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PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

W dobie rosnącej popularności technologii Xamarin niezwy-
kle istotne staje się zagadnienie współdzielenia kodu oraz 
dobór odpowiedniego frameworka. Naturalnie istnieje 

wiele sprawdzonych technik, metod organizacji projektu, które po-
zwalają tworzyć indywidualną, specyficzną dla danego projektu ar-
chitekturę opartą na części wspólnej zrealizowanej za pomocą Shared 
Project lub Portable Class Library. Niemniej jednak dużo efektywniej-
szym podejściem jest wykorzystanie gotowego szkieletu wieloplat-
formowego rozwiązania, który definiuje strukturę oraz podstawowe 
mechanizmy jego działania, dostarcza zestawu bibliotek, komponen-
tów oraz wtyczek, przyśpieszając proces rozwoju aplikacji. Wśród wie-
lu popularnych frameworków, takich jak Xamarin.Forms, ReactiveUI, 
FreshMvvm czy Prism, na szczególną uwagę zasługuje MvvmCross. 
Stanowi on swego rodzaju kompromis pomiędzy ilością współdzielo-
nego kodu a zapewnieniem wysokiej jakości UX (ang. User Experience).

CZYM JEST MVVMCROSS?
Jak sama nazwa wskazuje, MvvmCross to framework wspomaga-
jący tworzenie wieloplatformowych aplikacji zgodnych z wzorcem 
MVVM (Model-View-ViewModel). Wspiera wiele popularnych ty-
pów projektów .NET, takich jak:

 Ű Xamarin.Android
 Ű Xamarin.iOS
 Ű Xamarin.Mac
 Ű WinRT (Windows 8.1, Windows Phone 8.1)
 Ű Universal Windows Platform (UWP) (Windows 10)
 Ű Windows Presentation Foundation (WPF)

Dostarcza również mechanizmów wiązania danych (ang. data 
binding) dla platform, które natywnie korzystają z wzorca MVC 
(Model-View-Controller).

Aplikacje MvvmCross zazwyczaj składają się z dwóch podsta-
wowych części:

 Ű projektu części wspólnej będącego przenośną bibioletką klas 
.NET czyli PCL (Portable Class Library), która zwiera wszystkie 
viewmodele, modele oraz interfejsy usług platformowych, 
czyli całą logikę biznesową, obsługę bazy danych oraz war-
stwę dostępu do usług sieciowych,

 Ű natywnego projektu platformowego zawierającego definicję in-
terfejsu użytkownika oraz implementację usług platformowych.

Dobrą praktyką jest utworzenie dodatkowego projektu PCL w celu 
rozdzielenia logiki biznesowej aplikacji i warstwy dostępu do da-
nych. Rysunek 1 przedstawia opisany wcześniej podział dla projektu 
realizowanego w technologii Xamarin.Android oraz Xamarin.iOS.

Rysunek 1. Architektura solucji MvvmCross

Ilość współdzielonego kodu waha się w zależności od typu apli-
kacji. Oczywiście im więcej natywnych API wykorzystuje nasza 
aplikacja, tym mniejsza część rozwiązania zostanie ponownie wy-
korzystana. W przypadku aplikacji biznesowych jesteśmy w stanie 
współdzielić ok. 70-80% całego rozwiązania.

Aby rozpocząć swoją przygodę z frameworkiem MvvmCross, 
należy utworzyć solucję zawierającą wszystkie niezbędne projek-
ty – przynajmniej jedną bibliotekę PCL oraz natywne projekty dla 
platform, które zamierzamy wspierać. Następnie do każdego z nich 
dodać paczkę NuGet MvvmCross – Starter Pack oraz wykonać kil-
ka podstawowych kroków konfiguracyjnych opisanych w plikach 
znajdujących się w katalogu ToDo-MvvmCross.

Cały projekt wraz z dokumentacją oraz wideo tutorialami 
dostępny jest na GitHubie pod adresem https://github.com/
MvvmCross/MvvmCross.

PODSTAWOWE ELEMENTY 
FRAMEWORKA
W każdej aplikacji MvvmCross znajduje się dokładnie jedna imple-
mentacja klasy App, która dziedziczy po klasie MvxApplication 
(Listing 1). W metodzie Initialize odbywa się zarejestrowanie 
punktu wejścia (ang. entry point), czyli pierwszego viewmodelu, 

Tworzenie wieloplatformowych 
aplikacji Xamarin z wykorzystaniem 
frameworka MvvmCross
W niniejszym artykule przedstawię specyfikę oraz podstawowe mechanizmy 
frameworka MvvmCross, które sprzyjają tworzeniu luźno powiązanych, utrzy-
mywalnych oraz testowalnych rozwiązań mobilnych.
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