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Sammanfattning 
 

Det finns huvudsakligen tre typer av mobilapplikationer, native, hybrid samt 

webbapplikationer. Native applikationer utvecklas för enbart en plattform medans 

hybrid samt webbapplikationer utvecklas för flera plattformar. Prestanda är alltid en 

viktig faktor och mycket av tidigare forskning inom området utvärderar prestanda 

mellan hybrid applikationer och inte mellan hybrid och native applikationer. Hur 

mycket skiljer sig den kvantitativa prestandan mellan en native applikation och en 

hybrid applikation? I denna studie så definieras en rad faktorer som utgör prestandan 

och ett experiment utförs för att svara på denna frågeställning. Experimentet 

innefattar utvecklandet av en native och en hybrid applikation. Mobilapplikationerna 

implementerar likvärdig funktionalitet och en rad mätningar har genomförts för att 

mäta exekveringstid m.m. Analysen av dessa resultat pekar på att native applikationer 

har kvantitativt bättre prestanda än en motsvarande hybrid applikation när det gäller 

inladdning, tolkning och rendering av RSS flöden medans hybrid applikationer är 

snabbare på att beräkna stora primtal. 
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1 Introduktion 

Denna studie utgår ifrån det faktum att försäljningen av smarta telefoner ständigt ökar och i 

takt med den så ökar även antalet mobilapplikationer som utvecklas och görs tillgängliga. Ett 

flertal stora aktörer är del av denna marknad när det gäller operativsystem. Android 

plattformen har en tydlig majoritet och Apple iOS ligger på en tydlig andraplats. Med tanke 

på den historiska utvecklingen av den mobila marknaden så är det svårt att förutspå hur 

denna uppdelning kommer att se ut i framtiden. Detta innebär att applikationsutvecklare har 

ett svårt beslut att ta när det gäller att välja rätt utvecklingsverktyg och målplattform för att 

nå så många användare som möjligt. Det finns huvudsakligen tre typer av 

mobilapplikationer, native applikationer, hybrid applikationer samt webbapplikationer. 

Native applikationer utvecklas för enbart en plattform och använder plattformsspecifika 

utvecklingsverktyg antingen i form av ett SDK(Software Development Kit) eller ett 

IDE(Integrated Development Environment). Hybrid applikationer utvecklas för flera 

plattformar och gör det möjligt att utveckla en applikation för flera plattformar med en 

gemensam kodbas. Det finns ett flertal ramverk för att utveckla hybrid applikationer, dessa 

ramverk kan ses som olika varianter av ett SDK. Webbapplikationer körs i en webbläsare likt 

en vanlig webbsida men anses vara mer anpassad för mobila enheter och saknar viss 

funktionalitet som både native samt hybrid applikationerna har tillgång till. 

När det gäller valet av mobilapplikationstyp så är ett av de vanligaste kriterierna prestanda. 

Tidigare studier inom området delar upp prestanda i två huvudsakliga kategorier, upplevd 

prestanda samt kvantitativ prestanda. Dessa studier fokuserar även på att jämföra olika 

typer av ramverk för hybrid applikationer med varandra samtidigt som de menar på att 

native applikationer generellt sätt har bättre prestanda. Detta leder till en tydlig 

frågeställning. Hur mycket skiljer sig den kvantitativa prestandan mellan en native 

applikation och en hybrid applikation? 

Studiens hypotes är att en native applikation har kvantitativt bättre prestanda än en 

motsvarande hybrid applikation. För att besvara denna frågeställning så planeras ett 

kvantitativt vetenskapligt experiment. I detta experiment så planeras det att utveckla två 

stycken mobilapplikationer, en native applikation för Android plattformen och en hybrid 

applikation. För att utvärdera den kvantitativa prestandan av båda applikationerna och 

besvara studiens hypotes på ett statistiskt säkerställt sätt så definieras ett flertal faktorer som 

kommer att utgöra den kvantitativa prestandan. Dessa faktorer är exekveringstid, 

applikationsstorlek, batteriförbrukning samt CPU och minnesanvändning. För att kunna 

utvärdera dessa faktorer på ett likvärdigt sätt för båda applikationerna så planeras en 

förstudie med målet att identifiera någon, eller några aktiviteter som kan implementeras i 

mobilapplikationerna för att kunna evaluera de faktorer som utgör den kvantitativa 

prestandan.  

En förstudie utförs för att skapa en uppfattning om vilka utvecklingsverktyg som finns att 

tillgå när det gäller att utveckla Android respektive hybrid applikationer. Genom att studera 

tidigare forskning inom området för mobil och multiplattformsapplikationer samt studera 

diverse andra resurser på nätet så väljs de utvecklingsverktyg som används vid utvecklingen 

av de två mobilapplikationerna. Eftersom det finns ett flertal olika ramverk för att utveckla 

hybrid applikationer så kommer detta val att påverka studiens resultat, ett hybrid ramverk 

kan inte nödvändigtvis representera den kvantitativa prestandan för alla ramverk. 
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2 Bakgrund 

Försäljningen av smarta telefoner ökar ständigt och i takt med den så ökar även antalet 

mobilapplikationer som utvecklas och görs tillgängliga. Enligt (Statista, 2015) så har 

marknadsandelar för operativsystem på den mobila marknaden förändrats radikalt de 

senaste fem åren, se figur 1. Marknaden har skiftat ifrån ett flertal aktörer med en relativt 

jämn fördelning till att Android plattformen har tagit över en stor majoritet av marknaden. 

En tydlig trend kan utläsas men ifrån ett historiskt perspektiv så är det nästintill omöjligt att 

förutspå hur fördelningen av marknadsandelar för olika typer av tekniska plattformar 

kommer att se ut i framtiden. 

De olika plattformarna tillhandahåller även heterogena utvecklingsverktyg för utvecklandet 

av mobilapplikationer. Dessa utvecklingsverktyg tillhandahålls vanligtvis i form av ett s.k. 

Software Development Kit(SDK) eller ett Integrated Development Environment(IDE). Ett 

SDK tillhandahåller de nödvändiga mjukvaruverktygen och resurserna som krävs för att 

installera, utveckla och testa mobilapplikationer för en viss plattform. De två största 

aktörerna på den mobila marknaden, Android och iOS, tillhandahåller ett IDE för sin 

plattform. Ett IDE är en programsvit som integrerar plattformens SDK med andra 

utvecklingsverktyg såsom textredigerare, debugger m.m. och möjliggör utvecklaren att 

utveckla i stort sett hela sin mobilapplikation i en mer helomfattande miljö (Xanthopoulos & 

Xinogalos, 2013). Applikationer som utvecklas för Android plattformen använder 

programmeringsspråket Java och utvecklas med hjälp av antingen Androids SDK (Android, 

2016) eller Androids IDE (Android, 2016). Applikationer som utvecklas för iOS plattformen 

använder programmeringsspråket Objective-C och måste utvecklas på en Apple Mac dator 

med Apples Xcode IDE (Apple, 2016). 

 

 

Figur 1 Uppdelning av globala marknadsandelar för mobila operativsystem 
från första kvartalet 2009 till tredje kvartalet 2015. Källa: (Statista, 2015) 
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2.1 Klassificering av mobilapplikationer 

En mobilapplikation är ett program som körs i en mobiltelefon, en mobilapplikation 

benämns oftast i vardagligt tal som en ”app” eller ”mobilapp”. Mobilapplikationer 

klassificeras beroende på hur de är utvecklade d.v.s. vilka teknologier som har använts för att 

skapa applikationen. Det finns ingen tydlig vetenskaplig konsensus gällande denna 

klassificering. Enligt (Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 2013) så klassificeras 

mobilapplikationer i huvudsakligen fyra klasser eller varianter, native applikationer, 

webbapplikationer, hybrid applikationer och genererade applikationer. En annan 

klassifikation beskrivs av (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013) där ytterligare en variant 

klassificeras, interpreterade applikationer. I dessa två artiklar tydliggör forskarna att det vid 

tidpunkten inte fanns någon produktions-färdig lösning för genererade applikationer samt 

interpreterade applikationer, sen dess så har ett flertal lösningar kommit ut på marknaden 

för att utveckla genererade applikationer. 

Dessa fem varianter skiljer sig genom att använda olika programmeringsspråk, teknologier 

samt tekniker vid skapandet av en applikation för en eller flera plattformar.  

2.1.1 Native applikation 

Denna typ av applikation är plattformsberoende vilket innebär att den endast kommer att 

kunna köras på den plattform som applikationen är utvecklad för. En applikation utvecklad 

med hjälp av t.ex. Android SDK kommer endast att kunna köras på en mobiltelefon som kör 

Android operativsystemet och inte på andra plattformar såsom iOS eller Windows Phone 

(Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 2013). En native applikation utvecklas genom att skriva 

kod i plattformens programmeringsspråk och koden kompileras sedan till maskinkod som 

kan köras direkt på plattformens operativsystem. En native applikation har tillgång till all 

funktionalitet som tillverkaren har gjort tillgänglig i mobiltelefonen såsom GPS, kamera och 

notifikationer m.m. 

Klassificeringen genererad applikation som (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013) gör är 

fortfarande teoretisk och inga produktions-färdiga lösningar finns ännu på marknaden. I 

teorin så modelleras funktionaliteten för applikationen och sedan genereras koden för 

applikationen utifrån den modellen. Denna typ av utvecklingsprocess kallas för Model-

driven software development(MDSD) och kan användas för att utveckla andra typer av 

mjukvaror. Problemet med denna typ av applikation är svårigheten att generera kod som 

fungerar tillräckligt bra. 

Enligt (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013) så kräver utvecklandet av native applikationer en 

högre erfarenhetsnivå och teknologisk skicklighet gentemot andra typer av applikationer. 

Utöver detta så beskriver de att native applikationer har konsistent utseende och full tillgång 

till plattformens underliggande hårdvara. 

2.1.2 Webbapplikation 

Webbapplikationer eller webbappar, körs i en webbläsare likt en vanlig webbsida. Hela 

applikationen laddas ned ifrån webben när användaren startar den. Webbapplikationer 

utvecklas i grund och botten med samma teknologier som vanliga webbsidor, d.v.s. 

HTML(HyperText Markup Language), CSS(Cascading Style Sheets) och JavaScript och körs 

antingen direkt i en webbläsare såsom Internet Explorer som en vanlig webbsida på en 

persondator eller i en mobil webbläsare såsom Safari (iOS) på en mobiltelefon. Skillnaden 

mellan en vanlig webbsida och en webbapplikation är subjektiv och saknar vetenskaplig 
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konsensus. I ett ovetenskapligt blogginlägg så beskriver ledande figurer inom branschen att 

skillnaden kan enklast beskrivas som att en webbsida generellt sätt är informativ medans en 

webbapplikation låter användare utföra olika typer av handlingar såsom interagera med sin 

e-post eller editera dokument (Borodescu, 2013). Moderna webbapplikationer är även 

mobilanpassade vilket innebär att de är utvecklade för att ge en bra användarupplevelse på 

mindre skärmar. 

Den huvudsakliga fördelen med denna typ av applikation är att den körs i en webbläsare 

vilket gör den plattformsoberoende och relativt enkel att göra kompatibel med många 

enheter. Denna fördel är även webbapplikationens största nackdel, eftersom den körs i 

webbläsaren så har den inte tillgång till all underliggande hårdvara på enheten såsom GPS, 

kamera och notifikationer m.m. (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013).  

2.1.3 Hybrid applikationer 

Klassificeringen hybridapplikation är den variant av mobilapplikationer som ligger utanför 

en vetenskaplig konsensus. Klassifikationen hybrid applikation används ibland för att 

inkludera klassifikationen interpreterade applikation. I denna artikel dras en avgränsning 

mellan dem. 

En hybrid applikation är en slags kombination av en native applikation och en 

webbapplikation. Dessa applikationer använder i grund och botten samma teknologier som 

används för att bygga en webbapplikation, d.v.s. HTML, CSS och JavaScript. Denna 

webbapplikation förpackas sedan i en plattformsspecifik behållare. Behållaren kan sedan 

installeras och köras direkt på en mobiltelefon likt en native applikation (Xanthopoulos & 

Xinogalos, 2013). 

 

Figur 2 Generell arkitektur för en hybrid applikation (Dalmasso, Datta, Bonnet, 
& Nikaein, 2013) 

Denna behållare skapas av det ramverk som används vid utvecklingen av en hybrid 

applikation(se andra lagret från toppen i figur 2). Behållaren tillhandahåller ett Application 

Programming Interface(API) för att interagera med plattformens operativsystem för att 



 5 

komma åt de plattformsspecifika funktionerna som annars inte är tillgängliga för t.ex. en 

webbapplikation. Ett API är ett gränssnitt som används för att exekvera underliggande 

funktioner, den abstraherar bort komplexitet och agerar som en brygga mellan utvecklarens 

program och ett bibliotek innehållande annan kod. I det här fallet möjliggörs 

kommunikation mellan behållarens JavaScript API och operativsystemets egna API som i sin 

tur kommunicerar med den underliggande hårdvaran eller plattformsspecifika funktioner 

såsom GPS, kamera, notifikationer m.m. (Dalmasso, Datta, Bonnet, & Nikaein, 2013). Detta 

gör det t.ex. möjligt för en utvecklare att skriva en webbapplikation och linda in den i en 

behållare som gör möjligt för webbapplikationen att kommunicera med mobiltelefonens 

GPS. 

En interpreterad applikation kan använda en kombination av HTML, CSS och JavaScript för 

att skapa en mobilapplikation likt hybrid applikationen. Skillnaden mellan en hybrid och 

interpreterade applikation är att utvecklaren kan använda andra programmeringsspråk för 

att skriva delar av applikationen samt använda plattformens egna 

användargränssnittskomponenter. Vissa delar av applikationen kompileras i förhand och 

vissa delar körs undertiden applikationen körs, s.k. runtime execution (Xanthopoulos & 

Xinogalos, 2013). 

Hybrid applikationer kombinerar fördelarna med både native och webbapplikationer och 

tillåter utvecklaren att underhålla en kodbas för flera plattformar, detta medför att 

kostnaden för utveckling och underhåll minskar samt att utvecklaren sparar tid genom att 

enbart underhålla en kodbas (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013).  

2.2 Utvecklingsverktyg för hybrid applikationer 

De utvecklingsverktyg som används för att skapa hybrid applikationer kommer i form av 

ramverk. Ramverket låter utvecklaren implementera användargränssnitt och interagera med 

operativsystemet samt tillhandahålla funktionalitet för att generera de filer som krävs för att 

utveckla en hybrid applikation. Via ramverket skapas också applikationen och den behållare 

som plattformen kan exekvera (Dalmasso, Datta, Bonnet, & Nikaein, 2013). 

2.2.1 Ramverk 

Det finns ett flertal stora aktörer som levererar utvecklingsverktyg i form av ramverk för 

utvecklingen av multiplattformsapplikationer. 

Appcelerator Titanium och xamarin är exempel på ramverk för att skapa interpreterad och 

hybrid applikationer vilket tillåter utvecklaren att skriva viss kod som delas över alla 

plattformar och viss kod plattformsspecifik. Denna kod kompileras sedan och körs på 

mobiltelefonen med hjälp av en virtuell maskin/runtime engine (Xanthopoulos & Xinogalos, 

2013). 

Apache Cordova är ett open source ramverk som används för att skapa hybrid applikationer 

vilket möjliggör utvecklaren att skriva en webbapp och linda in den i Apache Cordova 

behållaren och sedan kompilera applikationen och göra den körbar. Detta grundramverk kan 

användas individuellt men kombineras oftast med andra ramverk eller utvecklingsverktyg 

för att utöka funktionaliteten i form av förbättrade användargränssnitts och 

utvecklingsmetoder. Ett sådant utvecklingsverktyg är Adobe PhoneGap, verktyget bygger på 

Apache Cordova och tillåter utvecklaren att använda moln-baserade tjänster för att bygga 

och distribuera applikationen (The Apache Software Foundation, 2016). 
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2.2.2 Frontend ramverk för hybrid applikationer 

Den stora nackdelen med att använda hybrid applikationer är att det kan vara väldigt 

utmanande att designa och implementera användargränssnitt som fungerar bra samt 

fungerar på alla plattformar. En annan utmaning är att strukturera applikationens kod på ett 

bra sätt för att underlätta utvecklingsprocessen. För att underlätta dessa problem så används 

s.k. frontend ramverk. Dessa ramverk innehåller användargränssnittskomponenter såsom 

färdiga knappar, menyer och formulär m.m. samt grundstrukturen för applikationen vilket 

utvecklaren sedan bygger sin applikation ovanpå (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013). 

Ramverken jQuery Mobile och Sencha Touch är de två frontend ramverk för hybrid 

applikationer som har mest vetenskaplig forskning kring sig. Enligt (Dalmasso, Datta, 

Bonnet, & Nikaein, 2013) så har båda ramverken en hög stabilitetsnivå och mogenhet. 

jQuery Mobile är ett renodlat frontend ramverk som tillhandahåller funktionalitet för att 

implementera användargränssnitt, applikationslogik och serverkommunikation och därmed 

måste det kombineras med ett annat ramverk, exempelvis Apache Cordova, för att generera 

den körbara applikationen (The jQuery Foundation, 2016). Sencha touch kommer i ett flertal 

varianter varav en av dem ett renodlat frontend ramverk som kan kombineras likt jQuery 

Mobile, med exempelvis Apache Cordova. Denna variant har på senare år bytt namn till 

Sencha Ext JS (Sencha, 2016). Den andra varianten av Sencha touch är en helhetslösning 

med ett inbyggt, underliggande ramverket för att skapa applikationen vilket tar bort behovet 

av ett ramverk såsom Apache Cordova.  

Ramverket Ionic framework har på senare år har vuxit snabbt för att ta en ledande position 

på marknaden. Ramverket är ett renodlat frontend ramverk som kombineras med 

exempelvis Apache Cordova för att implementera användargränssnitt, applikationslogik och 

serverkommunikation (Ionic, 2016). Eftersom ramverket är relativt nytt så finns det väldigt 

lite vetenskaplig forskning kring den. 

2.3 Prestanda för mobilapplikationer 

Den forskning som existerar kring prestanda för mobilapplikationer fokuserar på två 

huvudsakliga kategorier. Upplevd prestanda vilket (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013) 

beskriver innehåller en kombination av faktorer såsom upplevd snabbhet och responstider 

som formulerar en grov empirisk uppfattning om hur en användare upplever prestandan för 

den givna applikationen. Den andra huvudsakliga kategorin fokuserar på rent kvantitativ 

prestanda i form av mätningar för CPU-användning, minnesanvändning, exekveringstid och 

batteriförbrukning. Det existerar huvudsakligen forskning som jämför prestanda mellan 

hybrid applikationer skrivna i olika sorters ramverk. Exempelvis i en kvantitativ studie 

jämförs ramverken Adobe Phonegap, Sencha Touch, Adobe Phonegap(med underliggande 

ramverk Adobe Cordova)+Sencha Ext JS, Adobe Phonegap(Adobe Cordova)+jQuery Mobile 

och Appcelerator Titanium (Dalmasso, Datta, Bonnet, & Nikaein, 2013).  

Enligt (Manuel, Inderjeet, & Antonio, 2012) så är hybrid applikationer långsammare och har 

sämre upplevd prestanda än en motsvarande native applikation. Enligt (Xanthopoulos & 

Xinogalos, 2013) så har hybrid applikationer en låg upplevd prestanda jämfört med en native 

applikation. Enligt (Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 2013) så har hybrid applikationer 

en sämre prestanda eftersom de inte kan använda sig av de optimerade plattformsspecifika 

användargränssnittskomponenterna. Ingen av dessa tre artiklar presenterar data som 

bevisar påståendet och som kan reproduceras.  
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Det är viktigt att ha i åtanke att sektorn för mobila utvecklingsverktyg går snabbt framåt och 

ett ramverks prestanda kan förändras snabbt inom loppet av några år. Det finns ingen 

forskning i större utsträckning som jämför kvantitativ prestanda mellan hybrid applikationer 

och native applikationer. 

2.4 Kriterier 

En mobilapplikation finns ett flertal varianter, se kapitel 2.1. Utöver detta så finns det som 

beskrivet i kapitel 2.2 en mängd med olika ramverk för att utveckla hybrid applikationer. 

Valet som utvecklaren behöver göra baseras på en mängd med kriterier beroende på vilken 

typ av applikation och dess funktionalitet. Dessa kriterier kan grupperas i huvudsakligen två 

kategorier enligt (Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 2013), det ena ett perspektiv över 

själva utvecklandet av applikationen och ett perspektiv över infrastrukturen för hela 

projektet. 

Ur ett utvecklingsperspektiv så beskrivs sju huvudsakliga kriterier. Utvecklingsmiljö, 

användargränssnittsdesign, utvecklingens svårighetsnivå, underhållsmässighet, skalbarhet, 

möjligheter för vidareutveckling samt monetär och tidskostnad. Ur ett 

infrastrukturperspektiv så beskrivs sju huvudsakliga kriterier. Licenser/kostnader, 

plattformssupport, plattformsspecifik funktionalitet, långsiktig rimlighet, applikationens 

användarupplevelse, distribution och applikationens prestanda. 
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3 Problemformulering  

Uppdelningen av marknaden för mobila operativsystem medför ett tydligt problem för en 

utvecklare som vill nå så många användare som möjligt: utvecklaren behöver potentiellt 

utveckla och underhålla ett flertal kodbaser för varje plattform som den vill stödja. En 

lösning på detta är att utveckla en hybrid applikation som kan köras på flera plattformar. 

Utav de kriterier som existerar vid valet av applikationsvariant som beskrivs i kapitel 2.4 så 

är kriteriet kring en applikationens prestanda en gemensam nämnare för nästan alla projekt 

vilket placerar den centralt i frågan om vilken typ av mobilapplikation som passar bäst för ett 

givet projekt. Applikationsprestanda definieras av (Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 

2013) som den subjektiva användarupplevelsen, d.v.s. den upplevda prestandan. Det finns 

en tydlig koppling mellan den upplevda prestandan och den kvantitativa prestandan. 

Kopplingen existerar eftersom den upplevda prestandan innehåller en subjektiv uppfattning 

av de kvantitativa mätpunkterna såsom laddningstider/responstider och exekveringstid, se 

2.3. 

I de vetenskapliga artiklar som tas upp i kapitel 2.3 så nämns det att hybrid applikationer 

har både sämre upplevd och kvantitativ prestanda än en motsvarande hybrid applikation.  

Mycket av forskningen fokuserar på att evaluera och jämföra ramverk för utveckling av en 

hybrid applikation men det existerar ingen forskning som fokuserar på en kvantitativ 

jämförelse mellan hybrid applikationer och native applikationer. Syftet med studien är att 

underlätta valet av utvecklingsverktyg för de utvecklare som planerar att skapa en 

mobilapplikation. Detta leder till en tydlig problemställning. 

Hur mycket skiljer sig den kvantitativa prestandan mellan en native 

applikation och en hybrid applikation? 

Hypotesen är att en native applikation har kvantitativt bättre prestanda än en motsvarande 

hybrid applikation. Det förväntade resultatet är att producera statistik som kan säkerställa 

att en native applikation har bättre kvantitativ prestanda. De kvantitativa mätpunkterna 

kommer att bestå av applikationsstorlek, exekveringstid, batteriförbrukning, CPU och 

minnesanvändning.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna besvara frågeställningen och ta reda på hur mycket den kvantitativa 

prestandan skiljer sig mellan en native applikation och en hybrid applikation så kommer ett 

kvantitativt vetenskapligt experiment genomföras. Experimentet kommer att använda sig av 

det angreppssätt som (Wohlin, o.a., 2000) förespråkar. Angreppssättet innefattar att 

experimentet följer ett visst ramverk, ramverket innehåller följande fem punkter. 

 Definiera tillämpningsområdet 

 Planering 

 Utförande 

 Analys och tolkning 

 Paketera och presentera 
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Det experiment som kommer att utföras i studien har definierats i kapitel 3, planeringen av 

experimentet kommer att ske i detta kapitel. 

3.1.1 Faktorer för prestanda 

De faktorer som kommer att användas har valts för att skapa en bredd och ett djup vilket på 

enklast sätt simulerar den funktionalitet som många mobilapplikationer använder sig av 

idag. Faktorerna som kommer att användas vid experimentet för att göra en 

prestandamätning är följande: 

Applikationens Storlek: Utrymmet som applikationen tar på mobiltelefonens 

lagringsenhet kommer att mätas i faser, först kommer en grundnivå att sättas på de helt nya 

och tomma applikationerna för att sedan mätas efter att de är färdigutvecklade för att se hur 

mycket utrymme de båda applikationerna har expanderat. 

Exekveringstid: Den totala exekveringstiden för nedanstående funktioner. Detta innebär 

den totala tiden, från start till slut för en av dessa aktiviteter att exekveras och köras färdigt. 

 Läsa en fil 

 Skriva till en fil 

 Hämta GPS information 

 Hämta och rendera data 

I den sistnämnda punkten så kommer en mobilapplikationen att hämta en fil med generisk 

information i form av artiklar med bilder och sedan rendera och visa innehållet i ett 

nyhetsflöde. 

Batteriförbrukning: Mobilapplikationernas batteriförbrukning kommer att mätas 

individuellt för att få en bild över hur den påverkas av olika applikationstyperna. 

CPU och minnesanvändning: Mobilapplikationernas CPU och minnesanvändning 

kommer också att mätas individuellt för att få en bild över hur mycket de olika 

applikationstyperna kräver av den underliggande hårdvaran. 

Experimentet kommer att genomföras i faser. I den första fasen så kommer två stycken 

mobilapplikationer att utvecklas. En av applikationerna kommer att vara en hybrid 

applikation och den andra en native applikation. Dessa två applikationer kommer att 

innehålla den funktionaliteten som krävs för att utföra de aktiviteter och mäta de faktorer 

som har definierats ovan. Mobilapplikationerna kommer sedan att köras på ett flertal mobila 

enheter där varje faktor kommer att mätas för att ta fram ett statistiskt säkerställt resultat 

över den kvantitativa prestandan. Eftersom alla prestandamätningar kommer att göras i 

samma miljö så kommer de att generera ett jämställt resultat. 

I den andra fasen så kommer prestandamätningar att göras på de faktorer som har 

definierats ovan. Mätningarna kommer att utföras tillräckligt många gånger för att få ett 

statistiskt säkerställt resultat med hjälp av t-test. I den sista fasen så kommer statistiken på 

prestandamätningarna att sammanställas visuellt i grafer och presenteras i detta dokument. 

Den andra och tredje fasen kommer att upprepas allteftersom nya mätningar görs för att 

säkerställa de statistiska resultaten. 
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3.1.2 Val av ramverk 

Native applikationen kommer att utvecklas för Android plattformen och kommer därmed att 

använda sig av Androids egna IDE, Android Studio (Android, 2016).  

Som beskrivits i kapitel 2.2.1 så finns det en mängd med olika ramverk för att utveckla 

hybrid applikationer som kan köras på Android plattformen. Valet av det underliggande 

ramverk kommer att påverka de faktorer som definierats i kapitel 3.1.1. Eftersom det 

förväntade resultatet som beskrivits i kapitel 3 samt i (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013) är 

att en hybrid applikation har avsevärt sämre prestanda (låg jämfört med hög) så väljs det 

ramverk som har mest forskning bakom sig, Adobe Cordova. Detta gör så att den statistik 

som kommer att utvinnas i prestandamätningarna har en stadig vetenskaplig grund med 

statistik för att jämföras med i sista fasen av experimentet.  

Utöver det underliggande ramverket som kommer att användas för att skapa hybrid 

applikationen, så kommer även ett frontend ramverk att användas för att närmare simulera 

hur en hybrid applikation utvecklas idag. Många utvecklare använder frontend ramverk för 

att skapa ett användargränssnitt som ser ut och känns som det användargränssnitt som 

plattformens egna native applikationer använder, se kapitel 2.2.2. Det frontend ramverk som 

kommer att användas i hybrid applikationen är Ionic framework (Ionic, 2016), motiveringen 

till att inte använda ett annat ramverk med mer forskning bakom sig är att många av de 

ramverken är utdaterade. Exempelvis ramverket jQuery Mobile har inte blivit uppdaterat på 

cirka ett år (The jQuery Foundation, 2016). Ionic framework är ett ramverk som på de 

senaste två åren vuxit snabbt i popularitet och ingen forskning har gjorts på ramverkets 

prestanda. Utvecklingen av hybrid applikationen kommer att ske på en Macbook Pro 

Retina(2015). 

3.2 Metoddiskussion 

Den valda vetenskapliga metoden i denna studie är ett experiment. Enligt (Wohlin, o.a., 

2000) så är målet med experimentella studier att undersöka om en lösningsmetod är bättre 

än en annan genom att applicera undersökningsmetoder som leder till en statistiskt 

säkerställd slutsats. Frågeställningen i denna studie passar in väl i beskrivningen genom att 

det finns två tydliga lösningsmetoder, hybrid applikationen och native applikationen. De 

variabler som finns med lösningsmetoderna kan i större utsträckning kontrolleras. Variabler 

såsom undersökningsmiljön, kod samt potentiella svarstider från en extern server. Detta 

styrker valet av den vetenskapliga metoden. Ett experiment har även fördelen med att vara 

enklare replikerbar än andra vetenskapliga metoder (Wohlin, o.a., 2000). Detta faktum 

passar in väl i studien då de olika teknologierna som används för att skapa 

mobilapplikationer utvecklas i snabb takt och prestandaskillnader förändras. 

Studiens problemställning tydliggör att det är den kvantitativa prestandan och inte den 

upplevda prestandan som studien ska undersöka, se kapitel 3. En alternativ vetenskaplig 

metod exempelvis en användarstudie skulle fungera väl om den upplevda prestandan var 

fokus för studien. En användarstudie med testpersoner som under en tid får använda sig av 

antingen en hybrid applikation eller en native applikation skulle kunna vara ett bra sätt att ta 

fram mer konkret data över den upplevda prestandan. Ett alternativ är att kombinera 

experimentet med element ifrån en användarstudie exempelvis enkäter, intervjuer och 

observation. Detta skulle stärka studien genom att producera data som tydliggör kopplingen 

mellan den kvantitativa prestandan och den upplevda prestandan som beskrivs i kapitel 3. 
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Problemet med att använda enbart en användarstudie eller fallstudie för att besvara 

problemställningen i det här fallet är att statistiken som genereras är huvudsakligen 

kvalitativ. Det blir svårt att dra en tydlig slutsats över vilken mobilapplikationstyp har bäst 

prestanda med enbart kvalitativ data.  

De olika ramverken som kan användas för att utveckla hybrid applikationer kommer att ha 

olika prestanda vilket medför att denna studie inte kan utesluta om andra ramverk har bättre 

eller sämre prestanda. Målet med studien är att ta fram en generell bild på den kvantitativa 

skillnaden mellan en generisk hybrid applikation och en native applikation. 

3.3 Etik 

Eftersom denna studie inte inkluderar människor i form av intervjuer eller insamlad data så 

är de potentiella etiska problemen minimala. All programkod och statistik kommer att 

presenteras och finnas tillgänglig vilket medför en insyn och öppenhet för andra potentiella 

intressenter. En replikering av experimentet kommer då att vara möjlig vilket förbättrar den 

forskningsetiska aspekten av studien. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för hur hybrid respektive native applikationerna 

skapades. Genomförandet har delats upp i fyra huvudsakliga steg, en förstudie, valet av 

utvecklingsverktyg, design av applikationerna samt själva implementationen. Hela 

genomförandeprocessen var iterativ och flertalet ändringar gjordes under utvecklingens 

gång. De viktigaste ändringarna detaljeras i relevant underkapitel. Kapitlet avslutas med en 

pilotstudie där målet är att bevisa att de planerade mätningarna är genomförbara.  

4.1 Förstudie 

Processen med att ta fram mobilapplikationerna började med en bred och delvis djup 

förstudie för att bygga en uppfattning om potentiella tillvägagångssätt och algoritmer som 

kunde användas i arbetet.  

Kvantitativ prestanda går att mäta på många olika sätt och det finns en uppsjö med verktyg 

och tillvägagångssätt beroende på vad som ska mätas. Tre huvudsakliga artiklar inspirerade 

tillvägagångssättet för profileringen och mätning av prestanda. Profilering, i denna kontext, 

innebär att använda verktyg för att automatisera insamling av data under applikationens 

körning. Datan innehåller allt ifrån statistik över CPU och minnesanvändning till 

visualisering av s.k. call stack eller anropsstacken för att se exakt vad applikationen gör 

medans den körs.  Android har en dedikerad sida som tar upp det mesta när det gäller denna 

profilering (Android, 2016). Hybrid applikationer och dess plattformsspecifika behållare 

som exekveras likt en native applikation, se kapitel 2.1.3, använder andra teknologier vilket 

medför att andra verktyg behöver användas för profilering. Inspiration för profileringen av 

hybrid applikationer har huvudsakligen varit två artiklar. Microsoft har skrivit en bra artikel 

som grundar sig i deras eget arbete med prestandaanalys för Apache Cordova applikationer 

(Microsoft, 2016). Google har även en sida som beskriver debugging och profilering av 

hybrid applikationer som körs på en hårdvaruenhet eller simulator (Google, 2016).  

Under förstudien, och fortsatt igenom hela arbetet, så har många olika sorters guider och 

artiklar används för att bygga en uppfattning om hur själva koden kan skrivas. Den 

huvudsakliga resursen för att hitta inspiration och lösningar har varit stackoverflow (Stack 

Exchange Inc, 2016). Stackoverflow är en välkänd hemsida där användare kan ställa frågor 

som andra användare svarar på.  

I kapitel 3.1.1 så beskrivs de faktorer som ligger till grund för prestandautvärderingen. Dessa 

faktorer har konkretiserats och ändrats under förstudiens gång. Målet med de tre första 

aktiviteterna d.v.s. läsa/skriva till en fil samt hämta GPS information var, som beskrivet i 

kapitel 3.1.1, att ”simulera den funktionalitet som många mobilapplikationer använder sig av 

idag”. Under förstudiens gång så har det visat sig att dessa aktiviteter inte är tillräckligt 

kompletta för att simulera den funktionaliteten. Målet med dessa funktioner var att 

analysera faktorn exekveringstid för vardera. Exekveringstiden för dessa aktiviteter skulle 

representera hur lång tid det skulle ta att utföra den på de två mobilapplikationerna. Under 

förstudien så visade det sig att ett bättre sätt att besvara studiens frågeställning var att 

använda en likvärdig beräkningsalgoritm som implementeras på båda mobilapplikationerna. 

Denna beräkningsalgoritm detaljeras nedan i kapitel 4.1.1. Under förstudiens gång så har de 

faktorn batteriförbrukning ändrats p.g.a. feedback ifrån handledare. Mätningar av 
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batteriförbrukning anses som irrelevant inom kontexten för de aktiviteter som studien ska 

undersöka, nämligen RSS flödet samt primtalsalgoritmen. 

Den sista faktorn beskriver en aktivitet i form av att hämta och rendera data. Faktorn 

konkretiseras genom att använda det standardiserade dataformatet XML(Extensible Markup 

Language).  

4.1.1 Primtalsalgoritm 

Beräkningsalgoritmen som används för att jämföra ren kvantitativ prestanda mellan hybrid 

och native applikationen är den matematiska primtalsalgoritmen Sieve of Eratosthenes 

(Greaves, Harman, & Martin, 1997). Denna uråldriga algoritm fungerar väl som en 

beräkningsalgoritm eftersom den relativt enkelt kan implementeras i olika 

programmeringsspråk och ger därmed en matematiskt likvärdig metod för att jämföra hur 

snabbt hybrid och native applikationen kan identifiera primtal. 

Algoritmen fungerar genom en enkel form av eliminering, algoritmen börjar med det första 

primtalet, siffran 2, alla siffror större än 2 som är jämnt delbara med siffran 2 elimineras 

som potentiella primtal. Sedan börjar algoritmen om med nästa tal som inte har eliminerats 

d.v.s. det nästa primtalet, exempelvis 3 och sedan 5 och 7 eftersom 4 och 6 redan har 

eliminerats eftersom de är jämnt delbara med tidigare identifierade primtal (Wolfram 

Research Inc, 2016).  

Algoritmvalet gjordes efter att ha studerat ett flertal implementationer och artiklar som 

diskuterar algoritmen rent generellt men även i detalj. Mycket inspiration togs ifrån kapitel 

24 i boken Introduction to Java Programming (Liang, 2013) där det diskuteras bland annat 

effektiva algoritmer för att hitta primtal. 

4.1.2 XML/RSS 

XML är ett s.k. märkspråk där information/data lagras som vanlig text och är organiserad 

genom att använda taggar. Definitionen för hur dessa taggar ser ut och hur informationen är 

organiserad görs antingen via en intern alternativt extern dokumentmall. Data i XML 

representeras som klartext i filer med filändelsen .xml vilket gör det möjligt att skicka data i 

ett standardiserat format till och från olika system (W3C, 2006).  

RSS version 2.x (Really Simple Syndication) är ett XML-baserat format där den ovannämnda 

XML strukturen är ytterligare standardiserad. RSS används för att tillgängliggöra 

textinnehåll och information från olika typer av webbplatser. Denna standard gör det möjligt 

att använda samma datakälla för både hybrid och native applikationen. Genom att använda 

en standardiserad och identisk datakälla så utesluts oönskade variabler som potentiellt 

skulle påverka resultatet i mätningarna. 
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4.2 Utvecklingsverktyg 

För att implementera hybrid respektive native applikationerna så krävs ett flertal 

utvecklingsverktyg. Applikationsspecifika verktyg detaljeras i varsitt underkapitel. Båda 

applikationerna delar utvecklingsmiljö i form av hårdvara, se tabell 1. 

Versionshanteringsmjukvaran ”git” används för att underlätta utvecklingen och hålla koll på 

kodförändringar i båda applikationerna (Git, 2016). 

Tabell 1 Systemspecifikationer av utvecklingsmiljön 

Specifikation/Enhet MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) 

Modellnummer MF839 

Processor Intel(R) Core(TM) i5-5257U CPU @ 2.70GHz 

Minne 16 GB 1867 MHz DDR3 

Grafik Intel Iris Graphics 6100 1536 MB 

Operativsystem OS X El Capitan 10.11.2 

4.2.1 Hybrid 

Valet av ramverk, och därmed per automatik vissa utvecklingsverktyg, detaljeras i kapitel 

3.1.2. Det underliggande ramverket Apache Cordova körs med hjälp av JavaScript motorn 

Node.js och installeras genom att använda Node.js pakethanteringssystem NPM. Node.js och 

NPM måste installeras separat (Node.js Foundation, 2016). Apache Cordova och frontend 

ramverket Ionic Framework kan då enkelt installeras med ett kommando. Efter att båda 

ramverken är installerade kan dessa verktyg användas genom att köra kommandon via en 

systemterminal. 

Basinstallationen av Ionic Framework inkluderar ytterligare verktyg för att underlätta 

utvecklingen. Automatiseringsverktyget Gulp (GulpJS, 2016) används av Ionic Framework 

för att kompilera viss intern kod och paketera webbapplikationen innan den paketeras 

ytterligare en gång av Apache Cordova till den körbara mobilapplikationen i form av en .apk 

fil. 

Applikationen Google Chrome används för att debugga och testa hybrid applikationen under 

utvecklingens gång, se kapitel 4.1.  

4.2.2 Native 

Valet av plattform för native applikationen är Android, se kapitel 3.1.2. För att utveckla 

applikationer för Android plattformen behövs ett flertal SDK komponenter och 

kringliggande bibliotek och paket (Android, 2016). För att slippa installera och konfigurera 

alla komponenter så används istället helhetslösningen med Androids egna IDE kallat 

Android Studio. Alla verktyg och komponenter som krävs för att bygga Android 

applikationen finns med i Android Studio. 
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En kombination av Androids inbyggda mobilemulator och en Sony Xperia Z3 används för att 

debugga och testa Android applikationen via Android Studio. 

4.3 Gränssnittsdesign 

Målet med gränssnittsdesignen var att ha en likvärdig visuell implementation för båda 

applikationerna. Anledningen bakom detta är att båda applikationerna har identisk 

funktionalitet. Valet av frontend ramverk i kapitel 3.1.2 har stor betydelse eftersom tanken 

med att använda Ionic Framework var att simulera hur en verklig hybrid applikation ser ut 

och därav på ett mer realistiskt sätt kunna mäta den kvantitativa prestandan. I kapitel 3.2 

beskrivs målet med studien att ge en generell bild av den kvantitativa prestandan, detta 

inkluderar rendering av gränssnittet och dess komponenter. Gränssnittsdesignen 

utvecklades med detta i åtanke och använder ekvivalenta gränssnittskomponenter för båda 

applikationerna. Mätningarna för primtalsalgoritmen influeras inte av användargränssnittet 

och därmed så har användargränssnittet mindre betydelse.  

4.3.1 Hybrid 

Ionic Framework har ett prototyping verktyg som enkelt kan användas för att skapa 

grundläggande användargränssnitt med s.k. drag and drop teknologi. Detta innebär att en 

användare kan använda prototyping verktyget Ionic Creator och använda Ionic Framework’s 

egna gränssnittskomponenter för att skapa ett komplett men grundläggande 

användargränssnitt som sedan kan exporteras till en körbar applikation via verktyget.   

Ionic Creator användes för att bygga en prototyp av hybrid applikationen och 

användargränssnittet för RSS flödet kan ses i figur 3.  

 

Figur 3 Användargränssnittet för Ionic Creator 

Även hybrid applikationens navigationsmeny skapades med hjälp av Ionic Creator och kan 

ses i Figur 4. Tanken bakom designen av navigationsmenyn var densamma som tanken 
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bakom gränssnittsdesignen som helhet d.v.s. att ekvivalenta gränssnittskomponenter, 

inklusive menyn, kunde användas i båda applikationerna. Eftersom applikationernas 

funktionalitet inkluderar ett RSS flöde och en primtalsalgoritm så gjordes valet att ha tre 

separata sidor, eller vyer, för hela applikationen. Den första sidan kallad ”Home” i figur 4, 

innehåller grundläggande information om applikationen och har inget syfte som direkt 

relaterar till experimentet i studien. Samma ”Home” sida återfinns i Android applikationen. 

 

 

Figur 4 Navigationsmenyn byggd med Ionic Framework 

 

Efter att ha skapat den första prototypen av hybrid applikationen i Ionic Creator så användes 

verktygets funktionalitet för att exportera användargränssnittet och generera en körbar 

applikation. Applikationen fungerade att köra och ett flertal ändringar gjordes på 

användargränssnittet och den slutgiltiga designen för RSS flödet och primtalsalgoritmen kan 

ses i figur 5 respektive figur 6. 

 

 

Figur 5 Hybrid applikationens användargränssnitt 
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Figur 6 Hybrid applikationens användargränssnitt för primtalsalgoritmen 

 

4.3.2 Android 

Gränssnittsdesignen för Android applikationen realiserades efter att den första prototypen 

av hybrid applikationen hade skapats. Detta innebar rent praktiskt att återskapa hybrid 

applikationens design för Android applikationen genom att använda Androids egna 

gränssnittskomponenter. 

Det största problemet med implementationen av Android applikationen var att få bilderna 

att fungera i RSS flödet. Användargränssnittet för Android skapas med hjälp av XML filer 

som tillsammans med Java kod utgör gränssnittet. Applikationens slutgiltiga gränssnitt kan 

enbart ses när applikationen körs på en mobilenhet eller en mobilemulator efter att all kod 

har kompilerats. 

Problemen med RSS flödet har mer med själva koden att göra än gränssnittsdesignen i sig. 

Implementationen av RSS flödet för Android applikationen diskuteras mer i detalj i kapitel 

4.4.2. Applikationens RSS flöde, före och efter implementationen av bilder i flödet, samt 

primtalsalgoritmen kan ses i figur 7 respektive 8. 
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Figur 7 Android applikationens användargränssnitt RSS flöde före och efter 
ändringar 

 

 

Figur 8 Android applikationens användargränssnitt för primtalsalgoritmen 
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4.4 Implementation 

I detta kapitel beskrivs implementationen av native Android applikationen respektive 

Hybrid applikationen byggd med Apache Cordova och Ionic Framework. De 

utvecklingsverktyg som har används under utvecklandet detaljeras i kapitel 4.2. Arbetet 

påbörjades med att skapa två nya projekt för respektive applikation. Dessa nya projekt 

innehåller den grundinstallation som senare modifieras för att skapa de slutgiltiga 

applikationerna som används i experimentet. Grundinstallationerna innehåller alla 

komponenter och kod av samma version som de slutgiltiga applikationerna och utgör den 

minimala storleken på respektive applikation. 

Anledningen till att skapa dessa två nya projekt är att de senare i experimentet kan användas 

som referenspunkter med relation till applikationernas storlek som är en av de faktorer som 

definieras i kapitel 3.1.1. 

Den matematiska algoritmen Sieve of Eratosthenes har valts för att beräkna primtal, se 

kapitel 4.1.1. Den matematiska algoritmen implementeras i programmeringsspråket 

JavaScript för hybrid applikationen och programmeringsspråket Java för Android 

applikationen. Det finns en mängd sätt att implementera denna algoritm på. 

Implementationerna som valdes för respektive applikation liknar varandra och hittades båda 

på stackoverflow (Stackoverflow, 2016) (Stackoverflow, 2016). Kontexten och den 

implementerade koden för primtalsalgoritmen kan ses i Appendix V för Android 

applikationen respektive Appendix H för hybrid applikationen. 

RSS flödet i både hybrid och native applikationen hämtar själva XML datan över nätverket 

för att maximalt simulera en riktig applikation.  

4.4.1 Hybrid 

Användargränssnittsdesignen för hybrid applikationen skapades med prototyping verktyget 

Ionic Creator, se kapitel 4.3.1. Verktygets export alternativ användes för att generera 

grundkoden för hybrid applikationen. Ionic Creator export verktyget genererar en 

fungerande webbapplikation vilket är en modifierad grundinstallation av Ionic Framework 

version 1.7.14 som inkluderar ett fåtal filer som utgör själva användargränssnittet som 

skapats med hjälp av Ionic Creator. 

Ionic Framework använder JavaScript ramverket AngularJS (Google, 2016) för att bygga 

själva funktionaliteten av applikationen. AngularJS kan ses som en stor del av motorn för 

Ionic Framework. Den genererade kodbasen modifierades med den funktionalitet som 

experimentet kräver. 

4.4.2 Android 

Android applikationer konfigureras med en s.k. minimum SDK version vilket innebär att en 

Android SDK version behöver definieras vid skapandet av ett nytt projekt. Android SDK 

version 23 har används för denna applikation eftersom den mobila enheten där 

prestandamätningarna görs kör Android version 5.1.1, se kapitel 4.2. 

Användargränssnittsdesignen för Android applikationen skapades genom att använda 

Android Studios inbyggda gränssnittsdesignverktyg vilket liknar drag and drop teknologin 

som användes för skapandet av hybrid applikationens användargränssnitt med Ionic 

Creator. Applikationen implementerades genom att använda s.k. fragments, dessa kan ses 

som separata vyer inuti applikationen samtidigt som de är kopplade till en aktivitet. Enbart 
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en aktivitet används i Android applikationen och det finns tre huvudsakliga fragment, en för 

respektive sida i applikationen. Hela applikationen kopplas samman med ett flertal Java 

klasser. Initialt så skapades en prototyp av Android applikationen med tre stycken separata 

aktiviteter istället för att använda fragments men prototypen ersattes med 

implementationen där fragment användes. Denna ändring gjordes p.g.a. ett flertal problem 

med att få navigationsmenyn att fungera.  

Ett flertal problem uppkom under implementationen med Android applikationens RSS 

flöde. Eftersom RSS flödet innehåller en länk till bilden som associeras med en viss artikel så 

måste bilden laddas ned över nätverket. Först prövades ett flertal tekniker som antingen 

bygger en URL med Androids inbyggda URL API alternativt läser ifrån en InputStream. Ett 

kortare kodexempel kan ses nedan. 

Bitmap bm = BitmapFactory.decodeStream((InputStream) new URL(m.getImage()).getContent()); 

Lösningen för problemet var att använda tredjepartsbiblioteket Picasso (Square Inc, 2016) 

för att hantera nedladdningen av bilderna över nätverket och insättningen av bilderna i 

applikationens vy. Kodexemplet nedan visar hur processen löstes med en rad kod. Kontexten 

för lösningen kan ses i Appendix W. 

Picasso.with(context).load(imageUrl).into(feedItemImage); 

4.5 Pilotstudie 

Detta kapitel innehåller en pilotstudie där målet är att bevisa att studiens problemställning 

kan besvaras med den metod som har detaljerats i kapitel 3.1. Metodbeskrivningen 

innehåller ett flertal faktorer och varje faktor hanteras i ett eget underkapitel. Alla mätningar 

är preliminära vilket innebär att de enbart har testats en gång. Pilotstudien representerar 

inte ett genomsnittligt eller slutgiltigt resultat utan representerar utvärderingsbarheten av 

studien med den definierade metoden.  

4.5.1 Applikationsstorlek 

Som beskrivet i början på kapitel 4.4 så började implementationen med skapandet av två 

grundinstallationer för hybrid respektive native applikationen. Dessa två grundinstallationer 

presenteras i detta kapitel som referenspunkter och jämförs med de färdigutvecklade 

applikationerna med avseende att detaljera skillnaden i applikationernas storlek. 

Applikationsstorleken representerar storleken på .apk filen som genereras efter kompilation 

och presenteras storleksmässigt i Byte samt Megabyte i tabell 2. 

Tabell 2 Applikationsstorlek före och efter utveckling 

Applikationstyp Storlek(Byte) Storlek(Megabyte) 

Android(grundinstallation) 1 216 950 1.16 

Android(färdigutvecklad) 1 570 949 1.50 

Apache Cordova+Ionic 

Framework(grundinstallation) 

2 648 294 2.53 

Apache Cordova+Ionic Framework(färdigutvecklad) 2 895 300 2.76 
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4.5.2 Exekveringstid 

För att testa exekveringstiden så har en mätning gjorts på RSS flödet respektive 

primtalsalgoritmen. Mätningarna utfördes på båda applikationerna genom att koppla ihop 

utvecklingsmiljöerna via USB kabel d.v.s. Macbook Pro datorn med Sony Xperia Z3 

mobilenheten. De exekverbara .apk filerna laddas sedan över via Apache Cordova respektive 

Android Studio. Mätningarna utfördes med koppling till nätverket. Resultaten för 

mätningarna presenteras i millisekunder nedan i tabell 3. 

Tabell 3 Exekveringstid av RSS flöde och Primtalsalgoritm 

Applikationstyp RSS Flöde(ms) Primtalsalgoritm(ms) 

Android 7.365 15.674 

Apache Cordova+Ionic Framework 80.734 12.164 

  

4.5.3 CPU och minnesanvändning 

Tester av CPU och minnesanvändning under körning av aktiviteterna RSS flödet respektive 

Primtalsalgoritmen har tyvärr inte kunnat utföras för Android applikationen eller hybrid 

applikationen. Anledningen bakom detta är att det tyvärr inte har funnits tillräckligt med tid 

för att ordentligt sätta sig in i Google Chrome’s respektive Android Studio’s 

profileringsverktyg. Profileringar har gjorts för båda applikationerna under körtid och 

profileringsdatan har kunnat utläsas men tyvärr så har datan varit alldeles för komplex för 

att kunna evalueras på tillräckligt korrekt sätt för att ge en rimlig bild över den exakta CPU 

och minnesanvändningen som applikationerna använder under körtid. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras huvudsakligen resultaten av den genomförda undersökningen 

samt information kring tillvägagångssätt för specifika mätningar. Kapitlet avslutas med en 

analys av resultaten och presenterar de slutsatser som kan dras utifrån undersökningen samt 

potentiella förklaringar för vissa resultat som producerats. 

5.1 Presentation av undersökning 

Detta underkapitel presenterar resultaten av mätningarna för varje aktivitet samt utförda 

faktorer som nämns i kapitel 3.1.1. Resultaten presenteras i ett eget underkapitel för att 

skapa en logisk gruppering av alla de mätningar som har utförts. 

De aktiviteter som har undersökts är definierade i kapitel 4.1.1 respektive 4.1.2 och kan 

sammanfattas som beräknande av primtal och rendering av RSS flöde. 

Ett flertal faktorer definieras för experimentet i kapitel 3.1.1. De faktorer som har utvärderats 

är exekveringstid för de definierade aktiviteterna samt den relativa ökningen av 

applikationsstorlek vid kodtillägg. 

5.1.1 Genomförande 

All relevant data för de enskilda mätningarna har återställts inuti respektive 

mobilapplikation innan nästa enskilda mätning har skett. Datan inkluderar cache, 

beräknade resultat och relevanta gränssnittskomponenter. Återställningen har gjorts för att 

varje enskild mätning ska ha samma grundförutsättningar och miljö med identiska variabler. 

Alla mätningar har exekverats i ett slutet trådlöst nätverk där varje mobilenhet är 

uppkopplad över wifi tillsammans med servern där bilderna för RSS flödet hämtas ifrån.  

Aktiviteten primtalsalgoritm har använts för att mäta faktorn exekveringstid för Android 

respektive hybrid applikationen. Totalt åtta serier med 1000 mätningar vardera över båda 

mobilapplikationerna har gjorts för att beräkna de primtal som existerar under de 

definierade maximala gränserna 100, 1000, 10000 samt 100000. 

Aktiviteten RSS Flöde har använts för att mäta faktorn exekveringstid för Android respektive 

hybrid applikationen. Totalt fyra serier med 1000 mätningar vardera över båda 

mobilapplikationerna har gjorts för att beräkna den totala exekveringstiden för att ladda, 

tolka och rendera ett RSS flöde i XML format. Dessa fyra mätserier delas in i två per 

mobilapplikation där varje mobilapplikation laddar, tolkar och renderar ett RSS flöde med 

längden artiklar 10 samt 100.  

Antalet mätningar per serie och valet att utföra undersökningen på flera mobilenheter har 

gjorts för att försöka statistiskt säkerställa och bevisa den hypotes som beskrivs i kapitel 3. 

Genom att utföra 1000 mätningar per serie och aktivitet över flera mobilenheter så skapas 

en rimlig mängd data som ligger till grund för en statistisk slutsats.  
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5.1.2 Primtalsalgoritm 

Resultaten för dessa mätserier presenteras i detta kapitel med grafer där varje stapel 

representerar medelvärdet av en mätserie för den angivna mobilenheten och 

mobilapplikationstypen. Varje stapel inkluderar felstaplar som representerar 

standardavvikelsen för den givna serien.  

I figur 9 nedan så sammanställs resultatet för aktiviteten primtalsalgoritm med maximala 

primtalsgränsen 100 för Android respektive hybrid applikationen på tre olika 

mobiltelefoner. Grafen visar den genomsnittliga exekveringstiden innehållande 1000 

mätpunkter per mätserie. Varje mätserie utgör en stapel i grafen. Exakta genomsnittliga 

värden för individuella mätserier kan ses i grafens tabell. Exakta värden för 

standardavvikelsen visas inte. 

 

 

Figur 9 Resultat av mätningar för primtal under 100 
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I figur 10 nedan så sammanställs resultatet för aktiviteten primtalsalgoritm med maximala 

primtalsgränsen 1000 för Android respektive hybrid applikationen på tre olika 

mobiltelefoner. Grafen visar den genomsnittliga exekveringstiden innehållande 1000 

mätpunkter per mätserie. Varje mätserie utgör en stapel i grafen. Exakta genomsnittliga 

värden för individuella mätserier kan ses i grafens tabell. Exakta värden för 

standardavvikelsen visas inte. 

 
 

Figur 10 Resultat av mätningar för primtal under 1000 
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I figur 11 nedan så sammanställs resultatet för aktiviteten primtalsalgoritm med maximala 

primtalsgränsen 10000 för Android respektive hybrid applikationen på tre olika 

mobiltelefoner. Grafen visar den genomsnittliga exekveringstiden innehållande 1000 

mätpunkter per mätserie. Varje mätserie utgör en stapel i grafen. Exakta genomsnittliga 

värden för individuella mätserier kan ses i grafens tabell. Exakta värden för 

standardavvikelsen visas inte. 

 

Figur 11 Resultat av mätningar för primtal under 10000 
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I figur 12 nedan så sammanställs resultatet för aktiviteten primtalsalgoritm med maximala 

primtalsgränsen 100000 för Android respektive hybrid applikationen på tre olika 

mobiltelefoner. Grafen visar den genomsnittliga exekveringstiden innehållande 1000 

mätpunkter per mätserie. Varje mätserie utgör en stapel i grafen. Exakta genomsnittliga 

värden för individuella mätserier kan ses i grafens tabell. Exakta värden för 

standardavvikelsen visas inte. 

 

Figur 12 Resultat av mätningar för primtal under 100000 

  



 27 

5.1.3 RSS 

Resultaten för dessa mätserier presenteras nedan i grafer där varje stapel representerar 

medelvärdet av en mätserie för den angivna mobilenheten samt mobilapplikationstypen.  

Varje stapel inkluderar felstaplar som representerar standardavvikelsen för den givna serien. 

I figur 13 nedan så sammanställs resultatet för mätserierna med RSS flöde där RSS flödet 

innehåller 10 artiklar för Android respektive hybrid applikationen på tre olika 

mobiltelefoner. Grafen visar den genomsnittliga exekveringstiden innehållande 1000 

mätpunkter per mätserie. Varje mätserie utgör en stapel i grafen. Exakta genomsnittliga 

värden för individuella mätserier kan ses i grafens tabell. Exakta värden för 

standardavvikelsen visas inte. 

 

Figur 13 Resultat av mätningar för RSS flöde med längd 10 
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I figur 14 nedan så sammanställs resultatet för mätserierna med RSS flöde där RSS flödet 

innehåller 100 artiklar för Android respektive hybrid applikationen på tre olika 

mobiltelefoner. Grafen visar den genomsnittliga exekveringstiden innehållande 1000 

mätpunkter per mätserie. Varje mätserie utgör en stapel i grafen. Exakta genomsnittliga 

värden för individuella mätserier kan ses i grafens tabell. Exakta värden för 

standardavvikelsen visas inte. 

 

Figur 14 Resultat av mätningar för RSS flöde med längd 100 
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5.1.4 Applikationsstorlek 

Resultaten för aktiviteten applikationsstorlek presenteras i detta kapitel. Resultaten som 

presenteras representerar den faktiska samt procentuella förändringen av Android 

respektive hybrid applikationernas kompilerade .apk fil. 

I figur 15 nedan så presenteras den procentuella ökningen vid ekvivalenta kodtillägg för båda 

mobilapplikationerna. X axeln representerar antalet omgångar med kodtillägg utöver 

basapplikationsstorleken.  

 

Figur 15 Resultat av applikationsstorlek vid kodtillägg 

 

I tabell 4 nedan så presenteras förändringen av applikationsstorleken i form av filstorleken 

på den kompilerade .apk filen för Android applikationen. Den ursprungliga filstorleken 

representeras i grafen som Bas och omgångar med kodtillägg representeras i raderna under.  

Tabell 4 Resultat av Android applikationens filstorlek i Bytes samt procentuell skillnad 

Applikationsversion Filstorlek i Bytes Procentuell skillnad 

relativt till basen 

Android Bas 1570949 0% 

Android 1x kodtillägg 1579413 +0.539% 

Android 2x kodtillägg 1582732 +0.750% 

Android 3x kodtillägg 1585379 +0.919% 
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I tabell 5 nedan så presenteras förändringen av applikationsstorleken i form av filstorleken 

på den kompilerade .apk filen för hybrid applikationen. Den ursprungliga filstorleken 

representeras i grafen som Bas och omgångar med kodtillägg representeras i raderna under.  

Tabell 5 Resultat av hybrid applikationens filstorlek i Bytes samt procentuell skillnad 

Applikationsversion Filstorlek i Bytes Procentuell skillnad 

relativt till basen 

Hybrid Bas 2895300 0% 

Hybrid 1x kodtillägg 2897240 +0.067% 

Hybrid 2x kodtillägg 2897373 +0.072% 

Hybrid 3x kodtillägg 2897473 +0.075% 

 

 

5.2 Analys 

I detta underkapitel analyseras studiens experimentresultat som presenterats i kapitel 5.1. 

Kapitlet är uppdelat i de utvärderade faktorer som presenteras i kapitel 3.1.1.   

5.2.1 Exekveringstid 

Genom att analysera de figurer som presenterar resultatet av primtalsalgoritmen (se figur 9, 

figur 10, figur 11 och figur 12) så kan det konstateras att resultaten har en stor variation 

mellan de olika mobilenheterna över alla primtalsnivåer. 

Dessa figurer illustrerar att ekvivalenta mätserier mellan Android applikationen och hybrid 

applikationen på flera mobilenheter inte nödvändigtvis producerar liknande resultat. 

Exempelvis i figur 9 och figur 10 så beräknas primtal snabbare i Android applikationen på 

enheterna Sony Xperia Z3 compact samt LG G2 än på Sony Xperia Acro S enheten. För att 

statistiskt säkerställa detta resultat så har ett T-test gjorts för varje ekvivalent mätserie 

mellan de två applikationstyperna för varje mobilenhet. De T-test som har utförts på 

mätserierna är en tvåsidig fördelning av typen parad, dessa parametrar har använts eftersom 

serierna som jämförs utgörs av ekvivalent data. Alla T-tester visar på att det går att statistiskt 

säkerställa en signifikant skillnad på resultaten mellan mobilapplikationstyperna för alla 

mobilenheter genom att ha T-testet resulterar i ett värde under 5%. 

Det går även att konstatera att vid de högre primtalsnivåerna i figur 11 och figur 12 så är 

hybrid applikationen alltid snabbare än Android applikationen på motsvarande mätserie 

över alla testade mobilenheter.  

Utöver dessa resultat så går det även att konstatera att det finns signifikanta skillnader när 

det gäller standardavvikelserna för vissa mobilenheter när det gäller primtalsalgoritmen. 

Resultatet i figur 10, figur 11 och figur 12 visar att mätserierna för mobilenheterna Sony 

Xperia Acro S samt LG G2 har mycket större standardavvikelse än mobilenheten Sony 

Xperia Z3 compact.  
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Figur 16 Resultat av mätserien med primtalstak 1000 på Sony Xperia Acro S 

I figur 16 så presenteras alla mätpunkter för mätserien med primtalstak 1000 på 

mobilenheten Sony Xperia Acro S. Det går tydligt att avläsa att värdet på individuella 

mätpunkter i serien skiljer sig markant. Denna disparata spridning återkommer i alla 

mätserier för mobilenheterna Sony Xperia Acro S samt LG G2. Standardavvikelserna är 

mindre, relativa till medelvärdet, för mätserier med en högre exekveringstid t.ex. för 

mätserier med primtalstak på 10000, 100000 samt alla mätserier för RSS flöden på dessa 

mobilenheter.  
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Figur 17 Resultat av mätserien med primtalsak 1000 på Sony Xperia Z3 
Compact 

 
 

Mobilenheten Sony Xperia Z3 Compact verkar vara mer stabil när det gäller samtliga tester, i 

figur 17 så presenteras mätserien med primtalstak 1000 för mobilenheten Sony Xperia Z3 

Compact och kan jämföras med den ekvivalenta mätserien på mobilenheten Sony Xperia 

Acro S i figur 16. Det går tydligt att konstatera att Sony Xperia Z3 Compact har mindre 

variation på individuella mätpunkter. Denna analys gäller för samtliga ekvivalenta mätserier 

mellan Sony Xperia Z3 Compact och de andra två testade mobilenheterna.  

 

Figur 18 Resultat av alla mätpunkter i RSS mätserier med längd 10 för Xperia 
Acro S samt Xperia Z3 Compact 

 

Utöver detta går det att konstatera att det finns ett tydligare samband när det gäller 

exekveringstiden för RSS flödet. Genom att analysera resultatet i figur 13 och figur 14 så går 

det att utläsa att Android applikationen exekveras betydligt snabbare på alla RSS mätserier 

över alla testade mobilenheter. Även här så återfinns en tydlig skillnad när det gäller 

standardavvikelser mellan Sony Xperia Z3 Compact och de andra testade mobilenheterna, 

denna skillnad är mest signifikant för mätserier utförda på Android Applikationen. I Figur 

18 så syns RSS mätserien med längd 10 för både Sony Xperia Z3 Compact samt Sony Xperia 

Z3 Acro S, även om medelvärdena för de båda serierna skiljer sig så går det att utläsa att 

Sony Xperia Z3 Compact är stabilare och har en jämnare distribution på individuella 

mätpunkter. 
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5.2.2 Applikationsstorlek 

Genom att analysera de figurer och tabeller som presenterar resultatet av applikationsstorlek 

efter kodtillägg (se figur 15, tabell 4 och tabell 5) så kan det konstateras att ekvivalenta 

kodtillägg i både Android respektive hybrid applikationen resulterar i olika stora 

förändringar för .apk filstorleken. I figur 15 så går det att utläsa att filstorleken på Android 

applikationen ökar markant mer än hybrid applikationen redan vid första kodtillägget och 

fortsätter att öka mer, relativt till bas filstorleken, vid ytterligare kodtillägg.  

5.3 Slutsatser 

Studiens vetenskapliga metod, experiment, har fungerat väl för att delvis kunna besvara 

studiens hypotes. Genom att bygga två motsvarande mobilapplikationer så har det gått att 

testa ekvivalent funktionalitet och utläsa användbar data som sedan kunnat användas för att 

statistiskt säkerställa ett trovärdigt resultat. Genom att utgå ifrån studiens hypotes som 

definierats i kapitel 3 och studera de experimentresultat som presenterats i kapitel 5.1 och 

sedan analyserats i kapitel 5.2 så går det att dra ett flertal slutsatser. Studiens hypotes antar 

att en Native applikation har kvantitativt bättre prestanda än en motsvarande hybrid 

applikation. 

Resultaten av alla mätserier på primtalsalgoritmen visar på att hybrid applikationen har 

kvantitativt bättre prestanda när det gäller att beräkna primtal mellan 10000 och 100000. 

När det gäller att beräkna primtal mellan 100 och 1000 så går det inte att dra någon slutsats 

över vilken applikationstyp har kvantitativt bättre prestanda.  

Resultaten av alla mätserier med RSS flöde visar på att Native applikationen har kvantitativt 

bättre prestanda än en motsvarande hybrid applikation. Samtliga mätningar i 

undersökningen visar på att Native applikationen laddar in, tolkar och renderar ett RSS 

flöde substantiellt snabbare än en motsvarande hybrid applikation.  

Resultaten av mätningar på förändringen av applikationsstorlek vid kodtillägg visar på att 

hybrid applikationen har kvantitativt bättre prestanda när det gäller filstorleken på den 

kompilerade .apk filen. Detta kan delvis bero på implementationen av kodtillägget men har 

antagligen något att göra med, som beskrivet i kapitel 2.1.3, att Apache Cordova packar ihop 

webbapplikationen respektive hur Android SDK kompilerar Android applikationen. 

Som nämns i kapitel 5.2.1 så har två av de tre testade mobilenheterna producerat resultat 

med höga standardavvikelser. En förklaring till detta kan vara att båda dessa mobilenheter 

är äldre modeller och använder äldre och potentiellt ostabilare hårdvara samt mjukvara. 

Denna slutsats har dock inte kunnat konfirmeras. En annan potentiell förklaring för den 

disparata spridning av individuella mätpunkter i huvudsakligen primtalsalgoritmen kan vara 

att mobilenheternas operativsystem köar andra processer emellanåt vilket skulle medför ett 

ökat exekveringstidsvärde. I kapitel 2.3 presenteras en generell beskrivning om prestanda 

för mobilapplikationer och ett flertal tidigare studier inom ämnet beskriver Native 

applikationer som snabbare med anledning att de använder optimerade plattformsspecifika 

användargränssnittskomponenterna. En slutsats kring detta kan dras eftersom resultatet av 

denna studies undersökning resulterar i att Native applikationens aktivitet RSS flöde hade 

substantiellt lägre exekveringstid än hybrid applikationen. Detta kan dock inte verifieras helt 

eftersom delmätningar för exempelvis nätverkstid inte har undersökts. 
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel sammanfattas studien som helhet och i följande underkapitel så diskuteras 

studien utifrån ett större sammanhang med fokus på resultatets trovärdighet samt olika 

typer av etiska aspekter. Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur en vidareutveckling 

på studien skulle kunna se ut.  

6.1 Sammanfattning 

Studiens grundläggande frågeställning som skulle besvaras var ”Hur mycket skiljer sig den 

kvantitativa prestandan mellan en native applikation och en hybrid applikation?” Den 

vetenskapliga metoden som valdes för att besvara denna frågeställning var ett experiment. 

Experimentet inleddes med en förstudie för att ta reda på ett bra tillvägagångssätt som 

kunde tillfredsställa de definierade faktorerna som utgjorde den kvantitativa prestandan, se 

kapitel 3.1.1. Under förstudiens gång så valdes två aktiviteter som ligger till grund för att 

mäta de definierade faktorerna för kvantitativ prestanda. Aktiviteterna utgörs av en 

implementation av en primtalsalgoritm som beräknar primtal upp till en definierad gräns 

samt en implementation av ett RSS flöde som laddar, tolkar och renderar ett antal artiklar. 

Utifrån förstudiens resultat så gjordes valet att skapa två stycken mobilapplikationer som 

implementerade dessa aktiviteter, en Android applikation byggd i Android Studio och en 

hybrid applikation byggd med Apache Cordova och Ionic Framework.  

När de två mobilapplikationerna var färdigutvecklade så genomfördes en rad mätserier på 

flera mobilenheter för att generera data kring faktorn exekveringstid. Datan användes sedan 

för att generera grafer och statistik för att försöka besvara studiens hypotes att en Android 

applikation har kvantitativt bättre prestanda än en hybrid applikation. Utöver 

genomförandet av mätserier så beräknades förändringen av applikationsstorlekarna för de 

två mobilapplikationerna när ekvivalent kod lades till. Måttet på applikationsstorlekarna var 

filstorleken på den kompilerade .apk filen som utgör den körbara applikationen. 

Studiens hypotes är att en Android applikation har kvantitativt bättre prestanda än en 

hybrid applikation. Denna hypotes kunde delvis bekräftas. Android applikationen hade 

substantiellt snabbare exekveringstid för aktiviteten RSS flöde och snabbare exekveringstid 

för aktiviteten primtalsalgoritm för primtal mellan 10000 och 100000. Hypotesen kan ej 

fullständigt bekräftas eftersom Android applikationen inte alltid hade bättre exekveringstid 

på aktiviteten primtalsalgoritm för primtal mellan 100 och 1000. Utöver detta så ökade 

applikationsstorleken på Android applikationen mer när extra kod lades till. 

6.2 Diskussion 

Grundtanken bakom denna studie var att försöka tydliggöra och konkretisera ett 

underförstått faktum som ett flertal artiklar inom ämnet har verbaliserat. Detta 

underförstådda faktum tas upp i kapitel 2.3 och refererar till hur två av de mest citerade 

vetenskapliga artiklarna inom ämnet multiplattformsapplikationer beskriver hur Android 

applikationer har sämre prestanda än hybrid applikationer, utan att presentera något bevis 

för påståendet. I nuläget finns inga vetenskapliga artiklar inom ämnet 

multiplattformsapplikationer, inklusive de ovannämnda artiklarna, som gör någon slags 

prestandautvärdering mellan native applikationer och hybrid applikationer. De flesta 
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vetenskapliga artiklarna inom området kartlägger och jämför olika typer av hybrid 

applikationer med andra hybrid applikationer. Denna studie har försökt fylla detta hål i 

forskningen genom att göra en grundläggande prestandautvärdering mellan en native 

applikation och en hybrid applikation. Studiens resultat samt jämförelse-sättet som 

implementerats i experimentet bidrar förhoppningsvis till att fylla detta hål i forskningen.  

Den huvudsakliga produkten i studien är till stor del den statistiska slutsatsen men 

förhoppningsvis så är jämförelse-sättet i experimentet även en tillräckligt gedigen produkt i 

sig då den standardiserar implementation och mätning av ekvivalent funktionalitet vilket gör 

det möjligt att jämföra applikationer med heterogena plattformar. Detta angreppssätt har 

inte tidigare applicerats inom forskningen för multiplattformsapplikationer.  

Studien har delvis varit svår att utföra eftersom de teknologier som använts för att bygga de 

två mobilapplikationerna har varit väldigt olika vilket resulterar i att det är omöjligt att 

skapa två exakt ekvivalenta applikationer som fungerar på exakt samma sätt. Detta är 

naturligt men trovärdigheten av studiens resultat påverkas. För att försöka kompensera för 

denna skillnad så har implementationen av all funktionalitet i båda applikationerna gjorts så 

likvärdig som möjligt. Detta inkluderar likvärdiga layouter med gränssnittskomponenter, 

likvärdiga bibliotek för att tolka XML flöden samt en matematiskt likvärdig implementation 

av primtalsalgoritmen. Denna kompensation ökar förhoppningsvis studiens trovärdighet och 

resultat. Rent arbetsmässigt samt programkodsmässigt så har det varit väldigt olika att jobba 

med de två mobilapplikationerna. Android studio är ett väldigt kraftigt verktyg med mycket 

funktionalitet, det tar tid att lära sig att arbeta effektivt i den miljön. Kontrasten till detta 

med hybrid applikationen har varit stor. För att utveckla en Apache Cordova applikation 

med Ionic Framework så är valet väldigt fritt när det gäller arbetssätt, utvecklaren kan 

använda en egen texteditor och den kod som skrivs kan vara svår att debugga jämfört med 

Java koden skriven i Android Studio. 

Valet av de utvecklingsverktyg som används i utvecklandet av mobilapplikationerna i studien 

medför ett forskningsetiskt problem. Valet av Android plattformen för att representera 

native applikationer samt Apache Cordova och Ionic Framework för att representera Hybrid 

applikationer är problematisk. Genom att enbart välja dessa teknologier så utesluts andra 

potentiella leverantörer och detta kan ses som favoritism alternativt orättvis representation. 

Det är viktigt att påpeka att denna studie har som mål att ge en generell bild på den 

kvantitativa skillnaden mellan en generisk hybrid applikation och en native applikation. 

Resultaten speglar nödvändigtvis inte hur andra teknologier skulle prestera i ett liknande 

experiment. En lösning på detta skulle kunna vara att inkludera andra plattformar och 

teknologier i experimentet. Utöver detta så inkluderas inga människor i studien vilket 

minimerar studiens etiska ansvar. 

Den potentiella samhälleliga nytta som studien har kan relateras med det (Manuel, 

Inderjeet, & Antonio, 2012) beskriver i sin vetenskapliga artikel där större och större press 

sätts på utvecklare och företag för att skapa välfungerande och snabba mobilapplikationer 

till ett så lågt pris som möjligt. För att nå så många kunder som möjligt så behöver 

mobilapplikationerna fungera på flera plattformar. Valet som finns är att skapa en native 

applikation per plattform, vilket kan vara väldigt tidskrävande och dyrt, eller att bygga en 

mobilapplikation som fungerar till alla plattformar. Genom att bedriva mer forskning inom 

detta område och fortsätta att utveckla verktyg som förenklar denna process så skapas 

samhällelig nytta då alla människor kan uppskatta bättre och billigare mobilapplikationer. 

En potentiell samhällelig risk med den typen av hybrid applikation som studiens experiment 



 36 

har implementerat, och med andra liknande JavaScript baserade teknologier, är 

säkerhetsbaserad. Ekosystemet kring JavaScript och språket i sig, medför en rad risker. 

Många applikationer skrivna JavaScript är beroende av andra, mindre applikationer för att 

fungera. Dessa beroenden är ofta externa, vilket innebär att applikationen måste hämta dem 

över nätverket under applikationens körning för att fungera. Potentiella ändringar eller 

omedvetna säkerhetsbrister i dessa beroenden kan påverka funktionaliteten för andra 

applikationer samt introducera säkerhetsbrister. JavaScript språket i sig var inte 

ursprungligen menat till att vara ett programmeringsspråk som skulle ha ett så pass brett 

användningsområde som det har idag. Detta innebär att det finns en rad inbyggda 

konstruktioner i språket som potentiellt skulle kunna introducera säkerhetsbrister. 

JavaScript implementationen av den underliggande standarden ECMAScript har förbättrats 

och förnyats över tid och dessa kommer att minimeras över tid då utvecklingen av språket 

går framåt. 

Utifrån ett kulturellt perspektiv på samhällsgruppen av utvecklare så är det viktigt att 

fortsätta förbättra utvecklingsverktyg för mobilapplikationer för att frigöra utvecklarna att 

snabbare kunna bygga bättre applikationer. Utvecklare kan även nyttjas av att ha tillgång till 

studier likt denna för att kunna göra ett mer informerat val av teknologier för olika typer av 

projekt. 

Studiens fullständiga programkod finns bifogad i detta dokument samt på github, detta 

kombinerat med studiens övriga innehåll medför, rent forskningsetiskt, en större insyn och 

öppenhet för andra potentiella intressenter och en eventuell replikering eller påbyggnad av 

experimentet blir då möjlig. Kod för hybrid applikationen kan ses i Appendix A till I och för 

Android applikationen i Appendix J till BB. 

Det resultat som studien presenterat baseras på all mätdata som har insamlats under 

experimentets gång. Inga individuella mätpunkter eller värden har tagits bort eller 

modifierats för att producera ett mer gynnsamt resultat. Utifrån ett forskningsetiskt 

perspektiv så medför detta att studiens resultat är trovärdigt inom kontexten av detta arbete. 

Studiens slutsats stödjer tidigare forskning såsom (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013) och 

(Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 2013) när det gäller uttalanden om att native 

applikationer har bättre prestanda. 

6.3 Framtida arbete 

Utifrån ett kortare perspektiv så skulle en hypotetisk fortsättning på studien vara att mäta 

fler variabler för varje aktivitet, t.ex. så skulle det vara möjligt att dela upp den totala 

exekveringstiden för aktiviteten RSS Flöde i mindre delar. Dessa delar skulle kunna utgöras 

av nätverkstid d.v.s. hur lång tid det tar för respektive applikation att skicka och hämta 

information över nätverket under en given individuell mätning. Andra möjligheter för 

framtida arbete skulle vara att samla in data och generera statistik på de uteblivna faktorer 

som definierats i kapitel 3.1.1 såsom CPU och minnesanvändning för individuella mätningar 

genom att använda och automatisera profilering. 

Utifrån ett längre perspektiv så skulle en möjlig fortsättning vara att lägga till funktionalitet 

för att mäta andra aktiviteter såsom exekveringstid för hämtning av GPS information och 

rendering av tillhörande kartor. Tanken skulle kunna vara att skapa en slags färdig 

mobilapplikation som kan användas för att testa viss generell funktionalitet utan att behöva 

implementera den själv. Denna test applikation skulle kunna standardiseras för alla typer av 
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mobila utvecklingsverktyg och användas som ett verktyg där återkommande, grundläggande 

funktionalitet enkelt kan jämföras med motsvarande mobila utvecklingsverktyg.  

Denna studie har fokuserat på hybrid applikationer och marknaden för hybrid applikationer 

och andra typer av multiplattforms lösningar inom IT har varit på frammarsch de senaste 

åren. I en värld där futuristiska koncept såsom IoT(Internet Of Things) och Virtual Reality 

växer så ökar behovet av att koppla upp, och koppla ihop all teknologi med varandra. Ett av 

de stora hinder som står i vägen för denna utveckling är bristen på standardiserade lösningar 

och arbetssätt som kan appliceras på allt. JavaScript har en stor roll att spela i denna framtid 

och hybrid applikationer som kan utvecklas med en kodbas och sedan köras på en mängd 

olika plattformar och enheter kommer att underlätta vägen in i denna framtid. Prestandan 

för hybrid applikationer i nuläget räcker inte riktigt till för att vara denna universella 

lösning, men inom de närmaste åren och i framtiden, så kommer de spela en central roll i 

samhället. 
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Appendix A -  Index.html, Hybrid applikationen 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, width=device-width"> 

    <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src filesystem * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'"> 

 

    <title>Ionic performance</title> 

 

    <script src="lib/ionic/js/ionic.bundle.js"></script> 

 

    <!-- Google feed api --> 

    <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script> 

 

    <!-- cordova script (this will be a 404 during development) --> 

    <script src="cordova.js"></script> 

 

    <!-- compiled css output --> 

    <link href="css/ionic.app.css" rel="stylesheet"> 

 

    <script src="js/app.js"></script> 

    <script src="js/controllers.js"></script> 

    <script src="js/routes.js"></script> 

    <script src="js/services.js"></script> 

    <script src="js/directives.js"></script> 

 

    <!-- Only required for Tab projects w/ pages in multiple tabs  

    <script src="lib/ionicuirouter/ionicUIRouter.js"></script> 

    --> 

    <!-- Extra angular stuff --> 

    <script src="lib/angular-resource/angular-resource.min.js"></script> 

 

    <!-- XML to Json lib --> 

    <script src="lib/x2js/xml2json.min.js"></script> 

    <script src="lib/angular-xml/angular-xml.min.js"></script> 

 

 

 

  </head> 

  <body ng-app="app" animation="slide-left-right-ios7"> 

  <div> 

    <div> 

        <ion-nav-bar class="bar-stable"> 

            <ion-nav-back-button class="button-icon icon ion-ios-arrow-back">Back</ion-nav-back-button> 

        </ion-nav-bar> 

        <ion-nav-view></ion-nav-view> 

    </div> 

</div> 

  </body> 

</html> 
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Appendix B -  Home.html, Hybrid applikationen 

<ion-view title="Home"> 

    <ion-content overflow-scroll="true" padding="true" class="has-header"> 

        <h1>Om appen</h1> 

        <div> 

            <p>Denna app är framtagen i samband med ett examensarbete vid 

                <strong>Högskolan i Skövde</strong>.</p> 

        </div> 

        <div class="list card"> 

            <div class="item item-divider">Prestanda</div> 

            <div class="item item-body"> 

                <div> 

                    <p> 

                        Mäter etc 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </ion-content> 

</ion-view> 
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Appendix C -  primeCalc.html, Hybrid applikationen 

<ion-view title="Prime Calculator"> 

    <ion-content overflow-scroll="true" padding="true" class="has-header"> 

        <h1>Prime Calculator</h1> 

        <div> 

            <p>Beräknar primtal upp till 100</p> 

        </div> 

        <button class="button button-full button-positive" ng-click="getPrimes()" id="prime-run-button"> 

          Run calculation 

        </button> 

        <button class="button button-full button-assertive" ng-click="resetPrimes()"> 

          Reset 

        </button> 

        <div class="list card"> 

            <div class="item item-divider">Primtal lista</div> 

            <div class="item item-body"> 

                <p>Execution time: {{ primesExecutionTime }}ms</p> 

                <ul> 

                    <li ng-repeat="item in primes"> 

                        {{ item }} 

                    </li> 

                </ul> 

            </div> 

        </div> 

    </ion-content> 

</ion-view> 
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Appendix D -  rssFeed.html, hybrid applikationen 

<ion-view title="RSS Feed"> 

    <ion-content overflow-scroll="true" padding="true" class="has-header"> 

        <h1>{{ rssFeedChannel.title }}</h1> 

        <div> 

            <p> 

                Execution time: {{ executionTime }} 

            </p> 

        </div> 

        <button class="button button-full button-positive" ng-click="getFeed(10)" id="rss10-run-button"> 

          Run calculation 10 

        </button> 

        <button class="button button-full button-positive" ng-click="getFeed(100)" id="rss100-run-button"> 

          Run calculation 100 

        </button> 

        <button class="button button-full button-positive" ng-click="getFeed(1000)" id="rss1000-run-button"> 

          Run calculation 1000 

        </button> 

        <button class="button button-full button-assertive" ng-click="resetFeed()"> 

          Reset 

        </button> 

        <ion-list> 

            <ion-item class="item-thumbnail-left" ng-repeat="item in rssFeedChannel.item"> 

                <img src="{{ item.enclosure._url }}"> 

                <h2>{{ item.title }}</h2> 

                <p>{{ item.description }}</p> 

            </ion-item> 

        </ion-list> 

    </ion-con 
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Appendix E -  tabsController.html, Hybrid 
applikationen 

<ion-view title="Tabs Controller"> 

    <ion-tabs class="tabs-positive tabs-icon-top"> 

        <ion-tab title="Home" icon="ion-android-home" href="#/page1/home"> 

            <ion-nav-view name="tab1"></ion-nav-view> 

        </ion-tab> 

        <ion-tab title="RSS Feed" icon="ion-social-rss" href="#/page1/rss"> 

            <ion-nav-view name="tab2"></ion-nav-view> 

        </ion-tab> 

        <ion-tab title="Prime calc" icon="ion-speedometer" href="#/page1/primecalc"> 

            <ion-nav-view name="tab3"></ion-nav-view> 

        </ion-tab> 

    </ion-tabs> 

</ion-view> 
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Appendix F -  rssExample.xml, RSS Flöde 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"> 

  <channel> 

 

    <title>RSS Feed test data</title> 

    <link>http://localhost</link> 

    <description>RSS Feed test data description</description> 

    <copyright>none</copyright> 

    <dc:creator>Oscar West</dc:creator> 

    <item> 

      <title>Test title 1</title> 

      <link>http://localhost</link> 

      <description>"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. 

      </description> 

      <enclosure url="http://192.168.1.109:80/exjobb-data-api/test_image.jpg" type="image/jpeg" /> 

      <pubDate>Thu, 05 May 2016 19:15:00 GMT</pubDate> 

      <guid isPermaLink="false">1</guid> 

    </item> 

  </channel> 

</rss> 
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Appendix G -  app.js, Hybrid applikationen 

angular.module('app', ['ionic', 'app.controllers', 'app.routes', 'app.services', 'app.directives']) 

 

.run(function($ionicPlatform, $rootScope) { 

  $ionicPlatform.ready(function() { 

    // Hide the accessory bar by default (remove this to show the accessory bar above the keyboard 

    // for form inputs) 

    if(window.cordova && window.cordova.plugins.Keyboard) { 

      cordova.plugins.Keyboard.hideKeyboardAccessoryBar(true); 

    } 

    if(window.StatusBar) { 

      // org.apache.cordova.statusbar required 

      StatusBar.styleDefault(); 

    } 

  }); 

 

  $rootScope.$on('$viewContentLoading',  

  function(event, viewConfig){  

      console.log("$viewContentLoading fired"); 

  }); 

}) 
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Appendix H -  controllers.js, Hybrid applikationen 

angular.module('app.controllers', ['xml']) 

 

 .controller('homeCtrl', function($scope) { 

 

 }) 

        

 .controller('rssFeedCtrl', function($scope, $http, $httpParamSerializerJQLike, x2js, $timeout) { 

  $scope.testCount = 0; 

 

  $scope.resetFeed = function() { 

   delete $scope.executionTime; 

   delete $scope.rssFeedChannel; 

   delete $scope.runButton; 

  } 

 

  $scope.getFeed = function(rssLength) { 

   // Reset the feed first 

   delete $scope.executionTime; 

   delete $scope.rssFeedChannel; 

 

   // Declare initial stuff 

   var rssFilePath = ""; 

   var fullRssFeed = {}; 

   $scope.rssLength = rssLength; 

   $scope.testCount++; 

 

   // Set the path to the xml file 

   switch(rssLength) { 

    case 10: 

     rssFilePath = "rss/rss10.xml"; 

     $scope.runButton = document.getElementById('rss10-run-button'); 

     break; 

    case 100: 

     rssFilePath = "rss/rss100.xml"; 

     $scope.runButton = document.getElementById('rss100-run-button'); 

     break; 

    case 1000: 

     rssFilePath = "rss/rss1000.xml"; 

     $scope.runButton = document.getElementById('rss1000-run-

button'); 

     break; 

    default: 

     console.log("rssLength error"); 

     break; 

   } 

    

   var start = performance.now(); 

   // Get the xml file 

   $http.get(rssFilePath, { 

    transformResponse: function(xml) { 

     var json = x2js.xml_str2json( xml ); 

     return json; 

    } 

   }) 

   .success(function (json) { 
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    fullRssFeed = json; 

    $scope.rssFeedChannel = fullRssFeed.rss.channel; 

 

    // End the count 

    var end = performance.now(); 

    $scope.executionTime = end-start; 

 

       // Insert to database 

       $http({ 

         method: 'POST', 

         url: 'http://192.168.1.109:80/exjobb-data-api/index.php', 

         headers : { 

                 'Content-Type' : 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8' 

               }, 

         data: $httpParamSerializerJQLike({ 

          'app_type' : 'hybrid', 

          'app_function' : 'rss', 

          'feed_length' : $scope.rssLength, 

          'exec_time' : $scope.executionTime 

         }) 

       }).then(function successCallback(response) { 

           console.log(response); 

 

           // Automatic data collection by triggering another click 

           $timeout(function() { 

            if ($scope.runButton == null || $scope.testCount >= 1000) { 

             console.log("Measurements done."); 

             return; 

            } 

               angular.element($scope.runButton).triggerHandler('click'); 

           }, 1000); 

 

         }, function errorCallback(response) { 

           console.log('AJAX API Error: '); 

           console.log(response); 

         }); 

 

   }); 

 

  } 

 }) 

 

 .controller('primeCalcCtrl', function($scope, $http, $httpParamSerializerJQLike, $timeout) { 

  $http.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-

8'; 

  $scope.testCount = 0; 

 

  $scope.getPrimes = function() { 

   $scope.testCount++; 

   $scope.runButton = document.getElementById('prime-run-button'); 

 

   // sieve of eratosthenes 

   var primes_max = 100000; 

   console.log("Primes_max: " + primes_max); 

   var pre = performance.now(); 

      var sieve = [], i, j, primes = []; 

      for (i = 2; i <= primes_max; ++i) { 

          if (!sieve[i]) { 



 X 

              primes.push(i); 

              for (j = i << 1; j <= primes_max; j += i) { 

                  sieve[j] = true; 

              } 

          } 

      } 

 

      var post = performance.now(); 

      $scope.primesExecutionTime = post-pre; 

      console.log("Test rounding foFixed: " + $scope.primesExecutionTime.toFixed(6)); 

 

      // Insert to database 

      $http({ 

        method: 'POST', 

        url: 'http://192.168.1.109:80/exjobb-data-api/index.php', 

        headers : { 

                'Content-Type' : 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8' 

              }, 

        data: $httpParamSerializerJQLike({ 

         'app_type' : 'hybrid', 

         'app_function' : 'prime', 

         'exec_time' : $scope.primesExecutionTime, 

         'primes' : primes_max 

        }) 

      }).then(function successCallback(response) { 

          console.log(response); 

 

          // Automatic data collection by triggering another click 

          $timeout(function() { 

           if ($scope.runButton == null || $scope.testCount >= 1000) { 

            console.log("Measurements done."); 

            return; 

           } 

              angular.element($scope.runButton).triggerHandler('click'); 

          }, 1000); 

 

        }, function errorCallback(response) { 

          console.log('AJAX API Error: '); 

          console.log(response); 

        }); 

 

      //$scope.primes = primes; 

  } 

 

  $scope.resetPrimes = function() { 

   delete $scope.primesExecutionTime; 

   delete $scope.primes; 

   delete $scope.runButton; 

  } 

 }) 
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Appendix I -  routes.js, Hybrid applikationen 

angular.module('app.routes', []) 

 

.config(function($stateProvider, $urlRouterProvider, $httpProvider, $ionicConfigProvider) { 

  // Disable all caching of views 

  $ionicConfigProvider.views.maxCache(0); 

 

  // Enable cross-domain requests 

  $httpProvider.defaults.useXDomain = true; 

  delete $httpProvider.defaults.headers.common['X-Requested-With']; 

 

  $stateProvider 

   

  .state('tabsController', { 

    url: '/page1', 

    templateUrl: 'templates/tabsController.html', 

    abstract:true 

  }) 

 

  .state('tabsController.home', { 

    url: '/home', 

    views: { 

      'tab1': { 

        templateUrl: 'templates/home.html', 

        controller: 'homeCtrl' 

      } 

    } 

  }) 

 

  .state('tabsController.rssFeed', { 

    url: '/rss', 

    views: { 

      'tab2': { 

        templateUrl: 'templates/rssFeed.html', 

        controller: 'rssFeedCtrl' 

      } 

    } 

  }) 

 

  .state('tabsController.primeCalc', { 

    url: '/primecalc', 

    views: { 

      'tab3': { 

        templateUrl: 'templates/primeCalc.html', 

        controller: 'primeCalcCtrl' 

      } 

    } 

  }) 

 

$urlRouterProvider.otherwise('/page1/home') 

}); 
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Appendix J -  AndroidManifest.xml, Android 
Applikationen 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.example.owe_macpro.exjobbandroid2"> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 
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Appendix K -  Activity_main.xml, Android 
applikationen, Layout 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/main_content" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:fitsSystemWindows="true" 

    tools:context="com.example.owe_macpro.exjobbandroid2.MainActivity"> 

 

    <android.support.design.widget.AppBarLayout 

        android:id="@+id/appbar" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:paddingTop="@dimen/appbar_padding_top" 

        android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"> 

 

        <android.support.v7.widget.Toolbar 

            android:id="@+id/toolbar" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="?attr/actionBarSize" 

            android:background="?attr/colorPrimary" 

            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways" 

            app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay"> 

 

        </android.support.v7.widget.Toolbar> 

 

        <android.support.design.widget.TabLayout 

            android:id="@+id/tabs" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" /> 

 

    </android.support.design.widget.AppBarLayout> 

 

    <android.support.v4.view.ViewPager 

        android:id="@+id/container" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" /> 

 

 

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 
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Appendix L -  Fragment_main.xml, Android 
Applikationen, Layout 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity$HomeFragment" 

    android:orientation="vertical"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:text="Om appen" 

        android:id="@+id/textView5" /> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

        android:text="Denna app är framtagen i samband med ett examensarbete vid Högskolan I Skövde" 

        android:id="@+id/textView4" 

        android:layout_marginTop="10dp" /> 

 

 

</LinearLayout> 
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Appendix M -  Fragment_prime_calc.xml, Android 
applikationen, Layout 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="com.example.owe_macpro.exjobbandroid2.PrimeCalcFragment" 

    android:orientation="vertical"> 

 

    <!-- TODO: Update blank fragment layout --> 

 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:text="Prime Calculator" 

        android:id="@+id/textView" 

        android:layout_alignParentTop="false" 

        android:layout_alignParentBottom="false" 

        android:textSize="30dp" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:layout_marginLeft="10dp" /> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

        android:text="Beräknar primtal upp till 100" 

        android:id="@+id/textView2" 

        android:layout_marginLeft="10dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_marginBottom="10dp" /> 

 

    <LinearLayout 

        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content"> 

 

        <Button 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Run calculation" 

            android:id="@+id/run_calc_btn" 

            android:background="#387ef5" 

            android:clickable="true" 

            android:layout_margin="10dp" 

            android:textColor="#ffffff" /> 

 

        <Button 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Reset" 

            android:id="@+id/reset_calc_btn" 

            android:background="#ef473a" 
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            android:clickable="true" 

            android:layout_marginTop="0dp" 

            android:layout_marginLeft="10dp" 

            android:layout_marginRight="10dp" 

            android:layout_marginBottom="10dp" 

            android:textColor="#ffffff" /> 

    </LinearLayout> 

 

    <LinearLayout 

        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:padding="10dp"> 

 

        <LinearLayout 

            android:orientation="horizontal" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

                android:text="Primtal lista" 

                android:id="@+id/textView3" 

                android:gravity="left" 

                android:layout_weight="2" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

                android:id="@+id/resultsTextView" 

                android:gravity="left" 

                android:layout_weight="0" /> 

        </LinearLayout> 

 

        <ListView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="match_parent" 

            android:id="@+id/primeNumberListView" 

            android:textFilterEnabled="false" /> 

 

    </LinearLayout> 

 

</LinearLayout> 
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Appendix N -  Fragment_rss_feed.xml, Android 
Applikationen, Layout 

<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="com.example.owe_macpro.exjobbandroid2.RssFeedFragment" 

    android:paddingLeft="10dp" 

    android:paddingRight="10dp" 

    android:fadingEdgeLength="0dp" 

    android:fillViewport="true" 

    android:overScrollMode="never" 

    android:scrollbars="none" > 

 

    <RelativeLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content"> 

 

        <LinearLayout 

            android:orientation="vertical" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/rssHeader"> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

                android:text="Feed title" 

                android:id="@+id/feedTitle" 

                android:textColor="#000000" /> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

                android:text="Execution time: " 

                android:id="@+id/feedExecutionTime" /> 

 

            <Button 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="Get and render feed" 

                android:id="@+id/run_rss_btn" 

                android:background="#387ef5" 

                android:clickable="true" 

                android:textColor="#ffffff" /> 

 

            <Button 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="Reset" 

                android:id="@+id/reset_rss_btn" 

                android:background="#ef473a" 

                android:clickable="true" 
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                android:layout_marginTop="10dp" 

                android:layout_marginBottom="10dp" 

                android:textColor="#ffffff" /> 

        </LinearLayout> 

 

        <RelativeLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_below="@id/rssHeader"> 

 

            <com.example.owe_macpro.exjobbandroid2.NonScrollListView 

                android:id="@+id/feedListView" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" > 

            </com.example.owe_macpro.exjobbandroid2.NonScrollListView> 

 

        </RelativeLayout> 

    </RelativeLayout> 

 

</ScrollView> 
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Appendix O -  Listrow_prime_calc.xml, Android 
Applikationen, Layout 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 

        android:text="Small Text" 

        android:id="@+id/textViewRow" 

        android:textColor="#000000" /> 

</LinearLayout> 

  



 XX 

Appendix P -  Listrow_rss_feed.xml, Android 
Applikationen, Layout 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:paddingTop="10dp"> 

 

    <ImageView 

        android:layout_width="50dp" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:id="@+id/feedItemImage" 

        android:scaleType="fitXY" 

        android:adjustViewBounds="false" 

        android:src="@mipmap/ic_launcher" 

        android:layout_margin="10dp" /> 

 

    <LinearLayout 

        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_marginBottom="10dp"> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

            android:text="Large Text" 

            android:id="@+id/feedItemTitle" 

            android:textColor="#000000" 

            android:textSize="20dp" /> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

            android:text="Test Text Test Text Test Text Test Text Test Text Test Text Test Text Test Text Test Text 

Test Text " 

            android:id="@+id/feedItemDescription" 

            android:textColor="#333333" 

            android:textSize="15dp" /> 

    </LinearLayout> 

</LinearLayout> 
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Appendix Q -  HomeFragment.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.content.Context; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

 

 

/** 

 * The home fragment 

 */ 

public class HomeFragment extends Fragment { 

 

    public HomeFragment() { 

    } 

 

    /** 

     * Returns a new instance of this fragment for the given section 

     * number. 

     */ 

    public static HomeFragment newInstance() { 

        HomeFragment fragment = new HomeFragment(); 

        Bundle args = new Bundle(); 

        fragment.setArguments(args); 

        return fragment; 

    } 

 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, false); 

 

        return rootView; 

    } 

} 
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Appendix R -  MainActivity.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.support.design.widget.TabLayout; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

 

 

import android.support.v4.view.ViewPager; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    private SectionsPagerAdapter mSectionsPagerAdapter; 

    private ViewPager mViewPager; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        // Create the adapter that will return a fragment for each of the three 

        // primary sections of the activity. 

        mSectionsPagerAdapter = new SectionsPagerAdapter(getSupportFragmentManager()); 

 

        // Set up the ViewPager with the sections adapter. 

        mViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.container); 

        mViewPager.setAdapter(mSectionsPagerAdapter); 

 

        TabLayout tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs); 

        tabLayout.setupWithViewPager(mViewPager); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

        int id = item.getItemId(); 

 

        //noinspection SimplifiableIfStatement 
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        if (id == R.id.action_settings) { 

            return true; 

        } 

 

        Log.d("MENUITEMCLICK", String.valueOf(item.getItemId())); 

 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

 

 

} 
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Appendix S -  NonScrollListView.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.content.Context; 

import android.util.AttributeSet; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ListView; 

 

/** 

 * Created by owe-macpro on 15/05/16. 

 */ 

public class NonScrollListView extends ListView { 

 

    public NonScrollListView(Context context) { 

        super(context); 

    } 

 

    public NonScrollListView(Context context, AttributeSet attrs) { 

        super(context, attrs); 

    } 

 

    public NonScrollListView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) { 

        super(context, attrs, defStyle); 

    } 

 

    @Override 

    public void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) { 

        int heightMeasureSpec_custom = MeasureSpec.makeMeasureSpec(Integer.MAX_VALUE >> 2, 

MeasureSpec.AT_MOST); 

        super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec_custom); 

        ViewGroup.LayoutParams params = getLayoutParams(); 

        params.height = getMeasuredHeight(); 

    } 

} 
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Appendix T -  PrimeCalcArrayAdapter.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

/** 

 * Created by owe-macpro on 05/04/16. 

 */ 

public class PrimeCalcArrayAdapter extends ArrayAdapter<Integer> { 

 

    public PrimeCalcArrayAdapter(Context context, ArrayList<Integer> primeNumbers) { 

        super(context, R.layout.listrow_prime_calc, primeNumbers); 

    } 

 

    @Override 

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

        LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(getContext()); 

 

        View listView = inflater.inflate(R.layout.listrow_prime_calc, parent, false); 

 

        TextView textViewRow = (TextView) listView.findViewById(R.id.textViewRow); 

        Integer singlePrimeNumber = getItem(position); 

        textViewRow.setText(singlePrimeNumber.toString()); 

 

        return listView; 

    } 
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Appendix U -  PrimeCalcFragment.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.util.Log; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.ListView; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

 

public class PrimeCalcFragment extends Fragment implements View.OnClickListener { 

 

    private ListView primeNumberListView; 

    private TextView primeNumberResultTextView; 

    private int testCount = 0; 

    private Button calculatePrimesButton; 

    private Button resetPrimesButton; 

    private AsyncTask<Void, Void, PrimeNumbers> primeNumberCalcTask; 

    private Handler handler; 

    private Runnable runnable; 

 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 

        View v = inflater.inflate(R.layout.fragment_prime_calc, container, false); 

 

        // Grab views 

        primeNumberListView = (ListView) v.findViewById(R.id.primeNumberListView); 

        primeNumberResultTextView = (TextView) v.findViewById(R.id.resultsTextView); 

 

        // Initialize view components 

        primeNumberListView.setAdapter(new PrimeCalcArrayAdapter(getActivity().getApplicationContext(), new 

ArrayList<Integer>())); 

        primeNumberResultTextView.setText(""); 

 

        // Add listeners to buttons 

        calculatePrimesButton = (Button) v.findViewById(R.id.run_calc_btn); 

        resetPrimesButton = (Button) v.findViewById(R.id.reset_calc_btn); 

 

        calculatePrimesButton.setOnClickListener(this); 

        resetPrimesButton.setOnClickListener(this); 

 

        // Define a handler and runnable to automate data collection 

        handler = new Handler(); 

        runnable = new Runnable() { 
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            @Override 

            public void run() { 

                calculatePrimesButton.performClick(); 

            } 

        }; 

 

        return v; 

    } 

 

    public static PrimeCalcFragment newInstance() { 

        PrimeCalcFragment f = new PrimeCalcFragment(); 

        Bundle b = new Bundle(); 

 

        f.setArguments(b); 

 

        return f; 

    } 

 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        switch (v.getId()) { 

            case R.id.run_calc_btn: 

 

                // Create asynctask to do the calc and post to db and automate 

                primeNumberCalcTask = new AsyncTask<Void, Void, PrimeNumbers>() { 

                    @Override 

                    protected void onPreExecute() { 

                        super.onPreExecute(); 

                        Log.d("AsyncTask", "Preparing Calculation.."); 

                    } 

 

                    @Override 

                    protected PrimeNumbers doInBackground(Void... params) { 

                        Log.d("AsyncTask", "Doing Calculation.."); 

                        PrimeNumbers PrimeNumbers = new PrimeNumbers(); 

                        PrimeNumbers.setPrimeLimit(100000); 

                        PrimeNumbers.generatePrimes(); 

                        testCount++; 

 

                        return PrimeNumbers; 

                    } 

 

                    @Override 

                    protected void onPostExecute(PrimeNumbers PrimeNumbers) { 

                        Log.d("AsyncTask", "Finished Calculation.."); 

                        primeNumberResultTextView.setText(Double.toString(PrimeNumbers.getExecutionTime()) + 

"ms"); 

 

                        // Add to db 

                        SimpleHttpPost postClass = new SimpleHttpPost(); 

                        

postClass.setPostParameters("primes="+Integer.toString(PrimeNumbers.getPrimeLimit())+"&app_type=android&

app_function=prime&exec_time="+Double.toString(PrimeNumbers.getExecutionTime())); 

                        postClass.httpPost(); 

 

                        // Automate data collection 

                        if (testCount < 1000) { 

                            handler.postDelayed(runnable, 700); 



 XXVIII 

                        } 

                    } 

                }; 

 

                // Execute the task 

                if(Build.VERSION.SDK_INT >= 11) 

                    primeNumberCalcTask.executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR); 

                else 

                    primeNumberCalcTask.execute(); 

 

                break; 

            case R.id.reset_calc_btn: 

                Log.d("RESETBTN", "Resetting primes"); 

                // Cancel asynctask and handler/runnable 

                primeNumberCalcTask.cancel(true); 

                handler.removeCallbacks(runnable); 

                primeNumberListView.setAdapter(new PrimeCalcArrayAdapter(getActivity().getApplicationContext(), 

new ArrayList<Integer>())); 

                primeNumberResultTextView.setText(""); 

                break; 

 

        } 

    } 

} 
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Appendix V -  PrimeNumbers.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.util.Log; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

/** 

 * Created by owe-macpro on 16/05/16. 

 */ 

public class PrimeNumbers { 

 

    private int primeLimit; 

    private double executionTime; 

    private ArrayList<Integer> primesList; 

 

    public PrimeNumbers() { 

    } 

 

    public void generatePrimes() { 

        // sieve of eratosthenes 

        final int numPrimes = countPrimesUpperBound(primeLimit); 

        primesList = new ArrayList<Integer>(numPrimes); 

        boolean [] isComposite = new boolean [primeLimit];   // all false 

        final int sqrtLimit = (int)Math.sqrt(primeLimit); // floor 

        long lStartTime = System.nanoTime(); 

 

        for (int i = 2; i <= sqrtLimit; i++) { 

            if (!isComposite [i]) { 

                primesList.add(i); 

                for (int j = i*i; j < primeLimit; j += i) // `j+=i` can overflow 

                    isComposite [j] = true; 

            } 

        } 

        for (int i = sqrtLimit + 1; i < primeLimit; i++) 

            if (!isComposite [i]) 

                primesList.add(i); 

 

        long lEndTime = System.nanoTime(); 

        long temp = lEndTime - lStartTime; 

        setExecutionTime((double) temp / 1000000); 

        Log.d("CREATION", "Prime execution time: " + Double.toString(getExecutionTime()) + "ms"); 

 

    } 

 

    public double getExecutionTime() { 

        return executionTime; 

    } 

 

    public void setExecutionTime(double executionTime) { 

        this.executionTime = executionTime; 

    } 

 

    public int getPrimeLimit() { 
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        return primeLimit; 

    } 

 

    private static int countPrimesUpperBound(int max) { 

        return max > 1 ? (int)(1.25506 * max / Math.log((double)max)) : 0; 

    } 

 

    public void setPrimeLimit(int primeLimit) { 

        this.primeLimit = primeLimit; 

    } 

} 
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Appendix W -  RssFeedArrayAdapter.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.content.Context; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.media.Image; 

import android.util.Log; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

 

import com.squareup.picasso.Picasso; 

 

import java.net.URL; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

/** 

 * Created by owe-macpro on 05/04/16. 

 */ 

public class RssFeedArrayAdapter extends ArrayAdapter<RssItem> { 

 

    private Context context; 

 

    public RssFeedArrayAdapter(Context context, List<RssItem> rssItems) { 

        super(context, R.layout.listrow_rss_feed, rssItems); 

        this.context = context; 

    } 

 

    @Override 

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

        LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(getContext()); 

 

        View listView = inflater.inflate(R.layout.listrow_rss_feed, parent, false); 

 

        ImageView feedItemImage = (ImageView) listView.findViewById(R.id.feedItemImage); 

        TextView feedItemTitle = (TextView) listView.findViewById(R.id.feedItemTitle); 

        TextView feedItemDescription = (TextView) listView.findViewById(R.id.feedItemDescription); 

 

        String title = getItem(position).getTitle(); 

        String description = getItem(position).getDescription(); 

        String imageUrl = getItem(position).getEnclosure_url(); 

 

        feedItemTitle.setText(title); 

        feedItemDescription.setText(description.substring(0, 100)); 

 

        // Get the image 

        Picasso.with(context).load(imageUrl).into(feedItemImage); 

        //feedItemImage.setImageResource(imageUrl); 

 

        return listView; 
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    } 

} 
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Appendix X -  RssFeedFragment.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.util.Log; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.io.InputStream; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

 

public class RssFeedFragment extends Fragment implements View.OnClickListener { 

 

    private NonScrollListView rssListView; 

    private TextView feedTitle; 

    private View v; 

    private long lStartTime; 

    private long lStopTime; 

    private TextView executionTimeView; 

    private int testCount = 0; 

    private int rssFileResource = R.raw.rss100; 

    private String rssFeedLength = "100"; 

    private Button executeRssBtn; 

    private Button resetRssBtn; 

    private Handler handler; 

    private Runnable runnable; 

    private AsyncTask<Void, Void, List<RssItem>> rssFeedTask; 

 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 

        v = inflater.inflate(R.layout.fragment_rss_feed, container, false); 

 

        // Grab views 

        feedTitle = (TextView) v.findViewById(R.id.feedTitle); 

        rssListView = (NonScrollListView) v.findViewById(R.id.feedListView); 

        executeRssBtn = (Button) v.findViewById(R.id.run_rss_btn); 

        resetRssBtn = (Button) v.findViewById(R.id.reset_rss_btn); 

        executionTimeView = (TextView) v.findViewById(R.id.feedExecutionTime); 

 

        // Add eventlisteners 

        executeRssBtn.setOnClickListener(this); 

        resetRssBtn.setOnClickListener(this); 

 

        // Set default values 

        executionTimeView.setText(""); 
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        // Define handler and runnable for data gathering automation 

        handler = new Handler(); 

        runnable = new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                executeRssBtn.performClick(); 

            } 

        }; 

 

        return v; 

    } 

 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        // Declare asynctask so we can cancel it with a reset button 

        switch (v.getId()) { 

            case R.id.run_rss_btn: 

                // Create asynctask to do the calc and post to db and automate 

                rssFeedTask = new AsyncTask<Void, Void, List<RssItem>>() { 

                    @Override 

                    protected void onPreExecute() { 

                        super.onPreExecute(); 

                        Log.d("AsyncTask", "Preparing Feed Parsing.."); 

 

                        // Start timer 

                        lStartTime = System.nanoTime(); 

                    } 

 

                    @Override 

                    protected List<RssItem> doInBackground(Void... params) { 

                        Log.d("AsyncTask", "Doing Feed Parsing.."); 

                        List<RssItem> rssItems = new ArrayList<>(); 

                        // Parse xml 

                        try { 

                            XMLPullParserHandler parser = new XMLPullParserHandler(); 

                            InputStream is = getResources().openRawResource(rssFileResource); 

                            rssItems = parser.parse(is); 

                            testCount++; 

                        } catch (Exception exception) { 

                            Log.d("RSS FEED ERROR: ", exception.toString()); 

                            exception.printStackTrace(); 

                        } 

 

                        return rssItems; 

                    } 

 

                    @Override 

                    protected void onPostExecute(List<RssItem> rssItems) { 

                        Log.d("AsyncTask", "Updating UI with Feed.."); 

 

                        rssListView.setAdapter(new RssFeedArrayAdapter(getActivity().getApplicationContext(), 

rssItems)); 

                        feedTitle.setText(rssItems.get(0).getFeed_title()); 

 

                        // Stop timer 

                        lStopTime = System.nanoTime(); 

 

                        // Convert the execution time to double from long 
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                        double rssFeedExecutionTime = ((double)lStopTime - (double)lStartTime) / 1000000; 

                        executionTimeView.setText(Double.toString(rssFeedExecutionTime) + "ms"); 

 

                        Log.d("CREATION", "RSS execution time: " + Double.toString(rssFeedExecutionTime) + "ms"); 

                        // Add to db 

                        SimpleHttpPost postClass = new SimpleHttpPost(); 

                        postClass.setPostParameters("app_type=android&app_function=rss&feed_length=" + 

rssFeedLength.toString() + "&exec_time=" + Double.toString(rssFeedExecutionTime)); 

                        postClass.httpPost(); 

 

                        // Automate data collection 

                        if (testCount < 1000) { 

                            handler.postDelayed(runnable, 1000); 

                        } 

                    } 

                }; 

 

                // Execute the task 

                if(Build.VERSION.SDK_INT >= 11) 

                    rssFeedTask.executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR); 

                else 

                    rssFeedTask.execute(); 

 

                break; 

 

            case R.id.reset_rss_btn: 

                rssFeedTask.cancel(true); 

                handler.removeCallbacks(runnable); 

                rssListView.setAdapter(new RssFeedArrayAdapter(getActivity().getApplicationContext(), new 

ArrayList<RssItem>())); 

                feedTitle.setText("Reset"); 

                executionTimeView.setText(""); 

                testCount = 0; 

                break; 

        } 

    } 

 

    public static RssFeedFragment newInstance() { 

 

        RssFeedFragment f = new RssFeedFragment(); 

        Bundle b = new Bundle(); 

 

        f.setArguments(b); 

 

        return f; 

    } 

 

} 
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Appendix Y -  RssItem.java, Android Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

/** 

 * Created by owe-macpro on 06/04/16. 

 */ 

public class RssItem { 

 

    private String title; 

    private String link; 

    private String description; 

    private String enclosure_url; 

    private String feed_title; 

 

    public String getFeed_title() { 

        return feed_title; 

    } 

 

    public void setFeed_title(String feed_title) { 

        this.feed_title = feed_title; 

    } 

 

    public String getTitle() { 

        return title; 

    } 

 

    public void setTitle(String title) { 

        this.title = title; 

    } 

 

    public String getLink() { 

        return link; 

    } 

 

    public void setLink(String link) { 

        this.link = link; 

    } 

 

    public String getDescription() { 

        return description; 

    } 

 

    public void setDescription(String description) { 

        this.description = description; 

    } 

 

    public String getEnclosure_url() { 

        return enclosure_url; 

    } 

 

    public void setEnclosure_url(String enclosure_url) { 

        this.enclosure_url = enclosure_url; 

    } 

 

    @Override 

    public String toString() { 
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        return title + " - " + link + "\n" + description + "-" + enclosure_url 

                + "\n"; 

    } 

 

} 
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Appendix Z -  SectionsPagerAdapter.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.support.v4.app.FragmentPagerAdapter; 

 

/** 

 * A {@link FragmentPagerAdapter} that returns a fragment corresponding to 

 * one of the sections/tabs/pages. 

 */ 

public class SectionsPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter { 

 

    public SectionsPagerAdapter(FragmentManager fm) { 

        super(fm); 

    } 

 

    @Override 

    public Fragment getItem(int position) { 

 

        switch (position) { 

            case 0: return HomeFragment.newInstance(); 

            case 1: return RssFeedFragment.newInstance(); 

            case 2: return PrimeCalcFragment.newInstance(); 

            default: return HomeFragment.newInstance(); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public int getCount() { 

        // Show 3 total pages. 

        return 3; 

    } 

 

    @Override 

    public CharSequence getPageTitle(int position) { 

        switch (position) { 

            case 0: 

                return "Home"; 

            case 1: 

                return "RSS Feed"; 

            case 2: 

                return "Prime calc"; 

        } 

        return null; 

    } 

 

 

 

} 
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Appendix AA -  SimpleHttpPost.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.util.Log; 

 

import java.io.BufferedInputStream; 

import java.io.BufferedOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.ProtocolException; 

import java.net.URL; 

 

/** 

 * Created by owe-macpro on 09/05/16. 

 */ 

public class SimpleHttpPost { 

 

    private String postParameters; 

    private URL urlToRequest; 

 

    public void setPostParameters(String postParameters) { 

        this.postParameters = postParameters; 

    } 

 

    public SimpleHttpPost() { 

        // Set the url 

        try { 

            this.urlToRequest = new URL("http://192.168.1.109:80/exjobb-data-api/index.php"); 

        } catch (MalformedURLException e) { 

            Log.d("DEBUG", "Incorrect URL set"); 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

 

    public void httpPost() { 

        // Create asynctask and do http post to mysql 

        AsyncTask<Void, Void, String> task = new AsyncTask<Void, Void, String>() { 

            @Override 

            protected void onPreExecute() { 

                super.onPreExecute(); 

                Log.d("AsyncTask", "Preparing DB Post.."); 

            } 

            @Override 

            protected String doInBackground(Void... params) { 

                Log.d("AsyncTask", "Doing DB Post.."); 

                try { 

                    HttpURLConnection urlConnection = (HttpURLConnection) urlToRequest.openConnection(); 

                    urlConnection.setDoOutput(true); 
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                    urlConnection.setRequestMethod("POST"); 

                    urlConnection.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 

 

                    urlConnection.setFixedLengthStreamingMode(postParameters.getBytes().length); 

 

                    PrintWriter out = new PrintWriter(urlConnection.getOutputStream()); 

                    out.print(postParameters); 

                    out.close(); 

 

                    // handle issues 

                    int statusCode = urlConnection.getResponseCode(); 

                    if (statusCode != HttpURLConnection.HTTP_OK) { 

                        Log.d("DEBUG", "Failed to post to server"); 

                    } 

 

                } catch (MalformedURLException e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } catch (ProtocolException e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } catch (IOException e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } 

 

                return null; 

            } 

            @Override 

            protected void onPostExecute(String msg) { 

                Log.d("AsyncTask", "Finished DB Post.."); 

 

            } 

        }; 

 

        // Execute the task 

        if(Build.VERSION.SDK_INT >= 11) 

            task.executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR); 

        else 

            task.execute(); 

    } 

} 
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Appendix BB -  XMLPullParserHandler.java, Android 
Applikationen 

package com.example.owe_macpro.exjobbandroid2; 

 

/** 

 * Created by owe-macpro on 06/04/16. 

 */ 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.xmlpull.v1.XmlPullParser; 

import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException; 

import org.xmlpull.v1.XmlPullParserFactory; 

 

import com.example.owe_macpro.exjobbandroid2.RssItem; 

 

public class XMLPullParserHandler { 

    List<RssItem> rssItems; 

    private RssItem rssItem; 

    private String text; 

    private String feedTitle; 

 

    public XMLPullParserHandler() { 

        rssItems = new ArrayList<RssItem>(); 

    } 

 

    public List<RssItem> getRssItems() { 

        return rssItems; 

    } 

 

    public List<RssItem> parse(InputStream is) { 

        XmlPullParserFactory factory = null; 

        XmlPullParser parser = null; 

 

        try { 

            factory = XmlPullParserFactory.newInstance(); 

            factory.setNamespaceAware(true); 

            parser = factory.newPullParser(); 

 

            parser.setInput(is, null); 

 

            int eventType = parser.getEventType(); 

 

            while (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) { 

                String tagname = parser.getName(); 

 

                switch (eventType) { 

                    case XmlPullParser.START_TAG: 

                        if (tagname.equalsIgnoreCase("item")) { 

                            // create a new instance of RssItem 

                            rssItem = new RssItem(); 

                        } 

 

                        if (tagname.equalsIgnoreCase("enclosure")) { 
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                            // can only get attributes on START_TAG 

                            String image_url = parser.getAttributeValue(null, "url"); 

                            rssItem.setEnclosure_url(image_url); 

                        } 

 

                        break; 

 

                    case XmlPullParser.TEXT: 

                        text = parser.getText(); 

                        break; 

 

                    case XmlPullParser.END_TAG: 

                        if (tagname.equalsIgnoreCase("item")) { 

                            // add rssItem to rssItems 

                            rssItems.add(rssItem); 

                        } 

 

                        if (rssItem != null) { 

                            // Attach channel info 

                            rssItem.setFeed_title(feedTitle); 

 

                            // Actual items in feed 

                            if (tagname.equalsIgnoreCase("title")) { 

                                rssItem.setTitle(text); 

                            } else if (tagname.equalsIgnoreCase("link")) { 

                                rssItem.setLink(text); 

                            } else if (tagname.equalsIgnoreCase("description")) { 

                                rssItem.setDescription(text); 

                            } 

                        } else if(rssItem == null) { 

                            // Channel information pre items in feed 

                            if (tagname.equalsIgnoreCase("title")) { 

                                // Set Channel title in fragment 

                                feedTitle = text; 

                            } 

                        } 

                        break; 

 

                    default: 

                        break; 

                } 

                eventType = parser.next(); 

            } 

 

        } catch (XmlPullParserException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (IOException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        return rssItems; 

    } 

} 


