveckla en applikation som kräver åtkomst till 
filer utanför applikationens egna filområde då det krävs deklarerade tillåtelser. Vi har även 
nämnt Settings-applikationen och vi tycker att det är en genomtänkt metod för att komma åt 
flera applikationers inställningar samtidigt utan större krångel.

Att  skapa ett  användargränssnitt  på någon av plattformarna Android eller  iPhone har sina 
likheter. För att göra en design till användargränssnittet på iPhone med Interface Builder kan 
man göra en enkel dra-och-släpp (drag-and-drop) för de olika komponenterna som man vill 
ha synligt på sin applikation. Samma metod gäller för Android med Eclipse.

Animationer  mellan  Android  och iPhone är  rätt  snarlika  då båda  innefattar  tweened-  och 
frame-by-frame-animationer. Hur man kontrollerar dessa skiljer sig dock. För iPhone erbjuds 
man att välja svårighetsgrad och därmed enkelhet på animationen medan för Android får man 
tillgång till de flesta inställningar direkt. Vi anser att iPhones sätt att erbjuda animering är att 
föredra  då  man  får  välja  hur  komplicerad  animationen  ska  vara  och  därmed  underlätta 
applikationsutvecklingen.

Vi undersökte vad det fanns för utvecklingsmiljöer till plattformarna och fann att det var ett 
krav att använda den som Apple erbjöd för utveckling på iPhone. För Android var det mer 
valfritt  men  om man  inte  använder  Eclipse  IDE for  Java Developers  går  man  miste  om 
funktioner som underlättar applikationsutveckling.  Att begränsas till  endast en utvecklings-
plattform är något vi inte anser är att föredra. Samtidigt kan det kännas bra att få allting i ett 
enda paket som är fallet med iPhone men vi anser ändå att valmöjlighet är att föredra då man 
inte har något sorts krav på vilken IDE man använder när man utvecklar för Android.

iPhone finns bara i några få olika utföranden men modellerna skiljer sig som bekant ganska 
mycket om man ser till hårdvaran. Kompatibilitetsproblem kan uppkomma om en applikation 
är utvecklad för  en specifik  modell.  Android har dock fler  antal  enheter  tillgängliga med 
varierande  hårdvara  och  är  därför  mer  mottaglig  för  kompatibilitetsproblem.  Vår  åsikt 
gällande detta är att det bör vara enklare att utveckla till iPhone för att man då inte behöver 
vara lika uppmärksam för den stora variationen av hårdvara som är fallet med Android.

iPhone erbjuder i dagsläget ingen form av multitasking och detta leder till att användaren får 
växla mellan olika applikationer genom att avsluta den nuvarande helt. Android stödjer dock 
detta och därmed anser vi att utveckling till Android innebär ett flexiblare hållningssätt till 
parallella körningar av applikationer.
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Möjligheten att bygga in integrerade funktioner i ens iPhone applikation är stor men man kan 
inte skapa en redan befintlig grundfunktion, däremot anropa den via sin applikation och på det 
sättet  komma runt  problemet.  Android har  en liknande begränsning men  kräver  också att 
utvecklaren deklarerar  att  applikationen  skall  få  tillgång till  t.ex.  integrerade kameran.  Vi 
anser att skillnaderna mellan plattformarna för denna aspekt är obetydlig. 

När det gäller applikationsbutikerna skiljer de sig på det sättet att App Store (iPhone) har ett 
ålderssystem och en kontroll av publiceringen. Denna strikta kontroll från Apples sida innebär 
en betydande fördel för slutanvändaren eftersom risken för skadlig kod är i princip obefintlig 
men vi anser att de övriga begränsningarna inkräktar på utvecklarens möjlighet att bidra med 
förbättrade applikationer.

För  Android Market finns det varken någon åldersgräns eller kontroll av applikationer från 
Google. Eventuell skadlig kod får användarna rapportera som Google sedan kontrollerar. Ur 
slutanvändarens perspektiv är detta mycket mer riskfyllt än Apples alternativ. Däremot finns 
det inga specifika begränsningar som utvecklare måste ta hänsyn till.  Vi anser att  detta är 
positivt  för  bland annat  nybörjare  inom utveckling  då risken att  bli  nekad publicering är 
obefintlig.

Android Market kan i  dagsläget  inte  hantera betalapplikationer inom Sverige p.g.a.  oklara 
bestämmelser med bankerna. Detta är däremot möjligt med App Store. Oavsett vilken av dessa 
applikationsbutiker man väljer att lägga upp sin betalapplikation på får man som utvecklare 
70% av priset. Detta anser vi vara rimligt då man får lägga upp sin applikation på ett samlat 
ställe där användare kan ladda hem applikationen utan svårigheter. Detta ökar chansen att nå 
ut med sin applikation till fler användare.

Antalet smartphones som finns ute på marknaden har ökat ständigt. I dagsläget ligger Android 
sämre till  än iPhone men visar sig öka mer och mer och har möjlighet att gå om iPhone i 
antalet användare. En möjlig anledning till detta kan vara att Android inte begränsas till endast 
en tillverkare av enheter utan sträcker sig till flera företag och olika hårdvaruspecifikationer. 
Detta innebär då att priset på en Android-enhet kan variera kraftigt beroende på hårdvaran och 
gör därmed plattformen tillgänglig till fler användare. Detsamma går inte att säga om iPhone 
då variationen är väldigt begränsad.

Vår slutsats är att utveckling för båda plattformarna har fler likheter än skillnader. Om man är 
ute  efter  att  ta  betalt  för  sin  applikation  är  iPhones  plattform  att  föredra  i  dagens  läge. 
Framtiden ser dock positiv ut för Android-plattformen och chansen är stor att utveckling på 
denna plattform kan leda till en större spridning av ens applikation än via iPhone.

Se bilaga A för jämförelsematris.

6.1 Vidare studier
Båda plattformarna är i dagens läge väldigt populära och vi kan vänta oss en ännu större 
utbredning av smartphones. Det finns några områden som vi inte har berört som kan vara av 
intresse för framtida studier.

6.1.1 Intressanta områden

Nedan listar vi några områden för vidare studier som vi känner skulle vara värda att undersöka 
mer ingående.
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 En studie där emulatorerna jämförs med deras fysiska motsvarighet för att se hur effektivt 
de simulerar den fysiska varan och då även se hur stora skillnaderna är i prestanda. Det kan 
även vara intressant att se hur stor skillnad det är att köra en applikation i en emulator och en 
fysisk enhet.

 En jämförande studie mellan andra mobila operativsystem som t.ex. Symbian mot Android.

 En studie över säkerheten på  smartphones och då utforska eventuella behov av antivirus-
program.
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Aspekt Likheter Skillnader

Språk Objektorienterade språk. iPhone har inte automatisk skräpsamlare.

Bibliotek OpenGL ES.
SQLite.
Ett grundläggande bibliotek för 
systemfunktioner.

iPhone har ramverk och saknar SSL och 
FreeType.
Android har inte separata bibliotek för 
olika mediatyper.

Lagring Eget, stängt utrymme för applikationer.
Begränsad åtkomst till filsystemet.

iPhone har en inställningsapplikation för 
alla applikationer.

Användargränssnitt Drag-and-drop. iPhone har ett specifikt program för att 
utveckla användargränssnitt.

Animationer Tweened- och frame-by-frame-
animationer.

iPhone har olika klasser för olika 
svårighetsgrader

Utvecklingsmiljö Båda kan köras på Mac OS X Android kan även köras på Windows och 
Linux.

Utvecklingskostnader Gratis att införskaffa all programvara. Kostar 99 dollar att få tillåtelse att köra sin 
applikation på iPhone.

Kompatibilitet Små skärmstorlekar. Android körs på fler olika enheter än 
iPhone. iPhone saknar multitasking.

Expansionsmöjligheter Bestämmer lokalisering med noggrannhet 
istället för vilken hårdvara man ska 
använda.
Kallar på API för tillgång till 
hårdvarukomponenter.

Måste ha tillåtelse för tillgång till 
hårdvarukomponenterna i Android.

Systemkrav Operativsystemen uppdateras automatiskt. Versionsuppdatering har större innebörd 
för Android än iPhone.

Applikationsbutiker Både gratis- och betalapplikationer. App Store har censurering och 
åldersrekommendationer.

Marknadsföring 70% av försäljningsintäkterna går till 
utvecklaren.

Androids betalapplikationer finns inte 
tillgängliga i alla länder.
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