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Sammanfattning	  
 
På senare tid har smarta mobila enheter fått en allt större roll i vardagen och det finns en uppsjö 
av applikationer till dessa. Den som är uppmärksam kan upptäcka att prestandan och 
användarupplevelsen kan variera kraftigt mellan olika applikationer.  
 
Prestandaoptimering är en viktig del i utvecklingsprocessen för mobila applikationer eftersom 
mobila enheter ofta har betydligt mer begränsade resurser jämfört med till exempel 
persondatorer. Eftersom prestanda är komplext med många faktorer som spelar in kan man 
använda sig av verktyg för att underlätta optimeringsarbetet.  
 
För att hitta de mest lämpliga verktygen för prestandaoptimering av Android-applikationer har en 
utvärdering av en delmängd verktyg som finns på marknaden utförts. Utvärderingen har 
fokuserat på verktygens funktionalitet och effektivitet och målet är att utifrån 
utvärderingsresultatet ge en rekommendation av de verktyg som är lämpligast att använda.  
 
Resultatet av utvärderingen visade på att alla verktyg som utvärderats gav goda indikationer och 
prestandavinster hos testprogramvaran kunde dokumenteras vid användning av samtliga verktyg. 
Det verktyg som var mest heltäckande gällande dess funktionalitet var Traceview, ett 
profileringsverktyg som kunde användas för att analysera CPU-prestanda, layout-prestanda och 
svarstids-prestanda. För att utföra en heltäckande prestandaoptimering krävdes dock 
kompletterande verktyg för optimeringsområdet minnes-prestanda. 
 
Genom arbetet och den resulterade rekommendationen kan utvecklare av Android-applikationer 
förbättra sina arbetsmetoder vid prestandaoptimering, genom att använda sig av lämpliga och 
effektiva verktyg. 
 
Nyckelord: Android, mobila applikationer, prestandaoptimering, verktyg. 
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Abstract	  
 
Recently, smart mobile devices play an increasingly greater role in everyday life and there are 
plenty of applications for them. The observant may find that the performance and user 
experience can vary considerably between different applications. 
 
Performance optimization is an important part of the development process for mobile 
applications, because they often have much more limited resources compared to, for example, 
personal computers. Since performance is complex, where many factors come into play, the 
developer may want to use tools to ease the optimization process.  
 
To find the most appropriate tools for performance optimization of Android applications, an 
evaluation of a subset of tools available on the market was performed. The evaluation was 
focused on the functionality and efficiency of the tools and the goal was to make use of the 
evaluation results to give a recommendation of the tools that are the most appropriate to use.  
 
The evaluation results showed that all the evaluated tools provide good indications and 
improvements in performance has been documented while using all of the tools for optimizing 
the test software. The tool that was most complete with respect to functionality was Traceview, a 
profiling tool that could be used to analyze CPU-performance, layout-performance and 
responsiveness. However, to perform a full performance optimization an additional tool for 
memory performance was needed. 
 
Thanks to the evaluation and the resulting recommendation, developers of Android applications 
can improve their efficiency while optimizing performance, through use of appropriate and 
effective tools.  
 
Keywords: Android, mobile applications, performance optimization, tools. 
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1.	  Introduktion	  
 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till arbetet för att ge läsaren en introduktion till området 
och för att leda in läsaren till problemformuleringen. Vidare återges syftet och målet för arbetet, 
en introduktion till de arbetsmetoder som använts och de avgränsningar som gjorts. Till slut 
sammanfattas uppsatsens disposition. 
 

1.1	  Bakgrund	  
 
På senare tid har smarta mobila enheter fått en allt större roll i vardagen och de används numera 
till mycket mer än att bara ringa med. Det finns applikationer för alla möjliga ändamål. Den som 
är uppmärksam kan upptäcka att prestandan varierar mellan olika applikationer som körs på 
samma hårdvara. Om en applikation har dålig prestanda kan det ha en negativ påverkan på 
användarupplevelsen, med risk för minskat användarunderlag som följd.  
 
Prestandaoptimering är ett vanligt steg i mobil applikationsutveckling. Efter att funktioner har 
implementerats och buggar eliminerats är bör utvecklaren lägga tid på att se över applikationens 
prestanda, då hastighet och jämnhet i applikationens flöden har stor inverkan på 
användarupplevelsen. Eftersom prestanda kan vara svår att analysera finns det olika verktyg som 
utvecklaren kan använda sig av som stöd för att underlätta optimeringsprocessen. (Analyzing 
Display and Performance, n.d.) 
 
Millicom är ett telekom och mediaföretag som inriktar sig på utvecklingsmarknader i 
Sydamerika och Afrika. I och med initiativet att starta en innovationshub i Stockholm, Millicom 
Digital Ventures (MDV), expanderade de genom att skapa och tillhandahålla digitala tjänster till 
sina kunder i utvecklingsmarknaderna. Till en ny digital tjänst skapades en Android-applikation 
och det upptäcktes att den hade bristfällig prestanda. För att effektivisera arbetet med 
prestandaoptimering ville MDV använda sig av effektiva verktyg och de ville undersöka vilket 
eller vilka verktyg som var mest användbara för att optimera sin applikation. 
 

1.2	  Problembeskrivning	  
 
Prestandaoptimering är en viktig del i utvecklingsprocessen för mobila applikationer eftersom 
mobila enheter ofta har betydligt mer begränsade resurser jämfört med till exempel 
persondatorer. Detta är synnerligen viktigt för Android-applikationer eftersom hårdvaran för 
Android-plattformen kan variera kraftigt då det både finns många tillverkare och olika 
prisklasser. Det är viktigt att applikationerna ska kunna köras med god användarvänlighet 
oberoende av hårdvarans specifikationer.  
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Guihot (2012: 1) återger resultatet av ett benchmark-test mellan en typisk PC-processor (Intel 
Core i7, quad core) och en tablet-processor (Nvidia Tegra 2, dual core). Testet visade att PC-
processorn var 20 gånger snabbare än tablet-processorn. Benchmark-resultat likt detta bör dock 
tas med en nypa salt, eftersom de ofta inte representerar användarfall och eftersom det i detta fall 
inte återgavs någon information om hur testet utförts. Testet ger dock en fingervisning om hur 
situationen ser ut. 
 
MDV söker effektiva arbetsmetoder för prestandaoptimering av sin applikation. Då 
prestandaoptimering för Android kan vara komplext med många faktorer som påverkar en 
applikations prestanda vill man använda sig av lämpliga, effektiva verktyg och metoder för att 
underlätta arbetet. För att hitta de bästa och mest lämpliga verktygen önskar man att göra en 
utvärdering av de prestandaoptimeringsverktyg som finns på marknaden. Frågeställningen för 
arbetet lyder således:  
 
● Vilket eller vilka verktyg är mest lämpliga för prestandaoptimering av Android-

applikationer? 
● Vilka aspekter och funktioner är mest användbara vid prestandaoptimering av Android-

applikationer? 
 
Easterbrook et al. (2007: 3) beskriver hur frågeställningar kan utvecklas för att ge en klarare bild 
över området och det arbete som krävs för att besvara dem. De menar att sådana insikter kan 
uppnås genom att identifiera antaganden i frågeställningarna. Utgår man från frågeställningarna 
ovan kan följande utforskande frågor behöva besvaras i ett tidigt stadium av arbetet: 
 
● Vad är ett verktyg och vad är prestandaoptimering? 
● Hur definieras lämpliga och användbara? 
● Vad är aspekter och funktioner?  

 
Att besvara dessa frågor ger en klarare bild och ökad förståelse för ämnet samt mer precisa 
definitioner av termer. Svaren kan fungera som ett bevis på att man mäter rätt saker och får 
giltiga resultat. (Easterbrook et al, 2007: 3) 
 

1.3	  Syfte	  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur utvärderingen av prestandaoptimeringsverktyg och 
metoder för Android-plattformen utförts. Ser man till syftet för utvärderingen så ska den i 
förlängningen leda till bättre arbetsmetoder för prestandaoptimering inom MDV, men resultatet 
ska även kunna appliceras på prestandaoptimering för Android-applikationer i allmänhet.  
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1.4	  Mål	  med	  arbetet,	  Samhällsnytta,	  Etik,	  Hållbar	  utveckling	  
 
Målet för arbetet var att övergripande utvärdera en delmängd av de prestandaoptimeringsverktyg 
och metoder som finns på marknaden och ge en noggrann rekommendation av de verktyg som är 
lämpligast att använda för MDV. Målet var att utvärdera sex olika verktyg. 
 

1.4.1	  Samhällsnytta	  
 
Resultatet från utvärderingen bör kunna användas som underlag för val av 
prestandaoptimeringsverktyg för MDV och övriga företag som är aktiva inom 
applikationsutveckling för Android-plattformen. Förhoppningen är att utvärderingen ska leda till 
att företagen effektiviserar sina arbetssätt inom prestandaoptimering och sparar tid, vilket kan 
leda till bättre lönsamhet. Jag hoppas även att utvärderingen leder till att fler applikationer får 
bättre prestanda och användarvänligheten hos Android-applikationer ökar. 
 

1.4.2	  Etik	  
 
De etiska aspekter som funnits för utvärderingen berör utvärderingen och det ingenjörsmässiga 
arbetet snarare än det tekniska arbetet. I American Society of Civil Engineers (ASCE) etiska 
riktlinjer återfinns att ingenjörer ska vara objektiva och sanningsenliga i professionella rapporter, 
uttalanden och vittnesmål. Dessa utsagor ska inte undanhålla någon relevant information. (Code 
of Ethics, 2006) Eftersom utfallet av detta arbete kan komma att premiera vissa verktyg och kan 
användas i beslutsfattande ändamål det därför speciellt viktigt att ge en så objektiv och opartisk 
bedömning som möjligt.  
 

1.4.3	  Hållbar	  utveckling	  
 
Effektivare programvara kan ge upphov till att mindre energi går åt för att driva hårdvaran, vilket 
i sin tur kan ge en positiv effekt på enheternas klimatpåverkan. Det kan dock vara värt att nämna 
att den energi som går åt i mobila enheter är relativt liten från början, så i absoluta termer är 
vinsten troligen ganska liten. 
 

1.5	  Metodsammanfattning	  
 
För att nå arbetets mål valdes att utföra en inledande litteraturstudie som sedan följdes av 
utvärdering i form av en fallstudie där varje verktyg ses som ett enskilt fall. Fallen kom slutligen 
att jämföras med varandra för att dra slutsatser och besvara frågeställningarna. Utvärderingen 
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utfördes som en blandning av målbaserad och kriteriebaserad utvärdering. En mer omfattande 
beskrivning och motivering för metoden presenteras i avsnitt 3. Milstolpar för arbetet presenteras 
i avsnitt 3.4. 
 

1.6	  Avgränsningar	  
 
Utvärderingen behandlar endast prestandaoptimeringsverktyg och metoder för Android-
plattformen och inte för mobila applikationer i allmänhet. Motiveringen för avgränsningen är att 
MDV i första hand riktar sig mot Android-plattformen, eftersom majoriteten av användarbasen 
använder sig av Android som operativsystem. Under det tredje kvartalet år 2013 använde 81 % 
av alla smarta telefoner som levererades Android som operativsystem. (Android Pushes Past 
80% Market Share, 2013) 
 
Eftersom det finns många områden en applikation kan optimeras på kommer ett urval ske och 
utvärderingen kommer inte att behandla vissa typer av prestandaoptimering. Till exempel 
kommer verktyg för att optimera batteritid och nätverksanvändning att uteslutas från 
utvärderingen. 
 
Utvärderingen kommer dessutom inte att behandla optimeringar av applikationers design utifrån 
ett användarupplevelseperspektiv. Alltså kommer optimeringar av användargränssnittet i syfte att 
se till att de är konstruerade för att ge optimal användarupplevelse uteslutas från utvärderingen. 
 

1.7	  Disposition	  
 
Avsnitt	  1	  -‐	  Introduktion	  
 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till arbetet och läsaren introduceras till 
problemformuleringen. Vidare återges arbetets mål, syfte, arbetsmetoder och avgränsningar. 
 
Avsnitt	  2	  -‐	  Teoribakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras grundläggande information om Android-plattformen, 
användarupplevelse, prestandaoptimering samt verktyg och metoder för prestandaoptimering.  
 
Avsnitt	  3	  -‐	  Metod 
 
I detta avsnitt redogörs för de metoder som använts under genomförandet av arbetet och de 
milstolpar som sattes upp för utförandet. 
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Avsnitt	  4	  -‐	  Utvärderingsmodell	  och	  kriterier 
 
I detta avsnitt presenteras den utvärderingsmodell och de kriterier som använts vid utvärderingen 
av verktygen. 
 
Avsnitt	  5	  -‐	  Genomförande 
 
I detta avsnitt återges detaljer kring genomförandet av utvärderingen. Val av verktyg, 
testprogramvaran, mätstrategier och verksamhetsberättelser redovisas. 
 
Avsnitt	  6	  -‐	  Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från utvärderingen av de olika verktygen. Resultatet som 
återges är en utveckling av resultatmatrisen som användes för att dokumentera resultatet under 
utvärderingen. 
 
Avsnitt	  7	  -‐	  Slutsatser 
 
I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som dragits utifrån utvärderingens resultat. Vidare 
återges även förslag till framtida arbete och svagheter i utvärderingens konstruktion diskuteras. 
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2.	  Teoribakgrund	  
 
I detta avsnitt presenteras relevant fakta för att ge läsaren en klarare bild och djupare förståelse 
för Android-plattformen och prestandaoptimering av Android-applikationer. Slutligen ges en 
introduktion till verktyg och metoder för prestandaoptimering. 
 

2.1	  Definitioner	  utifrån	  de	  utforskande	  frågorna	  
 
Under problemformuleringen i avsnitt 1.2 definierades några undersökande frågor som bör 
besvaras för att utvidga kunskaperna inom problemområdet. I detta avsnitt ges svar och 
definitioner utifrån frågorna. 
 
● Verktyg - Ett verktyg definieras i denna uppsats som en programvara som kan hjälpa 

utvecklaren att mäta, analysera och förbättra prestanda hos en applikation. En mer 
fullständig definition av verktyg för prestandaoptimering ges i avsnitt 2.5.1. 

● Prestandaoptimering - Prestandaoptimering definieras som förbättring av programvara 
med avseende på prestanda. Olika kategorier av prestandaoptimering återfinns i avsnitt 
2.3. 

● Lämplig och användbar - Ett verktyg som kan användas för att uppnå resultat inom 
prestandaoptimering samt täcker de områden inom prestandaoptimering som identifierats 
anses vara lämpligt och användbart.  

● Aspekter och funktioner – Begreppen aspekter och funktioner definieras som typer av 
funktionalitet vilka ett verktyg tillhandahåller. 

 

2.2	  Android	  
 
Android är ett mobilt operativsystem som tillhandahålls och underhålls av Google. Android 
bygger på öppen källkod genom “Android Open Source Project” (AOSP), eftersom de företag 
som investerat i Android tror att det är viktigt att plattformen är öppen för att främja innovation. 
De vill se till att det inte finns någon enskilt företag som kontrollerar och begränsar utvecklarnas 
innovationer. (The Android Source Code, n.d.) 
 
AOSP underhåller ett flertal kodlinjer för att skilja stabila versioner från de instabila, 
experimentella versionerna. Parallellt med arbetet i de publika kodlinjerna jobbar även Google 
internt med nästa officiella version av Android-plattformen, tillsammans med 
hårdvarutillverkaren som ska producera nästa flaggskeppsmodell. De officiella lanseringarna är 
de med versionsnummer såsom 4.1 och 4.3. (Codelines, Branches, and Releases, n.d.) 
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2.2.1	  Dalvik,	  Hal,	  Linux	  Kernel	  
 
Dalvik Virtual Machine är hjärtat i Android och utgör en del i Androids runtime-system. 
Android-applikationer kompileras till Dalviks bytekod och körs senare på Dalviks virtuella 
maskin. (Android Technical Information, n.d.) Denna virtuella maskin är specialiserad för att 
köra på enheter med långsam CPU, begränsad mängd minne och i ett operativsystem utan swap-
area, samtidigt som enheten drivs av batteri. (Dan Bornstein, 2008) Dalvik är även ansvarig för 
att utföra skräpsamling. Som utvecklare bör man dock vara medveten om att det inte innebär att 
man kan ignorera minneshanteringen under utvecklingsprocessen. Minnesläckor kan ändå 
uppträda om utvecklaren är oförsiktig. (Managing Your App’s Memory, n.d.) 
 
I botten av Android-operativsystemet finns ett hårdvaruabstraktionslager (HAL) och en Linux-
kärna som implementerar bland annat drivrutiner och minneshanteringssystem. (Porting Android 
to Devices, n.d.)  
 

2.2.2	  Processer	  och	  trådar	  
 
När Android-applikationer startar utan att några komponenter av applikationen redan körs, 
startas en ny Linux-process med en tråd. Alla applikationens komponenter kör vanligtvis i 
samma process och tråd, huvudtråden, men det är möjligt att olika komponenter inom samma 
applikation körs i olika trådar och processer. Androids schemaläggare kan stänga ner processer 
om tillgången på ledigt minne blir för liten, när mer minne behövs till en annan process. Valet av 
processer att behålla i minnet grundas framför allt utifrån om processen är viktig för användaren. 
En process med en aktivitet som syns på skärmen är viktigare att behålla än en process 
tillhörande en aktivitet som ligger minimerad i bakgrunden. (Processes and Threads, n.d.)  
 
Huvudtråden är den tråd som är ansvarig för samordna händelser och uppdatera 
användargränssnittet, därför kallas den ibland för UI-tråden (User Interface-tråden). Alla 
komponenter i en applikation är instansierade i UI-tråden och systemanrop till de olika 
komponenterna är hanterade av UI-tråden. Ett exempel som återges i Androids dokumentation 
följer: Om användaren trycker på en knapp på skärmen skickar UI-tråden en tryck-händelse till 
knappen, som uppdaterar sitt tillstånd till intryckt och skickar ett ogiltigförklarings-meddelande 
till händelsekön. UI-tråden hämtar händelsen från händelsekön och skickar en signal till knappen 
som får knappen att rita om sig. (Processes and Threads, n.d.)  
 
Om UI-tråden utför tungt arbete, till exempel efter en användarinteraktion, kan det ge dålig 
prestanda i applikationen. Om man använder ett sådant enkel-trådat tillvägagångssätt där UI-
tråden används för allt arbete riskerar det att påverka användarupplevelsen. Långa nätverksanrop 
eller databasuppslag kan frysa hela användargränssnittet och all användarinteraktion blockeras 
som följd. Om blockering av användargränssnittet sker under en längre tid kommer Android att 
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upptäcka det och presentera en dialog som meddelar att applikationen inte svarar, varpå 
användaren erbjuds att stänga ner applikationen. (Processes and Threads, n.d.) Sådan dålig 
användarupplevelse kan leda till att användarna låter bli att använda en applikation eller till och 
med avinstallerar den. 
 
Istället bör applikationer använda bakgrundstrådar för att utföra tidskrävande operationer och på 
så sätt lyfta bort de tunga operationerna från UI-tråden. I Android kan bakgrundstrådar 
implementeras som Java Threads, Runnables eller som AsyncTasks. (Processes and Threads, 
n.d.) Implementationsdetaljer kring detta kommer dock inte behandlas i denna uppsats. 
 

2.3	  Användarupplevelse	  	  
 
Garret (2011: 6) definierar användarupplevelse som hur människor i den verkliga världen 
upplever en produkt. Han menar att utvecklare ofta brukar lägga stor vikt vid produkters 
funktion, medan användarvänlighet ofta förbises och att god användarvänlighet kan vara 
skillnaden mellan en framgångsrik produkt och ett fiasko. Vidare menar Garret (2011: 12-13) att 
bra användarvänlighet är nyckeln till både att få nya kunder och behålla dem. En användare som 
har dåliga erfarenheter från att använda en tjänst lär inte använda den igen och om 
konkurrenternas produkter erbjuder bättre användarvänlighet lär de premieras. Detta gäller i 
högsta grad även för mobila applikationer. En applikation med dålig användarvänlighet riskerar 
att avinstalleras och eventuella intäkter till applikationsutvecklaren utebli. 
 
Ur användarupplevelseperspektiv har långsamma operationer, fördröjningar, hackiga 
animationer och långa svarstider identifierats som problem som kan påverka 
användarupplevelsen för Android-applikationer. I denna uppsats syftar prestandaoptimering till 
att minska eller avlägsna dessa problem. 
 

2.4	  Prestandaoptimering	  
 
I Androids dokumentation ges bästa praxis för prestanda med flertalet artiklar innehållande tips 
om hur bland annat svarstider, minneshantering och layout-prestanda kan optimeras. Även 
Guihot (2012) behandlar dessa ämnen. I detta avsnitt ges en introduktion till prestandaoptimering 
och de olika områden som Android-applikationer kan optimeras på. 
 

2.4.1	  Allmänt	  	  
 
Bentley (1986: 88-89) skriver i “Programming Pearls” att huvudprincipen bakom optimering är 
att det bör göras sällan eftersom optimering lätt stör korrektheten och funktionaliteten hos koden 
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samt försvårar dess underhåll. Vidare menar han att det första steget i optimeringsprocessen bör 
vara att profilera programvaran för att identifiera vilken del av programmet som har störst 
tidsåtgång. Att optimera de kritiska delar som profileraren hittar kan ge stora prestandavinster, 
medan de icke kritiska delarna bör förbli orörda. (Bentley 1986: 88-89) 
 
I både Android-dokumentationen (Performance Tips, n.d.) och Guihot (2012: 31) kan man läsa 
att val av algoritmer och datastrukturer bör vara topprioriterat för att garantera god prestanda i 
applikationer. Två grundregler för att skriva effektiv kod är: 
 
● Gör inget arbete om det inte är nödvändigt. 
● Allokera inte minne om det kan undvikas. 

 
Vidare återger Guihot (2012: 3) att nyare Android-versioner (från och med 2.2) använder sig av 
en “Just-In-Time” (JIT)-kompilator som kompilerar Dalviks bytekod till 
maskinvaruinstruktioner, vilka tar kortare tid för processorn att utföra. Dock så har inte alla 
Android-versioner JIT-kompilering och den bästa koden med och utan JIT kan skilja sig, varför 
det är svårt att mäta prestandavinster vid optimering av koden. Eftersom andelen Android-
enheter utan JIT hela tiden minskar är en rekommendation från Guihot (2012: 3) att helt enkelt 
inte optimera för enheter utan JIT. I augusti 2013 beräknades att endast ca 1 % av alla Android-
enheter använde en version som är äldre än 2.2. (Dashboards, n.d.) 
 

2.4.2	  Svarstids-‐prestanda	  
 
En av de absolut viktigaste aspekterna ur ett användarvänlighets-perspektiv är att applikationen 
har korta svarstider, att användarens inmatning inte är blockerad och att användaren får snabb 
respons för sina handlingar. Det är möjligt att en applikation har världens mest effektiva kod, 
men även effektiv kod kan ta lång tid att exekvera om det är ett komplext problem som ska lösas. 
Användaren kan uppleva applikationen som trög ifall operationer tar lång tid att slutföra och det 
dröjer innan respons ges. I värsta fall, om applikationen inte varit mottaglig för inmatning under 
en längre tid, presenteras en dialog som meddelar att applikationen inte svarar och användaren 
erbjuds att stänga ner applikationen. Dialogen presenteras om en applikation inte gett respons på 
en inmatning inom 5 sekunder eller om en BroadcastReceiver inte exekverat klart inom 10 
sekunder. (Keeping Your App Responsive, n.d.) 
 
Generellt går gränsen för när en användare uppfattar en applikation som långsam vid cirka 100-
200 millisekunders responstid för inmatning. (Keeping Your App Responsive, n.d.) För att 
undvika användargränssnitt som reagerar långsamt eller inte alls på användarens inmatning bör 
tunga operationer som tar längre tid flyttas från UI-tråden till separata arbetar-trådar som 
exekverar i bakgrunden. (Keeping Your App Responsive, n.d.) Detaljer om hur detta 
implementeras behandlas inte i denna uppsats. 
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Även om tunga operationer flyttas till bakgrundstrådar kan det innebära att användargränssnittet 
upplevs långsamt om användaren behöver vänta på att operationen blir klar. Vid längre 
operationer bör applikationen därför indikera att framsteg görs, till exempel genom en 
ProgressBar. (Keeping Your App Responsive, n.d.) 
 

2.4.3	  Layout-‐prestanda	  
 
Även layouter kan försämra prestandan i en applikation ifall de är dåligt konstruerade, speciellt 
om applikationen implementerar en lista innehållande flertalet element. (Optimizing Layout 
Hierarchies, n.d.) Att optimera en sådan layout kan ge stora prestandaförbättringar, eftersom 
tidsvinsten multipliceras med antal element i listan. 
 
I allmänhet gäller att tiden förbrukad vid byggande av en layout växer linjärt med antalet element 
(Guihot, 2012: 209), men vissa konstruktioner är extra resurskrävande. Till exempel ger djupare 
layout-strukturer och fler mätningar av höjd, vidd och positionering av element en längre 
byggtid. (Optimizing Layout Hierarchies, n.d.) 
 

2.4.4	  Minnes-‐prestanda	  
 
Det finns två stora skillnader mellan minneshanteringen hos en persondator och en Android-
enhet. För det första är minnestillgången oftast mindre och för det andra har Android ingen 
swaparea. (Managing Your App’s Memory, n.d.) Därför måste utvecklaren vara medveten om 
hur mycket minne ens applikation använder sig av.  
 
Dalvik utför skräpsamling för att återta minne som inte längre används, programmeraren behöver 
alltså inte hantera minne manuellt. Däremot kan inte skräpsamling ske på objekt som 
applikationerna fortfarande håller referenser till och minnesläckor kan ske om utvecklaren är 
oförsiktig. (Managing Your App’s Memory, n.d.) 
 
Skräpsamling kan ske vid flera olika tillfällen (Investigating Your RAM Usage, n.d.): 
 
● När heapen är för full för att slutföra en allokering. 
● När det finns nog många objekt som kan återtas. 
● När en applikation kallar på System.gc(), alltså vid manuell skräpsamling. 

 
På äldre Android-versioner utförs skräpsamling på huvudtråden och det är inte ovanligt att en 
skräpsamling tar mer än 50 millisekunder att genomföra. Sådana fördröjningar kan vara 
märkbara, speciellt om ett spel där skärmen uppdateras med hög frekvens körs eller om andra 
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animationer visas. I nyare Android-versioner utförs skräpsamling i en egen tråd, men 
huvudtråden kan ändå påverkas med några millisekunders fördröjning. För att minska påverkan 
på applikationers prestanda från skräpsamling bör man minska antalet temporära objekt som 
allokeras och avallokeras tätt inpå. (Guihot, 2012: 130) 
 
Android behåller alla processer cachade i minnet så länge det går i en LRU-kö för att göra byten 
mellan applikationer snabbare. Ifall det blir ont om minne kan cachade processer dödas utifrån 
LRU-ordningen, men vilka processer som är mest minneskrävande tas också med i 
beräkningarna. Innan minnestillgången blir så kritisk att processer behöver dödas skickas dock 
signaler ut till applikationerna i syfte att få dem att avallokera minne. Utvecklaren bör 
implementera avallokering av möjliga resurser när sådan signal tas emot. (Managing Your App’s 
Memory, n.d.) 
 
Det finns många mikro-optimeringar för minnesåtgång beskrivna i Androids dokumentation, 
men de individuella förbättringarna kommer inte behandlas i denna rapport. Generellt gäller att 
inte allokera minne om det kan undvikas. Om minne behöver allokeras bör utvecklaren använda 
datatyper som uppfyller behoven men är så små som möjligt och tänka på att objektinstansiering 
har overhead. (Managing Your App’s Memory, n.d.) 
 

2.5	  Verktyg	  och	  metoder	  
 
I detta avsnitt ges en introduktion till de typer av verktyg och metoder som kan användas för att 
optimera prestanda hos Android-applikationer.  
 

2.5.1	  Allmänt	  om	  verktyg	  
 
För denna uppsats definieras ett verktyg som en programvara för att hjälpa utvecklaren mäta, 
analysera och förbättra prestanda hos en applikation. Verktyg kan även användas för att bekräfta 
att en ändring har påverkat prestandan. Dessa uppgifter kan utföras av verktyget på flertalet sätt: 
 
● Genom att verktyget presenterar lämplig mätdata. 
● Genom att verktyget analyserar mätdata och presenterar ett analysresultat. 
● Genom att verktyget analyserar mätdata och presenterar förbättringsförslag. 

 
Verktygen i undersökningen får tillhandahållas av andra källor än Android och behöver således 
inte ingå i mängden verktyg som presenteras i Android-dokumentationen. 
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2.5.2	  Tidsmätning	  
 
Den kanske enklaste metoden för att mäta prestanda är att mäta tidsåtgången för en operation. 
Genom att jämföra två tidsstämplar, en tagen precis innan operationen man vill mäta på startar 
och en från direkt efter operationen är slutförd kan tiden som operationen tog att utföra beräknas. 
Då gäller att tidsåtgång = sluttid - starttid. 
 
En naiv metod är att använda Javas System.currentTimeMillis() eller System.nanoTime(). Som 
utvecklare bör man dock vara medveten om att denna tidsmätning inte nödvändigtvis blir korrekt 
eftersom processer i Android delar på systemets resurser och schemaläggaren kan avbryta 
exekveringen av en process till förmån för en annan process med högre prioritet. I det fallet 
kommer en sådan tidsmätning även inkludera tiden som gick åt för att exekvera andra processer. 
(Guihot, 2012: 163-165) 
 
Bättre är att använda Android-specifika Debug.threadCpuTimeNanos() som mäter tidsåtgången 
för tråden den kallas ifrån. Om operationen man vill mäta tidsåtgången för utförs i flera trådar 
måste mätningen dock genomföras i varje enskild tråd för att få ut den totala tidsåtgången. 
(Guihot, 2012: 165-166) 
 

2.5.2	  CPU-‐prestanda	  
 
För att förenkla prestandamätning genom tidsmätning kan man använda sig av ett profilerings-
verktyg. Android tillhandahåller Traceview, ett verktyg som kan ge information om hur mycket 
CPU-tid som går åt för att exekvera olika delar av en applikation. Verktyg av detta slag är bra för 
att hitta de mest tidskrävande operationerna, vilka även kallas flaskhalsarna.  
 
Traceview bör dock inte användas för att ge absoluta exekveringstider, utan tidsmätningarna bör 
endast användas för jämförelse mellan olika profileringar. (Guihot, 2012: 169) Traceview ingick 
i utvärderingen och beskrivs mer i detalj i avsnitt 5.1.1. 
 

2.5.3	  Minnes-‐prestanda	  
 
För att analysera minnesanvändning tillhandahåller Android diverse verktyg för att förenkla 
optimeringsprocessen. Bland annat finns verktyg det som visar nuvarande allokeringar, när och 
varför skräpsamling sker och misstänkta minnesläckor.  
 
Inkluderade i Androids SDK finns verktyg som visualiserar heap-uppdateringar och allokeringar 
och för att upptäcka minnesläckor kan Eclipse Memory Analyzer (MAT) användas. 
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(Investigating Your RAM Usage, n.d.) MAT ingick i utvärderingen och beskrivs mer i detalj i 
avsnitt 5.1.6. 
 

2.5.4	  Svarstids-‐prestanda	  
 
För att analysera svarstider kan utvecklaren använda sig av ett profileringsverktyg som kan visa 
en skiss över exekveringen. Då kan kostsamma operationer i samband med 
användarinteraktioner upptäckas. Ett annat alternativ är att använda Androids StrictMode, ett 
verktyg för att upptäcka om tidskrävande operationer såsom bland annat nätverksanrop eller 
diskoperationer utförs på UI-tråden med risk för att användaroperationer blockeras eller 
gränssnittet reagerar långsamt. StrictMode ingick i utvärderingen och beskrivs mer i detalj i 
avsnitt 5.1.5. 
 

2.5.5	  Layout-‐prestanda	  
 
Ibland kan en applikations layout ge prestandaproblem. Som hjälp för att optimera layouter finns 
flertalet verktyg. Ett exempel på verktyg för att optimera layout-prestanda är Lint, vilket är ett 
kodanalysverktyg som kan skanna igenom layouter för att upptäcka vanliga problem och 
konstruktioner som kan försämra prestandan. Ett annat verktyg för att optimera layout-prestanda 
är Hierarchy Viewer, vilket är ett verktyg för att visualisera layouternas uppbyggnad och 
hierarkier. (Optimizing Your UI, n.d.) Dessutom finns det verktyg för att visualisera hur skärmen 
ritas i syfte att upptäcka onödiga ritningar. Ett verktyg som kan användas för att upptäcka 
överritningar är Overdraw Analyzer. Hierarchy Viewer, Overdraw Analyzer och Lint ingick i 
utvärderingen och beskrivs mer i detalj i avsnitt 5.1.2-5.1.4.  
 

2.5.6	  Övrigt	  
 
Kodanalysverktyg kan vara användbara för att upptäcka strukturella problem i 
applikationskoden. Lint är ett verktyg som kan användas för att skanna igenom hela Android-
projekt i syfte att hitta potentiella buggar och problem på kodnivå. (Improving Your Code with 
lint, n.d.) Lint beskrivs mer i detalj i avsnitt 5.1.4. 
 
En annan metod för skapa Android-applikationer med bra prestanda är att ha goda kunskaper om 
Androids riktlinjer och dokumentation. Dokumentationen innehåller mängder med information 
som är användbar för att bygga både effektiva och användarvänliga applikationer. 
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3.	  Metod	  
 
I detta avsnitt presenteras teorin för de arbetsmetoder som använts under arbetet och de 
milstolpar som sattes upp för arbetets utförande.  
 

3.1	  Introduktion	  till	  arbetsmetoder	  
 
Bell (2006: 7-8) beskriver olika metoder för att bedriva forskning. Hon menar att kvantitativa 
metoder går ut på att samla in data och studera förhållandet mellan olika data-set. Därifrån dras 
slutsatser som förhoppningsvis kan leda till generaliseringar av de undersökta fenomenen. 
Kvalitativa metoder å andra sidan används för att skapa förståelse om de fenomen som studeras. 
Ofta används en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder; den ena utesluter inte den 
andra.  
 
Creswell (2007: 74) menar att en fallstudie är en bra arbetsmetod om forskaren har identifierat 
klara fall och avgränsningar och vill få en djupare förståelse för fallen eller kunna jämföra de 
olika fallen med varandra. Utvärderingen som skulle genomföras byggs på kvalitativa empiriska 
resultat, framför allt från testning av olika verktyg på MDVs applikation. Utvärderingen kan 
därför ses som en kvalitativ fallstudie, där utvärderingen av de olika verktygen är de enskilda fall 
som ska studeras och sedan jämföras med varandra. Easterbrook et al. (2007: 11) skriver att en 
av fallstudiens stora svagheter är att datainsamling och analys är mer öppen för påverkan av 
forskarens tolkning och att det därför behövs tydliga ramverk för hur valet av fall och 
datainsamlingen sker. De menar att en fallstudie ofta möjliggör djupa insikter, men att 
giltigheten för resultaten beror på det använda ramverket. För att minimera problemet och för att 
säkerställa att utvärderingen genomfördes på ett vetenskapligt vis definierades därför 
utvärderingsmetoden, de kriterier utvärderingen skulle utgå från och slutligen en 
utvärderingsmodell som verktygen skulle utvärderas efter. Utvärderingsmetoden presenteras i 
avsnitt 3.3 och utvärderingsmodellen med kriterier presenteras i del 4.3.  
 

3.2	  Förstudie	  
 
För att tillgodose kunskapsbehovet för att kunna utföra utvärderingen inleddes arbetet med en 
litteraturstudie. I detta avsnitt presenteras den inledande förstudie som genomfördes. 
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3.2.1	  Metod	  för	  insamling	  av	  material,	  data	  
 
För att utföra detta arbete behövdes först och främst nya kunskaper om Android-plattformen, 
prestandaoptimering, arbetsmetoder och utvärderingsmetodik och modeller. För att tillgodose 
kunskapsbehovet utfördes en litteraturstudie som huvudsakligen resulterade i innehållet i avsnitt 
2-4.  
 
Litteraturstudien utfördes genom internet-sökning med hjälp av Google, Google Scholar, KTH 
Primo och DiVA. Sökningarna resulterade i flertalet böcker och artiklar som refereras till 
löpande i texten, där de är relevanta. En stor del av informationen som krävdes återfanns 
dessutom i Androids dokumentation och i dokumentationen för de verktyg som utvärderats. 
 
Cronblom et al. (2010: 118-119) skriver att utvärderaren bör ha kunskaper om området som ska 
utvärderas för att kunna utföra en bra utvärdering. För att tillgodose kunskapsbehovet var 
litteraturstudien nödvändig. Den möjliggjorde införskaffandet av de grundläggande kunskaper 
om Android och prestandaoptimering som krävdes för att utföra arbetet.  
 
Metodik för insamling av mätvärden vid prestandamätning återfinns i avsnitt 5.4. 
 

3.2.2	  Referenshantering	  
 
För att förenkla hanteringen av referenser användes referenshanteringssystemet Zotero och i 
uppsatsen används Harward-stilen för att återge referenser. Referenslistan återfinns i slutet av 
uppsatsen. 
 

3.3	  Utvärdering	  
 
I detta avsnitt redogörs för teorin bakom utvärderingsmetoden som ligger till grund för 
utvärderingen som genomförts. Utvärderingen baserades på teorin för utvärdering av IT-system 
som presenteras i ”Handlingsbara IT-system – design och utvärdering” (Cronblom et al., 2010: 
100-129). Strategin som Cronblom et al. (2010) beskriver valdes eftersom den är anpassad för 
utvärdering av programvara och detta återfanns även i arbetets mål. 
 

3.3.1	  Om	  utvärdering	  
 
Cronblom et al. (2010) beskriver i “Handlingsbara IT-system - design och utvärdering” olika 
definitioner för vad som menas med utvärdering. Bland annat kan man läsa att utvärdering 
definieras som: “en mätning, så systematisk och objektiv som möjligt av ett pågående eller 
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avslutat projekt, program eller policy, dess design, implementering och resultat … en utvärdering 
ska tillhandahålla information som är trovärdig och användbar”. (Lewin (1994), citerad i 
Cronblom et al. (2010: 100)) Vidare menar Cronblom et al. (2010) att en utvärdering består av 
följande delar: 
 
● Identifikation av förutsättningar för utvärdering - Finna de konceptuella egenskaperna 

hos utvärderingssituationen, såsom typ av system, tid, resurser och tillgång på 
information. 

● Handling - Systematiskt beskriva, värdera och mäta. 
● Rapportering av resultat - Ge underlag för beslutsfattande som är trovärdigt och 

användbart. 
 

3.3.2	  Utvärderingsstrategi	  
 
Innan utvärderingen kan utföras behöver vissa grundläggande utvärderingsfrågor redas ut. 
Cronblom et al. (2010) menar att två viktiga frågor att besvara inför konstruktionen av en strategi 
för utvärderingen är hur utvärderingen ska gå till och vad som ska utvärderas.  
 
De tre typer av strategier som beskrivs för hur utvärdering går till är:  
● Målbaserad utvärdering 
● Målfri utvärdering 
● Kriteriebaserad utvärdering 

 
I en målbaserad utvärdering drivs utvärderingen av mål härledda från den studerade 
verksamheten i syfte att mäta hur IT-systemet bidrar till verksamheten. Målfri utvärdering 
innebär att inga mål är definierade för utvärderingen i förväg och att alla insikter växer fram 
under utvärderingens gång. Det finns alltså inga explicita bedömningsgrunder i en målfri 
utvärdering, utan de hämtas från användarna under utvärderingen. I en kriteriebaserad 
utvärdering väljs de kriterier som utvärderingen ska utgå från i förväg. Dessa kriterier är mer 
generella och inte begränsade till en specifik organisation. (Cronblom et al., 2010) 
 
De typer av strategier för vad som ska utvärderas är: 
● IT-system som sådana 
● IT-system i användning 

 
Strategin för att utvärdera IT-system som sådana innebär att utvärderingen genomförs utan att 
användarinteraktion studeras. Alltså innefattar den inte användarnas uppfattning om hur systemet 
stödjer verksamheten, utan endast utvärderarens uppfattning tas med i resultaten. Strategin för att 
utvärdera IT-system i användning innebär att utvärderaren studerar en situation där användare 
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interagerar med systemet. Då inkluderas även användares uppfattningar i utvärderingsresultaten. 
(Cronblom et al., 2010)  
 
Cronblom et al. (2010) kombinerar ovanstående tre hur-strategier med de två vad-strategierna till 
sex olika utvärderingstyper. Dessa utvärderingstyper kan under utvärderingen kombineras på 
olika sätt. 
 
Den utvärderingsstrategi som använts för utvärderingen som beskrivs i denna uppsats bygger 
framför allt på en kombination av målbaserad och kriteriebaserad hur-strategi, eftersom både mål 
härledda från MDVs behov och mer generella tekniska kriterier behandlas. Som vad-strategi 
kommer IT-system som sådana att användas eftersom utvärderingen inte bygger på 
användarupplevelser bortsett från utvärderarens. Cronblom et al. (2010) menar att strategin kan 
ses som deduktiv eftersom målen och kriterierna kan ses som hypoteser som ska verifieras.  
 

3.3.3	  Utvärderingsprocessen	  
 
Cronblom et al. (2010) tillhandahåller processbeskrivningar för utvärdering enligt de 
utvärderingstyper som identifierats. De menar att utvärderingsprocessen består av tre faser: 
 
● Inledningsfas 
● Utvärderingsfas 
● Avslutningsfas 

 
I inledningsfasen samlas nödvändig information in för att utföra utvärderingen enligt uppdraget. 
Syftet är att ge kunskaper om kontexten för utvärderingen, så att utvärderaren kan föreslå ett 
lämpligt tillvägagångssätt. Inledningsfasen inleds med att fastställa förutsättningarna för 
utvärderingen. Det vill säga att bestämma utvärderingens omfattning, tid, uppdragsgivare, 
utförare, avgränsningar och möjliga kunskapskällor. Utvärderaren bör även utvidga sina 
kunskaper inom området för utvärderingen under inledningsfasen. (Cronblom et al., 2010) 
 
Därefter bör utvärderaren bekanta sig med det IT-system som ska utvärderas i syfte att öka sina 
kunskaper. Detta kan göras genom att utforska IT-systemet och dess dokumentation. Cronblom 
et al. (2010) skriver även att användare för systemet bör identifieras. Detta har dock inte 
behandlats i denna utvärdering eftersom det inte finns några nuvarande användare och framtida 
användare förutsätts vara kunniga. 
 
I början av utvärderingsfasen identifieras och dokumenteras verksamhetsmål och kriterier. Valet 
av kriterierna beror på resultatet från inledningsfasen och kriterier kan läggas till eller tas bort 
under utvärderingsarbetet. (Cronblom et al., 2010) De kriterier som använts för utvärderingen 
presenteras i avsnitt 4.3. 
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När mål och kriterier valts kan utvärderingsarbetet börja. I en målbaserad/kriteriebaserad 
utvärdering med avseende på IT-system som sådana består arbetet av två huvuddelar: Värdera 
efter uppsatta mål och kriterier samt härleda möjliga verksamhetseffekter. Till sist, i 
avslutningsfasen, sammanställs resultat och slutsatser tillsammans med en presentation av 
problem och styrkor. (Cronblom et al., 2010)  
 

3.4	  Milstolpar	  
 
De milstolpar som sattes upp för utförandet av arbetet följer tillsammans med beräknad vecka 
som milstolpen skulle vara nådd. Veckobestämmelserna avser fredag, antal veckor från arbetets 
start. 
 
● Vecka 1 - Specificera arbetsmetoder 
● Vecka 1 - Bestämma avgränsningar 
● Vecka 2 - Specificera kriterier för utvärderingen och utvärderingsmodell 
● Vecka 3 - Hitta verktyg att utvärdera 
● Vecka 3 - Förstudie klar 
● Vecka 7 - Utvärdering av verktygen klar 
● Vecka 8 - Sammanställning klar 
● Vecka 11 – Inlämning av slutgiltig uppsats 
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4.	  Utvärderingsmodell	  och	  kriterier	  
 
I detta avsnitt presenteras kriterierna för utvärderingen och den utvärderingsmodell som använts 
under utvärderingen. Vidare återges metrik och avgränsningar för modellen. 
 

4.1	  ISO/IEC-‐standard	  	  
 
ISO/IEC 9126-1 beskriver kvalitet för mjukvara. I standarden delas mjukvarukvalitet upp i tre 
delar: 
 
● Intern kvalitet - Kvalitet av programvarans implementation, kodmässigt. 
● Extern kvalitet - Kvalitet när programvaran exekveras.  
● Kvalitet vid användning - Användarens syn på kvaliteten för en mjukvaruprodukt under 

användning.  
 
För att mäta kvalitet hos mjukvara behövs en kvalitetsmodell. ISO/IEC 9126-1 definierar 
kvalitetsmodeller för intern och extern kvalitet samt för kvalitet vid användning. 
 
För intern och extern kvalitet delas kvalitetsmodellen upp i sex kategorier: funktionalitet, 
tillförlitlighet, användbarhet, effektivitet, underhållsmässighet och flyttbarhet. Dessa kategorier 
delas sedan upp i ytterligare underkategorier. (ISO/IEC 9126-1, 2000: 7) 
 
För kvalitet vid användning delas kvalitetsmodellen upp i fyra kategorier: effektivitet, 
produktivitet, säkerhet och tillfredsställelse. (ISO/IEC 9126-1, 2000: 12) 
 
Utvärderingen som skulle utföras hade för avsikt att utvärdera användbarheten hos 
prestandaoptimeringsverktyg. Därför valdes att konstruera en utvärderingsmodell efter utvalda 
kriterier ur ISO/IEC 9126-1s modeller för extern kvalitet och kvalitet vid användning. Intern 
kvalitet var inte av intresse för utvärderingen eftersom det endast var externt tillhandahållna 
verktyg som skulle utvärderas.  
 
På begäran av problemägaren fokuserade utvärderingen på verktygens resultat gällande 
prestandaförbättringar. Därför baserades utvärderingsmodellen framför allt på kategorierna 
funktionalitet och effektivitet. Övriga kategorier i ISO/IEC 9126-1s kvalitetsmodeller uteslöts ur 
utvärderingen. Detta val motiveras i avsnitt 4.5.  
 
ISO/IEC 9126-1 (2000: 4) tillhandahåller exempel på hur skalor för kvalitet kan konstrueras. Ett 
förslag är att använda en tvådelad skala: tillfredsställande och otillfredsställande. Ett annat 
förslag är att använda en fyrdelad skala: överstiger förväntningarna, förväntad nivå, miniminivå 
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för tillfredsställelse och otillfredsställande. Metrik och skalor använts för utvärderingen av de 
olika kriterierna beskrivs och specificeras i avsnitt 4.4.  
 

4.2	  Förslag	  på	  utvärderingskriterier	  från	  problemägare	  
 
Arbetets problemägare önskade en utvärdering med fokus på verktygens resultat. Utvärderingen 
ombads täcka de tekniska områden en Android-applikation kan optimeras på och utifrån 
resultatet skulle det vara möjligt att läsa ut vilka verktyg som bör användas för att utföra en 
heltäckande prestandaoptimering.  
 
Problemägaren föreslog att utvärderingen skulle visa på vilka verktyg som kan användas till de 
olika klasserna av prestandaoptimering samt att utvärderingen inkluderar övriga tekniska 
aspekter som kan vara intressanta för att upptäcka problem i prestandan. Dessutom skulle 
utvärderingen inkludera ifall användningen av verktyget gett någon dokumenterbar prestanda-
vinst.  
 

4.3	  Den	  använda	  utvärderingsmodellen	  
 
Utvärderingsmodellen som använts baserades på förslag från problemägaren och ISO/IEC 9126-
1s kvalitetsmodeller för extern kvalitet och kvalitet vid användning. De relevanta kategorierna 
från ISO/IEC 9126-1 som utvärderingsmodellen grundas på listas nedan. Den matris som 
användes för att dokumentera huruvida verktygen uppfyllde kriterierna och underlättade 
jämförelse mellan verktygen återfinns i bilaga A. Metrik för kriterierna beskrivs i avsnitt 4.4. 
 

4.3.1	  Funktionalitet	  
 
ISO/IEC 9126-1 definierar funktionalitet som en mjukvaruprodukts förmåga att möta 
användarens behov när mjukvaruprodukten används under specificerade villkor. (ISO/IEC 9126-
1, 2000: 7) 
 
Under denna kategori utvärderas huruvida ett verktyg uppfyller en viss typ av önskad 
funktionalitet. Huvudkriteriet för denna kategori är: 
 
● Vilken funktionalitet tillhandahåller verktyget?  

 
För att besvara frågan undersöks verktygen utefter den funktionalitet de tillhandahåller. Önskad 
funktionalitet är att verktygen är utformade för att optimera följande: 
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● CPU-prestanda 
● Minnes-prestanda 
● Layout-prestanda 
● Svarstids-prestanda 

 
Dessutom utvärderas ifall verktygen tillhandahåller användbara funktioner och mätstrategier 
såsom:  
 
● Exekveringsskisser 
● Trådskisser 
● Minnesanvändningsskisser 
● Skräpsamlings-analyser 
● Kodanalyser 
● Funktionstider 
● Layoutskisser 

 

4.3.2	  Effektivitet	  
 
ISO/IEC 9126-1 definierar effektivitet som en mjukvaruprodukts förmåga att erbjuda lämplig 
prestanda under specificerade villkor. (ISO/IEC 9126-1, 2000: 10) 
 
Under denna kategori utvärderas huruvida användningen av ett verktyg resulterar i förbättrad 
prestanda. Kriterierna som behandlas är: 
 
● Ger verktyget användbara indikationer för var prestandaoptimering kan ske? 
● Kan prestandavinster dokumenteras från optimering där verktyget föreslår? 

 
Dessutom utvärderas ifall verktyget är väldokumenterat med avseende på både installation och 
användning.  
 

4.4	  Metrik	  
 
I detta avsnitt återges den metrik som använts för att mäta huruvida kriterierna beskrivna i avsnitt 
4.3 uppfylls.  
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4.4.1	  Funktionalitet	  
 
Verktygens funktionalitet mäts i en tredelad skala, baserad på den tvådelade skalan som beskrevs 
i avsnitt 4.1. Skillnaden är att ett extra steg har adderats mellan det tillfredsställande och det 
otillfredsställande. Om verktyget erbjuder en viss funktionalitet anses verktyget uppfylla 
funktionaliteten tillfredsställande, om verktyget saknar en funktionalitet är verktyget 
otillfredsställande med avseende på funktionaliteten det saknar. Om verktyget erbjuder en variant 
av funktionaliteten, men den inte tillhör verktygets primära användningsområde anses verktyget 
delvis uppfylla tillfredsställande funktionalitet. Meningen är att det ska gå att läsa ut från 
resultatet vilka verktyg man bör välja för att utföra en heltäckande prestandaoptimering. 
 

4.4.2	  Effektivitet	  
 
Verktygens effektivitet med avseende på användbara indikationer mäts i den fyrdelade skalan 
som beskrevs i avsnitt 4.1.  
 
● Över förväntan – Verktyget ger klara indikationer på var prestandaoptimering kan ske 

och ger optimeringsförslag. 
● Förväntad nivå – Verktyget ger klara indikationer på var prestandaoptimering kan ske.  
● Tillfredsställande, miniminivå - Verktyget ger ofullständiga indikationer på var 

prestandaoptimering kan ske, men utvärderaren kan härleda optimeringsmöjligheter ändå.  
● Otillfredsställande - Verktyget ger ingen indikation på var prestandaoptimering kan ske, 

inte ens efter djupare analys av utvärderaren. 
 
Verktygens effektivitet med avseende på resultat från prestandaoptimering där verktygen föreslår 
bedöms i skillnad i exekveringstid före optimering jämfört med efter optimering. 
Exekveringstiden mäts i millisekunder efter annan lämplig metod för tidsmätning, antingen 
genom att verktyget erbjuder den funktionaliteten eller manuellt via de metoder som beskrevs i 
avsnitt 2.5.2. Den testprogramvara som optimeringsverktygen användes på beskrivs i avsnitt 5.2. 
 
Verktygens dokumentation bedöms utefter den fyrdelade skalan som beskrevs i avsnitt 4.1.  
 
● Över förväntan - Dokumentation existerar för både installation och användning och är 

lättförstådd och lättnavigerad. 
● Förväntad nivå - Dokumentation existerar för både installation och användning. 
● Tillfredsställande, miniminivå - Dokumentation existerar men är ofullständig eller 

svåråtkomlig. 
● Otillfredsställande - Dokumentation saknas. 
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4.5	  Avgränsningar	  i	  modellen	  
 
Den använda utvärderingsmodellen är grovt begränsad jämfört med kvalitetsmodellerna i 
ISO/IEC 9126-1. Anledningen till detta är att problemägaren är intresserad av en utvärdering 
som är fokuserad på funktionalitet och effektivitet med motiveringen att industrin inte är 
intresserad av om verktygen har bra användarvänlighet, tidseffektivitet eller felsäkerhet. Det 
viktigaste är att verktygen utför sin uppgift och ger tillfredsställande resultat på 
optimeringsfronten. Ingenjörer som ska använda verktygen förutsätts kunna hantera svåranvända 
verktyg. Därför faller flertalet kategorier ur ISO/IEC 9126-1 såsom tillförlitlighet och 
användbarhet bort.  
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5.	  Genomförande	  
 
I detta avsnitt ges ytterligare detaljer och beskrivningar om utvärderingens genomförande och 
utvärderingsförloppet. Först beskrivs valet av verktyg, sedan testprogramvaran, 
utvärderingsförloppet, mätstategier och till slut återges verksamhetsberättelser från optimeringen.  
 

5.1	  Val	  av	  verktyg	  
 
Arbetets problemägare kom med förslag på några verktyg som önskades ingå i utvärderingen. 
Dessa var Traceview, Lint och StrictMode. Resterande verktyg valdes så att det totala urvalet 
antogs innehålla verktyg från flertalet av de olika kategorierna för prestandaoptimering som 
beskrivs i avsnitt 2.5. Verktyg av typerna CPU-prestanda, svarstids-prestanda, layout-prestanda 
och minnes-prestanda som primärt optimeringsområde valdes och presenteras nedan. Verktyg av 
flera optimeringstyper valdes eftersom att vid utförande av en fullständig optimering behövs 
verktyg för att optimera alla delar utav applikationen.  Utvärderaren önskade att 
utvärderingsfasen skulle efterlikna optimeringsprocessen i en fullständig prestandaoptimering. 
 
De verktyg som valdes för utvärderingen var Traceview för CPU-prestanda, Eclipse Memory 
Analyzer (MAT) för minnes-prestanda, Hierarchy Viewer och Overdraw Analyzer för layout-
prestanda, StrictMode för svarstids-prestanda och Lint som är ett kodskanningsverktyg för att 
hitta problem i applikationskoden. Denna delmängd verktyg ansågs täcka alla de kategorier av 
prestandaoptimering som tidigare identifierats. 
 
Verktygen hittades framför allt genom Androids dokumentation, men även genom sökning på 
internet där flertalet blogginlägg presenterade olika uppsättningar optimeringsverktyg. Faktum är 
att alla verktyg som valdes till utvärderingen utom Overdraw Analyzer beskrivs i Androids 
dokumentation. För Overdraw Analyzer hittades dock stöd i Android-dokumentationen för att 
det verktyget uppmärksammar påverkar prestandan, även om verktyget själv inte nämns. 
 
I Android-dokumentationen hittades även flera verktyg som inte inkluderades mängden verktyg 
som utvärderades. För CPU-prestanda och svarstids-prestanda återfanns Systrace, vilket hade 
delvis liknande funktionalitet som Traceview. Traceview ansågs dock täcka in den funktionalitet 
som Systrace tillhandahåller och därför inkluderades inte verktyget. Dessutom hittades flertalet 
enfunktions-verktyg för minnes-prestanda såsom Allocation Tracker och Heap Monitor. Dessa 
ansågs kunna ersättas av MAT, som var ett mer heltäckande verktyg och således inkluderades 
inte dessa i utvärderingen. 
 
Läsaren bör vara medveten om att valet av verktyg är subjektivt och att det inte kan garanteras 
att de verktyg som valdes för utvärderingen faktiskt är de bästa som finns på marknaden. 
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Observera även att inga heltäckande förklaringar till verktygen eller användarinstruktioner ges. 
För detta syfte hänvisas till verktygens dokumentation. 
 

5.1.1	  Traceview	  
 
Traceview är ett profileringsverktyg som visar loggar från en applikations exekvering. Verktyget 
erbjuder både en tidslinje över exekveringen för alla applikationens trådar och en 
profileringspanel där exekveringstider redovisas baserat på hur mycket tid som spenderats i olika 
metoder. Profileringspanelen tillhandahåller flertalet inställningar för att sortera resultatet på 
inklusiv/exklusiv tid, antal anrop och tidsåtgång per anrop. (Profiling with Traceview and 
dmtracedump, n.d.) Med hjälp av sorteringen kan man upptäcka flaskhalsarna, vad som tar längst 
tid, och därmed vad man bör försöka optimera först.  
 

5.1.2	  Hierarchy	  Viewer	  
 
Hierarchy Viewer är ett verktyg som visualiserar layouters vy-hierarkier och ger metrik på 
prestandan för varje nivå i hierarkin. På så sätt kan de mest prestandakrävande vyerna 
identifieras. Hierarchy Viewer ger även en översikt över layoutens vyer genom ett träddiagram, 
där onödiga vyer kan identifieras. Eftersom antalet vyer och hierarkins djup påverkar prestandan 
öppnar verktyget upp för goda optimeringsmöjligheter.  
 
Hierarchy Viewer tillhandahåller prestanda-indikatorer för de olika stegen i byggandet av en vy. 
Dessa är konstruerade så att det ges tre indikatorer, en för vardera mätningen av vyns storlek, 
dess positionering och ritning. Indikatorerna återfinns som färgade punkter där grön indikerar att 
vyn är snabbare än 50 % av alla vyer i delträdet, gul att den är långsammare än 50 % av vyerna i 
trädet och röd att vyn är den långsammaste vyn av alla i delträdet. (Optimizing Your UI, n.d.) 
Dessa indikatorer är till hjälp när det gäller att identifiera de största prestandaproblemen och vad 
som bör optimeras först.  

5.1.3	  Overdraw	  Analyzer	  
 
Overdraw Analyzer är ett inbyggt verktyg i utvecklarpanelen hos Android-enheter och kan finnas 
under titeln “Debug GPU overdraw” för vissa Android-versioner. Under utvärderingen har en 
enhet med Android 4.4.2 använts. Verktyget lägger en delvis transparent överstrykning av olika 
färger ovanpå applikationens användargränssnitt och utifrån färgkodningen på överstrykningen 
kan utvecklaren identifiera vilka områden på skärmen som ritats flera gånger på samma bild. 
Färgkodningen följer: 
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● Blå - 1 överritning 
● Grön - 2 överritningar 
● Ljusröd - 3 överritningar 
● Mörkröd - 4 eller fler överritningar 

 
I Android ritas vyer utifrån vy-hierarkin, där föräldra-vyer ritas först och barn-vyer ritas sedan 
ovanpå. (How Android Draws Views, n.d.) På grund av detta kommer överritningar ske och 
minskning av antalet överritningar kan förbättra prestandan. I Androids dokumentation kan man 
läsa att en bra tumregel är att inte rita mer än 2.5 gånger fler pixlar jämfört med skärmstorleken 
per bild. (Hardware Acceleration, n.d.) Översatt till ovanstående färgkodning bör alltså skärmen 
maximalt ha ett heltäckande blått lager och ett halvtäckande grönt lager. 
 

5.1.4	  Lint	  
 
Lint är ett kodanalysverktyg som kan hitta strukturella problem i applikationskoden för att 
förbättra tillförlitligheten, prestandan och underhållbarheten hos applikationen. Lint delar upp 
problemen i kategorierna korrekthet, säkerhet, prestanda, användbarhet, tillgänglighet samt 
internationalisering och presenterar eventuella problem med beskrivning och allvarlighetsgrad 
för att förenkla prioriteringen av problem att lösa. Verktyget är flexibelt i den meningen att det 
kan justeras efter utvecklarens behov. Utvecklaren kan själv välja vilka problem som Lint ska 
leta efter och vilka problem som ska ignoreras. I Android-dokumentationen rekommenderas att 
Lint används och att de problem som upptäcks åtgärdas innan applikationen publiceras. 
(Improving Your Code with lint, n.d.) 
 

5.1.5	  StrictMode	  
 
StrictMode är ett verktyg som kan upptäcka operationer som möjligtvis görs av misstag, så att 
utvecklaren kan rätta till dem. Framför allt kan det användas för att upptäcka diskoperationer och 
nätverksanrop på applikationens huvudtråd. Denna typ av tidskrävande operationer bör hållas 
borta från huvudtråden för att applikationerna ska hålla en jämn exekvering utan risk att 
användarens inmatningar blockeras. Utvecklaren bör dock vara medveten om att det inte är 
garanterat att StrictMode upptäcker alla problem. (StrictMode, 2014) Att testa applikationen med 
StrictMode ingår i checklistorna som Android tillhandahåller för att testa kvaliteten hos en 
applikation innan publicering. (Core App Quality Guidelines, n.d.) 
 

5.1.6	  Eclipse	  Memory	  Analyzer	  
 
Eclipse Memory Analyzer (MAT) är ett verktyg som kan användas för att analysera heap dumps 
tagna från en Android-enhets RAM-minne i syfte att hitta minnesläckor och minska 
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minnesanvändningen. MAT är ett omfattande verktyg med många funktioner, men de som 
Android-dokumentationen beskriver som hjälpfulla är:  
 
● Histogram view - Listar alla klasser och hur många instanser som finns av varje klass. 

Denna vy kan användas för att hitta minnesläckor i form av extra instanser. (Investigating 
Your RAM Usage, n.d.)   

● Dominator tree - Visar en lista över objekten utefter storleken de allokerar på heapen. 
Genom att identifiera allokeringar som är ungefärligt lika stora som skräpsamingens 
utskrifter indikerar kan de objekt som orsakar skräpsamling identifieras. (Investigating 
Your RAM Usage, n.d.) Det är även möjligt att identifiera vad som orsakar att ett objekt 
hålls levande i heapen och förhindrar att skräpsamlaren kan återta minnet som det 
använder. (Finding Responsible Objects, n.d) 

 
MAT kan även utföra en analys av heapen och föreslå var läckor finns genom en så kallad Leak 
Suspect Report. (Running Leak Suspect Report, n.d.) Denna kan vara till hjälp för att identifiera 
eventuella minnesläckor, som sedan kan undersökas vidare med till exempel Dominator tree-
verktyget. 
 

5.2	  Testprogramvara	  
 
Den testprogramvara som använts under utvärderingen för optimering är MDVs publicerade 
Android-applikation mi.tv, en social TV-guide för den Colombianska marknaden. 
Prestandaoptimeringar skedde på lämpliga delar av applikationen utefter verktygens förslag. 
Dock kommer ingen källkod att inkluderas i uppsatsen.  
 
För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig av kommande beskrivningar av utvärderingsförloppet 
och verksamhetsberättelserna för optimeringsprocessen behövs lite information om 
applikationens struktur. 
 
När användaren startar applikationen startas den första aktiviteten, SplashScreenActivity. (Se 
figur 1.) Denna aktivitet visas under tiden som data laddas ner från internet och användaren får 
en indikation på att något händer genom status-meddelanden. När all data är färdigladdad stängs 
SplashScreenActivity och HomeActivity startar. HomeActivity är huvudaktiviteten för Tv-
guiden och innehåller bland annat en ViewPager, en vy innehållande sidor som kan bläddras i 
sidled, innehållande en Tv-guide där kanalerna presenteras var för sig tillsammans med sina 
närmaste sändningar och en panel för att välja tid. (Se figur 2.) ViewPagern innehåller även 
flertalet sidor där sändningarna är sorterade utifrån genrerna film, serie, sport och barnprogram. 
(Se figur 3.) Dessa kommer i denna uppsats även kallas Tag-sidor. 
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Figur 1 - SplashScreenActivity, skärmdump 

 
Figur 2 - HomeActivity, TV-guide, 

skärmdump 

 
Figur 3 - HomeActivity, Tag-sida, 

skärmdump 

 
Figur 4 - BroadcastPageActivity, skärmdump 

 
För varje sändning kan användaren även navigera till en sida innehållande information för den 
individuella sändningen. Aktiviteten innehållande denna sida heter BroadcastPageActivity. (Se 
figur 4.) 
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5.3	  Utvärderingsförlopp	  
 
En generell beskrivning av utvärderingsmetoden presenterades i avsnitt 3.3, där teori om 
utvärdering behandlades. I detta avsnitt beskrivs utvärderingsförloppet specifikt för den utförda 
utvärderingen.  
 

5.3.1	  Inledningsfasen	  
 
Utvärderingens inledningsfas utgjordes av den inledande förstudien där generell kunskap om 
Android-plattformen och prestandaoptimering införskaffades. De förutsättningar för 
utvärderingen som beskrivs i 3.3.3 var redan definierade vid examensarbetets start, så mindre 
fokus lades på dem. 
 
Därefter valdes de verktyg som utvärderingen ska utgå ifrån. Valet av verktygen beskrevs mer 
detaljerat i avsnitt 5.1. Vidare studerades verktygens dokumentation i syfte att ge utvärderaren 
kunskaper om hur verktygen skulle användas. 
 
Under inledningsfasen söktes även efter information om tidigare utvärderingar av 
prestandaoptimeringsverktyg för Android. Dessa sökningar resulterade dock inte i några 
rapporter, men flertalet blogginlägg och dokumentationssidor med instruktioner för användning 
av verktygen hittades, vilka var till hjälp för att bekanta sig med verktygen. Dessa redovisas dock 
inte i denna uppsats. 
 

5.3.2	  Utvärderingsfasen	  
 
Efter att verktygen valts ut inleddes utvärderingsfasen. Utvärderingen av ett verktyg inleddes 
med att identifiera vilken funktionalitet som verktyget tillhandahöll och vilken klass av 
prestandaoptimering verktyget kunde användas för. Därefter identifierades även de intressanta 
och användbara funktionerna och mätstrategierna som verktygen tillhandahöll. 
 
Den större delen av utvärderingsfasen lades på att utvärdera verktygens effektivitet. Verktygen 
användes på testprogramvaran och utifrån verktygens indikationer utfördes optimeringsförsök. 
Före och efter-exekveringstider dokumenterades och resultat från optimeringarna presenterades i 
procentuella skillnader. Dessutom utvärderades verktygens dokumentation. All utvärdering 
skedde efter utvärderingsmodellen som specificerades i avsnitt 4.3 och metriken i avsnitt 4.4. 
Under utvärderingsfasen dokumenterades utvärderingsresultatet i matrisen som återges i bilaga 
A. Resultatet från utvärderingen återfinns i avsnitt 6.  
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Det första verktyget som utvärderades var Traceview, för att identifiera applikationens kritiska 
delar inför framtida optimering med hjälp av andra verktyg. Att börja med ett profileringsverktyg 
är i linje med vad Bentley (1986: 88-89) beskriver som första steget i optimeringsprocessen. 
 

5.3.3	  Avslutsfasen	  
 
Slutligen sammanställdes resultatet från utvärderingen i avsnitt 6 och slutsatser från 
utvärderingen presenteras och diskuteras i avsnitt 7.  
 

5.4	  Mätstrategi	  och	  återgivelse	  av	  mätvärden	  
 
För att minimera riskerna för felaktiga mätresultat sattes riktlinjer för prestandamätningarna upp 
för att få ut tillförlitliga och reproducerbara resultat. Dessa följer:  
 
● Samma mätstrategi används för ett visst testfall, både före och efter optimering.  
● Alla mätningar för ett visst testfall utförs på samma hårdvara, både före och efter 

optimering. 
● Applikationen som testas är nystartad och processen dödas med en aktivitetshanterare 

mellan varje mätning. 
 

5.4.1	  Mätvärden	  
 
För att fastställa alla mätvärdens beroende av slumpen beräknades 95 % -iga konfidensintervall 
för alla prestandamätningar som presenteras i denna uppsats. Om inget annat anges utfördes 
mätningarna 5 gånger under samma förutsättningar och resultaten återges som ett 
konfidensintervall där mätfelet antas vara normalfördelat. Då gäller att: 
 

 
(Blom et al., 2005: 293)  
 
Där 𝑥 är medelvärdet, σ är standardavvikelsen, n är antalet mätningar och λ!/! = 1.96 för ett 95 
% -igt konfidensintervall. 
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5.4.2	  Skillnader	  mellan	  mätningar	  
 
Skillnader mellan mätvärden beskrivande prestandaförbättringar anges som ett 95 % -igt 
konfidensintervall för differensen mellan väntevärden. Då gäller att: 
 

 
(Blom et al., 2005: 299) 
 
Där 𝑥 och 𝑦 är medelvärden, σ!och σ! är standardavvikelser, 𝑛!och 𝑛!är antalet mätningar och 
λ!/! = 1.96 för ett 95 %-igt konfidensintervall.  
 
Alla mätvärden som återges i denna uppsats presenteras som konfidensintervall beräknade med 
ovanstående formler. Dessa återges som en omskrivning till följande format: 26.3 ± 0.3. 
 

5.5	  Verksamhetsberättelser	  för	  optimering	  
 
I detta avsnitt återges verksamhetsberättelser som beskriver hur optimering utförts med hjälp av 
de olika verktygen.  
 

5.5.1	  Traceview	  
 
En av de mest kritiska delarna i testapplikationen är uppstarten, från att applikationen startas tills 
dess att den går att använda. I testapplikationens fall behöver data hämtas från internet och sedan 
behandlas och sorteras innan den är klar att visas. Hur lång tid detta tar beror självklart på 
hårdvarans specifikationer och internetuppkopplingen, men med typisk hårdvara tar det några 
sekunder. Det är inte väsentligt att veta den exakta tiden det tar utan det räcker att läsaren är 
medveten om att uppstarten av applikationen inte är snabb, utan användaren måste vänta. Ju 
kortare tid som användaren måste vänta, ju bättre användarvänlighet. 
 
Den första profileringen som utfördes mätte därför från när applikationen startades tills att den 
första aktiviteten där användaren kan navigera vidare ifrån var färdigritad på skärmen och redo 
att ta emot användarens inmatningar. Profileringen utfördes 5 gånger från samma utgångspunkt 
och resultaten var snarlika, de tre största posterna mätt i procent visade standardavvikelser på 
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under 1 procentenhet. Den mätning med mätvärden som låg närmast medelvärdet var mätning 
nummer 2 och därför användes den som grund för vidare analys.  
 
Utifrån profileringsresultatet kunde utvärderaren med enkelhet läsa ut vilka poster som använde 
mest CPU-tid. Från dessa poster gavs möjligheten att navigera djupare i anropskedjorna och 
återigen se vilka delar av metoderna som använde sig av mest CPU-tid.  
 
Från profileringsresultatet kunde utvärderaren konstatera ut att 59.7 ± 0.8 % av CPU-tiden gick 
åt till bakgrundstrådar, 32.6 ± 0.5 % gick åt till meddelandehanteraren och 4.4 ± 0.5 % till 
Google Analytics. 
 
Utvärderaren följde bakgrundstrådarna nedåt i anrops-hierarkin och fann att bakgrundstråden 
som exekverar BuildTvBroadcastsForTags, operationen som sorterar sändningar utefter genrer, 
använder 14.7 ± 0.6 % av CPU-tiden. Mer specifikt var det genererande av Calendar-objekt som 
stod för majoriteten av CPU-tiden i metoden och därmed var flaskhalsen funnen. Vid analys av 
applikationskoden upptäcktes att osorterade sändningar använde lat instansiering av sina 
Calendar-objekt, medan vid skapandet av listorna av sorterade sändningar genererades alla 
Calendar-objekt direkt. Vid byte till lat instansiering även för sorterade sändningar minskades 
CPU-tiden för BuildTvBroadcastsForTags från 14.7 ± 0.6 % av den totala CPU-tiden till 0.92 ± 
0.04 %. Totalt minskades CPU-tiden för uppstarten med 11.1 ± 2.0 %. (Se figur 5.) 
 

 
Figur 5 – CPU-tid för uppstart av applikationen, SplashScreenActivity och HomeActivity 

 
Övriga bakgrundstrådar ansågs inte ha någon potential för optimering eftersom CPU-tiden gick 
åt till nätverksanrop och parsning av resultatet genom externa bibliotek. Likaså för Google 
Analytics. Däremot om man följer meddelandehanteraren nedåt i anropshierarkin finner man att 
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uppbyggande och ritande av layouter tog 26.3 ± 0.3 % av CPU-tiden i anspråk. Nästa steg i 
optimeringen av startflödet blev därför att undersöka layout-prestanda.  
 
Vidare profilerades endast HomeActivity, från aktiviteten startar tills dess att användaren kan 
navigera vidare. Profileringen gjordes efter optimeringen från första profileringen, som beskrevs 
ovan. Från resultatet av denna profilering kunde utvärderaren konstatera att 65.5 ± 0.7 % av 
CPU-tiden gick åt till layout-relaterade operationer. Till hjälp för efterföljande layout-
optimeringar av HomeActivity användes Hierarchy Viewer och Overdraw Analyzer. 
 

5.6	  Hierarchy	  Viewer	  
 
Layouten från HomeActivity laddades in i Hierarchy Viewer och utvärderaren kunde konstatera 
att layouten innehöll 281 vyer samt att hierarkins maxdjup var 18 nivåer. Vidare kunde 
utvärderaren läsa ut att de största del-vyerna prestandamässigt var TV-guidens ListView och 
panelen för att välja tid, Tag-sidornas ListView och applikationens ActionBar. 
 
Efter optimering av de del-vyer som nämns ovan konstaterades att hierarkin för TV-guidens 
ListView minskat i djup från 15 till 13 nivåer, panelen för att välja tid från 18 till 16 nivåer och 
Tag-sidornas ListView från 15 till 14 nivåer. Applikationens ActionBar var inte möjlig att 
optimera med avseende på layout-prestanda. Vid den slutliga körningen av Hierarchy Viewer på 
HomeActivitys layout innehöll layouten 255 vyer och maxdjupet för hierarkin var efter 
optimeringen 16 nivåer.  
 
Utvärderaren upptäckte att tidsmätningen i Hierarchy Viewer hade en noggrannhet på endast 
10ms. Dessutom varierade resultatet av tidsmätningarna som verktyget presenterade mycket 
mellan olika körningar. Därför valde utvärderaren att mätning av prestandavinster skulle göras i 
Traceview, som hade större noggrannhet och mindre variation i resultaten. 
 
Vid profilering med Traceview efter layout-optimeringarna, där HomeActivity profilerades från 
aktivitetens start tills dess att användaren kan navigera vidare hade CPU-tiden minskat med 12.7 
± 2.1 %. (Se figur 6.) 
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Figur 6 – CPU-tid för uppstart av HomeActivity 

 

5.7	  Overdraw	  Analyzer	  
 
Vid användande av Overdraw Analyzer fann utvärderaren att flertalet layouter hade 
överritningar. I HomeActivity gällde generellt att det var två lager av onödig överritning. (Se 
figur 7.) Resultatet från optimering för att minska överritningarna kan ses i figur 8. 
 

 
Figur 7 - HomeActivity före optimering för att 

minska antalet överritningar, skärmdump 

 
Figur 8 - HomeActivity efter optimering för 
att minska antalet överritningar, skärmdump 
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För att mäta prestandavinster användes Traceview för profilering av HomeActivity. Profileringen 
startades när aktiviteten var färdig att navigera vidare från och aktiviteten scrollades uppifrån och 
ner. Därefter undersöktes tiden som användes för ritningarna och resultatet återges i CPU-tid per 
ritning. Resultatet var en förbättring i CPU-tid per ritning med 6.2 ± 3.2 %. 
 
Även BroadcasPageActivity hade liknande problem med overdraw, där hela aktiviteten hade två 
extra lager av onödiga överritningar. (Se figur 9.) Resultatet från optimeringen av 
BroadcastPageActivity kan ses i figur 10. 
 

 
Figur 9 - BroadcastPageActivity före 

optimering för att minska överritningar, 
skärmdump 

 
Figur 10 - BroadcastPageActivity efter 
optimering för att minska överritningar, 

skärmdump 
 
Prestandamätning utfördes även i detta fall med Traceview. Profileringen startades när 
aktiviteten var färdig att navigera vidare från och aktiviteten scrollades upp och ner. Därefter 
undersöktes tiden som användes för ritningarna och resultatet återges i CPU-tid per ritning. Här 
kunde utvärderaren se en förbättring i CPU-tid per ritning med 3.1 ± 2.8 %.  
 

5.8	  Lint	  
 
Efter att Lint genomsökt applikationskoden presenterades 278 fel och 952 varningar. Dock var 
många utanför ramen för denna utvärdering. Den kategori av varningar från Lint som var 
intressanta för detta arbete var de från kategorin prestanda.  
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Utvärderaren kunde konstatera att de flesta varningarna inom kategorin prestanda var för 
oanvända resurser och identifierare. Lint meddelar att oanvända resurser gör applikationens 
diskanvändning större och gör byggandet av applikationen långsammare, men eftersom den 
typen av optimeringar ligger utanför ramen för utvärderingen åtgärdades inte dessa problem. Lint 
påpekar också att innehav av oanvända identifierare inte alltid är en dålig idé eftersom det gör 
koden mer lättförstådd. Därför kommer även den typen av problem inte att åtgärdas. 
 
De problem som Lint hittade med avseende på prestanda och ansågs vara relevanta att optimera 
var överritningar och onödiga layout-nivåer. Alltså problem av samma karaktär som Hierarchy 
Viewer och Overdraw Analyzer är menade att användas för.  
 
Bland annat hittades problem i BroadcastPageActivity. Vid optimering både av vy-hierarkier och 
överritningar kunde vinster i CPU-tid för layout-relaterade operationer dokumenteras på 45.3 ± 
2.2 %. (Se figur 11.) 
 

 
Figur 11 – CPU-tid för layout-relaterade operationer i BroadcastPageActivity 

 

5.9	  StrictMode	  
 
Med StrictMode aktiverat hittades inga problem i den publicerade applikationen; under 
utvecklingsprocessen hade redan StrictMode använts och de problem som upptäcktes hade 
åtgärdats. Därför användes en tidigare version av applikationen för att utvärdera StrictMode.  
 
Vid start av applikationen varnade StrictMode flertalet gånger om läsning och skrivning på disk. 
StrictMode genererar utskrifter innehållande tidsåtgång för den otillåtna operationen och en 
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stacktrace för att identifiera var operationen skedde. Med hjälp av utskrifterna kan utvärderaren 
läsa ut att problemet ligger i skrivningar till SharedPreferences, en metod för att lagra 
information på disken. Vidare undersökning av stacktracen visar att problemet ligger i commit(), 
operationen som startar skrivningen. commit() körs nämligen synkront, på UI-tråden. I 
dokumentationen för commit() återges att om inte returvärdet som visar om skrivningen var 
lyckad eller inte används bör applikationen istället använda metoden apply(). apply() utför precis 
samma operation som commit(), men gör det istället asynkront på en bakgrundstråd. 
(SharedPreferences.Editor, 2014) Vid byte till apply() gav inte StrictMode längre några 
varningar. Alltså har det tidskrävande arbetet i och med diskoperationerna flyttats från UI-tråden, 
vilket är i linje med Androids riktlinjer. 
 
För att kunna skapa sig en uppfattning om korrektheten hos de mätvärden för tid som StrictMode 
redovisar undersöktes källkoden för StrictMode och det visade sig att för tidsmätning används 
SystemClock.uptimeMillis(). StrictMode sparar en tidsstämpel när ett problem upptäcks och en 
när koden som genererade problemet exekverat klart. Sedan återges resultatet som skillnaden 
mellan tidsstämplarnas värden. (GC: StrictMode - android.os.StrictMode, 2010) 
Tidsmätningarna kan därmed påverkas av andra processer och således är det inte säkert att 
värdena är korrekta, men i ett bästa fall kan man få prestandaförbättringar motsvarande de 
värden som StrictMode redovisar. I fallet som beskrevs ovan gäller att en prestandaförbättring på 
188 ± 9 millisekunder i bästa fall kan uppnås genom att undvika de blockerande 
diskoperationerna. Mätvärdet för förbättringspotentialen grundar sig i StrictModes utskrifter från 
10 uppstarter av applikationen.  
 

5.10	  Eclipse	  Memory	  Analyzer	  
 
Dubroy (2011) menar att minnesläckor kan identifieras med hjälp av utskrifterna från 
skräpsamlaren, vilka innehåller information om hur stor del av heapen som är allokerad. Om den 
allokerade heapen blir allt större efter varje skräpsamling och inte minskar igen vid senare 
skräpsamlingar har en minnesläcka identifierats. (Dubroy, 2011) Detta var fallet vid sido-
navigering i ViewPagern i HomeActivity och alltså hade en minnesläcka upptäckts. 
 
Inför analysen med MAT behövdes en dump-fil av heapen genereras. I Androids dokumentation 
kan man läsa att för att underlätta identifikation av läckor bör applikationen låtas köra en längre 
stund. På så sätt kommer mängden läckt minne ackumuleras och bli lättare att hitta under 
analysen. (Investigating Your RAM Usage, n.d.) I detta fall scrollades ViewPagern i 
HomeActivity åt sidan tills dess att heapens storlek uppnått 76 Mb. Dump-filen genererades efter 
flera manuella skräpsamlingar, så att inga objekt som kan återtas av skräpsamlaren finns kvar i 
minnet. 
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Med hjälp av MATs Leak Suspects Report fann utvärderaren att ca 31 % av heapen i den 
aktuella dumpfilen utgjordes utav 307 instanser av ListView. Vid vidare undersökning med hjälp 
av Dominator Tree-verktyget, där ListView-objekten följdes till sin skräpsamlings-rot, kunde 
utvärderaren identifiera orsaken till varför alla ListView-instanser behölls i minnet. En hashtabell 
med händelse-lyssnare som användes för att synkronisera aktiviteterna med dataladdningen 
innehöll en referens till fragmentet som ListView-instansen tillhörde. Genom att ta bort 
referensen från hashtabellen när fragmentet förstörs kunde skräpsamlaren återta minnet och 
minnesläckan undvikas.  
 
Utvärderaren uppmärksammade även att en bitmap om ca 8 Mb hölls kvar i minnet och vid 
undersökning upptäcktes att den tillhörde SplashScreenActivity. Denna aktivitet hade redan 
avslutats och således borde dess objekt fångats upp av skräpsamlaren. En lösning till läckande 
Drawables återfanns på Android-developers blogg. Där kan man läsa att en Drawable som ingår i 
en vy innehåller en referens till vyn, som i sin tur har en referens till aktiviteten. På så sätt 
existerar en extra referens till aktiviteten, som förhindrar att den och dess Drawables återtas av 
skräpsamlaren. (Guy, 2009) Efter att ha nollställt alla vyers referenser till aktiviteten när den 
avslutades kunde alla Drawables återtas av skräpsamlaren, vilket resulterade i att ca 12 Mb 
mindre minne användes under körning.  
 
För att mäta prestandavinster för de optimeringar som gjorts användes utskrifterna från 
skräpsamlaren som uppkom när HomeActivity scrollades åt sidan. Dessa utskrifter innehåller 
bland annat information om hur mycket minne som för närvarande är allokerat på heapen och 
hur lång tid skräpsamlingen tog. Efter optimeringarna kunde minskad minnesanvändning med 
31.8 ± 1.9 % och minskad paustid för skräpsamling med 25.5 ± 6.2 % uppmätas. (Se figur 12) 
Mätningen utfördes när minnesanvändningen hade stabiliserat sig och HomeActivity scrollades 
åt sidan tills att 10 utskrifter från skräpsamlaren skrivits ut.  
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Figur 12 – Paustid för skräpsamling vid scrollning i HomeActivity 

 
Skräpsamling fungerar så att alla objekt i heapen som kan nås från skräpsamlingsrötterna 
traverserats. De objekt som inte besökts har applikationen inte längre någon referens till och de 
kan återtas. Det betyder att ju mer som är allokerat på heapen som inte kan återtas, ju längre tid 
tar skräpsamlingen att utföra. (Dubroy, 2011) Därför möjliggör minskad mängd allokerade 
objekt på heapen prestandaförbättringar. Dessutom tillkommer vinster från att minnesläckor 
undviks genom att minnet inte riskerar att ta slut med en krasch till följd. 
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6.	  Resultat	  
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från utvärderingen av de olika verktygen. Resultatet 
presenteras i löpande form och är baserat på resultatmatrisen som återges i bilaga A. 
 

6.1	  Traceview	  
 
Profileringsverktyget Traceviews huvudsakliga optimeringsområde ansågs vara att optimera 
CPU-prestanda, men även andra typer av prestandaproblem kan upptäckas med hjälp av 
verktyget. Till exempel kan man med hjälp av Traceview se hur stor del av CPU-tiden som 
används för att bygga layouter och på så sätt identifiera ett problem i layout-prestanda. Dessutom 
kan vissa problem relaterade till svarstider för användarinteraktion upptäckas genom profilering. 
 
De funktioner och mätstrategier som Traceview tillhandahöll var exekveringsskisser och 
trådskisser genom tidslinjen, vilken ger utvecklaren en översikt över applikationens trådar och 
visualiserar exekveringen. Tack vare tidslinjen kan utvecklaren se flödet och identifiera när 
bakgrundstrådar startar eller avslutar sin exekvering och synkroniserar med huvudtråden.  
 
Genom profileringspanelen tillhandahåller Traceview även funktionstider, vilket ger 
exekveringstider för alla funktioner som exekverats av applikationen. Med hjälp av 
profileringspanelen kan utvecklaren identifiera precis vilka funktioner som är mest tidskrävande 
och därmed viktigast att optimera för att maximera prestandan. 
 
Vad gäller verktygets effektivitet ansåg utvärderaren att dess indikationer höll en förväntad nivå. 
Verktyget ger indikationer på hur CPU-tiden spenderas med möjlighet att hitta de kritiska 
delarna av exekveringen, men ger inga optimeringsförslag. Utvecklaren behöver själv avgöra om 
de funktioner som Traceview pekar ut är möjliga att optimera. Vid optimering av 
testprogramvaran där Traceview indikerat kunde prestandavinster på uppstarten uppmätas på 
11.1 ± 2.0 %.  
 
Traceviews dokumentation ansågs hålla en förväntad nivå. Det existerade både instruktioner för 
hur verktyget installeras och startas samt för hur användaren ska gå till väga för att använda sig 
av det.  
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6.2	  Hierarchy	  Viewer	  
 
Hierarchy Viewers optimeringsområde ansågs vara layout-prestanda, med avseende på att 
optimera djupet i layout-hierarkierna. Övriga aspekter på optimering av layout-prestanda ligger 
utom verktygets användningsområde.  
 
De funktioner och mätstrategier som verktyget tillhandahöll var funktionstider och layoutskisser. 
Layoutskisserna användes för att upptäcka onödiga hierarki-nivåer, vilka försämrar layout-
prestandan. De funktionstider som verktyget tillhandahöll visualiserade vilken del av layout-
trädet som var mest tidskrävande och därmed viktigast att optimera. Däremot var dessa 
funktionstider otillförlitliga då de varierade mycket mellan varje mätning.  
 
Hierarchy Viewer ansågs uppfylla förväntad nivå gällande dess indikationer. Verktyget 
visualiserade layout-hierarkierna så att utvecklaren med enkelhet kunde identifiera onödiga 
layout-nivåer. Dessutom var prestanda-indikatorerna tydliga när det gällde att identifiera vilka 
delar av layout-trädet som tog längst tid att bygga upp och visa. Vid optimering av layouterna i 
HomeActivity kunde prestandavinster på 12.7 ± 2.1 % uppmätas. 
 
Verktygets dokumentation ansågs likt Traceview hålla förväntad nivå där både instruktioner för 
installation och start av verktyget samt instruktioner för användning tillhandahölls.  
 

6.3	  Overdraw	  Analyzer	  
 
Overdraw Analyzer ansågs tillhöra optimeringsområdet layout-prestanda, med avseende på att 
optimera ritning. Vidare ansågs att de funktioner och mätstrategier som verktyget tillhandahåller 
är en form av layout-skisser. 
 
Vad gäller verktygets effektivitet ansågs det uppfylla förväntad nivå med avseende på 
indikationerna. Utvecklaren kan med enkelhet se var på skärmen överritning sker och hur 
allvarligt problemet är. Dock måste utvecklaren själv ha god kännedom om applikationens 
layouter för att hitta var optimering kan ske. Vid optimering med Overdraw Analyzer hittades 
överritningar i majoriteten av applikationens vyer. Efter åtgärdande av överritningar i 
HomeActivity kunde en prestandaförbättring per ritning på 6.2 ± 3.2 % uppmätas. Även andra 
vyer optimerades med avseende på överritningar, men prestandavinster var svåra att uppmäta. 
Teoretiskt ska dock en minskning av överritningar ge prestandavinster och därmed vara att 
föredra. (Hardware Acceleration, n.d.) 
 
Ingen dokumentation hittades för Overdraw Analyzer och således bedömdes verktygets 
dokumentation som otillfredsställande enligt utvärderingsmodellens metrik.  



53 

6.4	  Lint	  
 
Lint är ett verktyg med många användningsområden men ser man till de som behandlats i denna 
uppsats ansågs verktyget framför allt tillhöra optimeringsområdet layout-prestanda. Det är även 
möjligt att koppla verktyget till CPU-prestanda och minnes-prestanda. De funktioner och 
mätstrategier som verktyget ansågs tillhandahålla är kodanalyser.  
 
Verktygets indikationer ansågs vara över förväntan eftersom verktyget både pekar ut problem i 
applikationskoden och ger förslag till hur de ska lösas. Problemen refereras till med exakta 
kodangivelser, till både filnamn och radnummer. Med hjälp av Lint upptäcktes problem i 
BroadcastPageActivity i form av överritningar och onödiga vy-hierarkier. Efter optimering av 
dessa kunde minskningar i CPU-tiden för layout-relaterade operationer på 45.3 ± 2.2 % 
observeras. Erfarenheten under utvärderingen av Lint är dock att verktyget inte garanterat 
upptäcker alla problem av en viss typ.  
 
Dokumentationen för Lint håller en förväntad nivå, på samma sätt som dokumentationen för 
Traceview och Hierarchy Viewer. Både instruktioner för installation och för användning är 
tillgängliga.  
 

6.5	  StrictMode	  
 
StrictMode, vilket är ett verktyg för att upptäcka tidskrävande operationer på UI-tråden ansågs 
tillhöra optimeringsområdet svarstids-prestanda. Ser man till de funktioner och mätstrategier som 
verktyget tillhandahåller finner man att verktyget ger tidsbestämmelser för hur lång tid 
blockerande operationer skett på UI-tråden.  
 
Indikationerna som verktyget ger ansågs vara av förväntad nivå. Verktyget ger indikationer i 
form av typ av problem samt en stacktrace för att visa var i exekveringen som problemet 
inträffade. Det är dock inte garanterat att verktyget upptäcker alla problem. Efter optimering med 
hjälp av StrictMode kunde diskoperationer på 188 ± 9 millisekunder upptäckas på UI-tråden. Vid 
byte till asynkron diskaccess på en bakgrundstråd gav inte StrictMode längre några utslag och 
således blev prestandavinsten i bästa fall lika stor som den ursprungliga tiden som mättes upp. 
Motivering till detta resultat återfinns i avsnitt 5.9. 
 
Verktygets dokumentation ansågs vara begränsad och bedömdes således som tillfredsställande 
miniminivå. Det existerade dokumentation för att aktivera StrictMode men ingen dokumentation 
angående hur resultaten ska tolkas återfanns.  
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6.6	  Eclipse	  Memory	  Analyzer	  
 
Eclipse Memory Analyzer (MAT), vilket är ett verktyg för att analysera minnets heap för att hitta 
minnesläckor och minska minnesanvändningen ansågs tillhöra optimeringsområdet minnes-
prestanda. Den funktionalitet och de mätstrategier som verktyget tillhandahåller är 
minnesanvändningsskisser och skräpsamlings-analyser genom möjligheten att följa objekten i 
minnet till skräpsamlings-roten.  
 
Verktygets indikationer ansågs hålla en förväntad nivå. Tack vare Leak Suspects Report gav 
verktyget klara indikationer var eventuella minnesläckor kunde hittas. Annars kunde 
utvärderaren även med enkelhet undersöka de största allokerings-posterna i minnet för att ta reda 
på vad de innehöll samt vad som hindrade skräpsamlaren från att återta dem. Användningen av 
MATs övriga verktyg såsom Dominator Tree-verktyg var dock mycket experimentellt. Efter 
optimering där minnesläckor i HomeActivity undvikts och SplashScreenActivitys bildresurser 
inte längre läcker kunde minskad paustid för skräpsamling med 25.5 ± 6.2 % uppmätas. 
 
Dokumentationen för MAT ansågs vara över förväntan eftersom det både fanns instruktioner i 
verktygets egen dokumentation och Androids dokumentation återgav hur verktyget kan användas 
i det Android-specifika fallet. Dokumentationen var väl strukturerad och utvärderaren kunde med 
enkelhet använda sig av Android-dokumentationens instruktioner för att utföra optimering med 
hjälp av verktyget. 
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7.	  Slutsatser	  
 
I detta avsnitt redovisas de slutsatser som dragits utifrån resultatet av utvärderingen och 
frågeställningarna som presenterades under problemformuleringen besvaras. Vidare återges 
förslag till fortsatt arbete och förslag till förbättring av verktygen samt de svagheter som 
identifierats för utvärderingens struktur. 
 

7.1	  Slutsatser	  från	  utvärderingen	  
 
I avsnitt 1.2 återgavs problembeskrivningen för detta arbete och frågeställningar att besvara 
presenterades. Frågeställningarna som utvärderaren ämnar besvara i efterföljande avsnitt återges 
nedan: 
 
● Vilket eller vilka verktyg är mest lämpliga för prestandaoptimering av Android-

applikationer? 
● Vilka aspekter och funktioner är mest användbara vid prestandaoptimering av Android-

applikationer? 
 

7.1.1	  De	  mest	  lämpliga	  verktygen	  
 
Vid användning av alla verktyg som utvärderats kunde prestandaförbättringar hos applikationen 
observeras, men storleken på dessa förbättringar är beroende av testprogramvaran. Därför är 
storleken av dessa mätvärden inget som kommer inkluderas i bedömningen av verktygen för att 
göra utvärderingsresultatet mer giltigt för Android-applikationer i allmänhet. Alla verktyg 
uppfyllde förväntad kvalitet på sina indikationer för var prestandaoptimering kan ske, utom Lint 
som bedömdes vara över förväntan eftersom det även gav förslag för hur problemen kunde lösas. 
Alla verktyg är dessutom väldokumenterade, bortsett från Overdraw Analyzer och StrictMode.  
 
Utifrån utvärderingsmatrisen som återfinns i bilaga A kan utvärderaren konstatera att det inte 
finns något verktyg som kan användas för alla optimeringsområden. Däremot hade verktygen 
som utvärderades stor spridning bland optimeringsområden och funktionalitet, vilket är av fördel 
för att sätta ihop en delmängd innehållande verktyg för att utföra en heltäckande 
prestandaoptimering.  
 
Genom att kvantifiera resultatet från verktygens funktionalitet kan utvärderaren läsa ut att det 
mest heltäckande verktyget är Traceview. Eftersom definitionen i avsnitt 2.1 på lämplig och 
användbar innefattar att verktyget kan användas för att uppnå resultat inom prestandaoptimering 
samt täcker de områden inom prestandaoptimering som identifieras kan det argumenteras för att 
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Traceview således är det verktyg som är mest lämpligt och användbart. Detta i och med att alla 
verktygens indikationer ansågs vara likvärdiga och att Traceviews dokumentation ansågs hålla 
förväntad nivå. Dock så täcker inte Traceview alla typer av prestandaoptimering och därför 
behöver en delmängd verktyg konstrueras för att utföra en heltäckande prestandaoptimering.  
 
För att komplettera Traceview behövs ett verktyg för optimeringsområdet minnes-prestanda. 
Från utvärderingsmatrisen kan utvärderaren identifiera att Eclipse Memory Analyzer (MAT) är 
det verktyg som passar för detta ändamål. På så sätt har en delmängd innehållande verktyg för 
alla optimeringsområden skapats, där båda verktygen har goda indikationer, resultat och 
dokumentationer. Utvärderaren rekommenderar därför dessa två verktyg för att bygga upp en 
grundläggande uppsättning verktyg för prestandaoptimering av Android-applikationer. 
 

7.1.2	  De	  mest	  användbara	  aspekterna	  och	  funktionerna	  
 
För att kunna besvara frågeställningen för vilka aspekter och funktioner som är mest användbara 
för prestandaoptimering av Android-applikationer behövdes strategier från målfri uppdatering 
användas. Slutsatserna grundade sig alltså i utvärderarens insikter som växt fram under 
utvärderingens gång. (Cronblom et al., 2010: 105)  
 
Under utvärderingen har verktyget Traceview återkommit för att kontrollera att de optimeringar 
som gjorts haft påverkan på prestandan. Detta har gjorts via de funktionstider som verktyget 
tillhandahåller. Eftersom denna funktionalitet varit såpass återkommande under 
optimeringsarbetet och att den är en av grundstenarna i profileringen, vilket bör vara det första 
steget i optimeringsprocessen (Bentley, 1986: 88-89), anser utvärderaren att funktionen är den 
mest användbara för prestandaoptimering. Funktionstider är dessutom en funktionalitet som 
återfinns i andra verktyg, såsom Hierarchy Viewer och StrictMode. 
 

7.1.3	  Utvidgad	  rekommendation	  av	  verktyg	  
 
För att utvidga rekommendationen valde utvärderaren att dela upp verktygen i två kategorier: 
 
● Verktyg som kan användas i förebyggande syfte för att undvika prestandaproblem. 
● Verktyg som kan användas för att analysera prestandaproblem i syfte att förenkla 

optimering. 
 
I gruppen av verktyg för att förebygga prestandaproblem återfinns Lint, StrictMode och 
Overdraw Analyzer. Dessa verktyg ansågs tillhöra gruppen eftersom de används för att hitta 
problem som kan ha påverkan på prestandan snarare än för att hitta orsaken till prestandaproblem 
som uppmärksammats.  
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I gruppen av analys-verktyg ingår verktygen Traceview, Hierarchy Viewer och Eclipse Memory 
Analyzer (MAT). Dessa verktyg ansågs tillhöra gruppen eftersom deras huvudsakliga uppgift är 
att analysera och hitta orsaken till prestandaproblem som utvecklaren funnit på andra vägar. 
 
Utifrån utvärderarens erfarenheter från utvärderingen kommer vidare rekommendation byggas 
upp, likt i en målfri utvärdering. En insikt som uppkom under utvärderingen, men som inte 
inkluderades i de kriterier som var uppsatta för utvärderingen var tidseffektiviteten för 
optimeringsprocessen.  
 
Verktyg som Lint och StrictMode gav goda indikationer på möjliga prestandaproblem och 
tidsåtgången vid användandet av dessa verktyg var liten. Utvärderaren rekommenderar att 
använda dessa verktyg eftersom det är en tidseffektiv metod för att undvika prestandaproblem. 
Denna rekommendation stödjs dessutom av Android-dokumentationen. (Core App Quality 
Guidelines, n.d.) (Improving Your Code with lint, n.d.) Det visade sig även att det är vanligt att 
problem inte uppkommer ensamma, vilket kunde upptäckas i BroadcastPageActivity. Tack vare 
Lints varningar om två problem kunde utvecklaren vid genomgång av koden hitta fler problem 
på samma ställe och åtgärda dessa för goda resultat. 
 
Även Overdraw Analyzer var tidseffektivt och hade möjlighet att identifiera övriga problem som 
ligger utanför verktygets huvudsakliga användningsområde. Ofta när överritningar skett kunde 
utvärderaren även identifiera övriga layout-problem såsom onödiga hierarki-nivåer och åtgärda 
dessa samtidigt. Dessutom är de problem som verktyget hittar oftast lätta att åtgärda. Därför är 
rekommendationen att även gå igenom applikationen med Overdraw Analyzer. 
 
Användning av analysverktygen Traceview och MAT diskuterades i avsnitt 7.1.1 och de ingår i 
den rekommenderade mängden verktyg för att analysera prestanda, när problem väl upptäckts. 
Användning av Hierarchy Viewer var däremot omständligt och långsamt i och med att verktyget 
endast går att använda när applikationen körs på en emulator. Verktygets prestandaindikatorer 
hade dålig noggrannhet och mätvärden varierade mycket mellan körningarna. Dessutom anser 
utvärderaren att en erfaren Android-utvecklare kan optimera layouter utan stöd av verktyget och 
ändå nå samma resultat inom samma tid. Därför rekommenderas inte användning av verktyget. 
 

7.1.3	  Allmänt	  om	  god	  prestanda	  hos	  Android-‐applikationer	  
 
Under tiden från att projektförslaget för detta arbete skrevs tills dess att arbetet utfördes hade 
testprogramvaran vidareutvecklats i ca fyra månader och under denna tid hade många 
förbättringar skett. Bland annat hade applikationens grundläggande arkitektur omstrukturerats. 
Eftersom utvecklarna under hela omstruktureringen visste exakt vilken funktionalitet som ingick 
i produkten kunde noggranna, medvetna konstruktionsval göras på ett bättre sätt än vid 
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utvecklingen av den ursprungliga strukturen. Denna omstrukturering gav upphov till stora 
förbättringar i applikationens kvalitet, även med avseende på prestanda. Erfarenheten av 
omstruktureringen är att utvecklarna har lagt mer tid på att välja de optimala algoritmerna och 
datastrukturerna, precis som Android-dokumentationen rekommenderar. (Performance Tips, 
n.d.) Tack vare detta har applikationens prestanda förbättrats utan att göra några explicita 
optimeringar. Således anser utvärderaren att Android-dokumentationens påstående om att val av 
algoritmer och datastrukturer bör vara prioriterat är välgrundat. Utvärderaren rekommenderar 
även att utvecklare bör läsa igenom Android-dokumentationens avsnitt om prestanda för att 
förbättra sina framtida implementationer.  
 

7.2	  Förslag	  till	  fortsatt	  arbete	  
 
Utvärderingen som beskrevs i denna uppsats hade fokus på funktionalitet och effektivitet med 
avseende på resultat, men saknade andra aspekter av verktygen. Till exempel ingick inte 
användarvänlighet, tidseffektivitet eller felsäkerhet i utvärderingen. Troligen hade en utvidgning 
av utvärderingens kriterier lett till fler intressanta insikter och resultatet hade kunnat sett 
annorlunda ut. 
 
Utvärderaren fann under utvärderingen att Traceview är ett verktyg som är mycket allsidigt och 
användbart för att utvärdera prestanda hos applikationer. Däremot saknas viss funktionalitet som 
skulle underlätta användningen av verktyget och göra det effektivare med avseende på dess 
indikationer. Förbättringsförslag till verktyget följer: 
 
● Filtrering av poster - Verktyget tillhandahåller en sökfunktion för att hitta speciella 

poster. Mer användbart hade varit att kunna filtrera på posternas namn och på så sätt 
endast se poster relaterade till applikationens egna metoder. Det är trots allt dessa som 
utvecklaren har störst chans att optimera. Med en sådan filtrering kan sedan de 
existerande sorteringsfunktionerna användas för att hitta flaskhalsarna. I dagsläget är det 
inte möjligt eftersom det endast går att sortera på en sak åt gången. 

● Metodspecifika anrops-hierarkier - I nuvarande implementation av Traceview kan 
utvecklaren följa anrops-hierarkin, men i varje steg inkluderas alla anrop till den aktuella 
metoden. Ytterligare ett filter för att filtrera ut endast anrop från den specifika metoden 
som utvecklaren är intresserad av att följa hade kunnat vara användbart eftersom metoder 
inte nödvändigtvis utför samma arbete när indatan skiljer sig åt. 

 
Eftersom Traceview likt all annan programvara i Android Open Source Project (AOSP) är öppen 
är det möjligt att vidareutveckla verktyget och inkludera dessa punkter i framtiden. 
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7.3	  Svagheter	  i	  utvärderingens	  konstruktion	  
 
Easterbrook et al. (2007: 18-19) menar att man i empiriska studier bör inkludera ett avsnitt om 
potentiella svagheter i studiens konstruktion. De menar att detta är viktigt eftersom alla studier 
har brister. Att identifiera dem visar att forskaren är medveten om dessa och att försök till att 
minimera dem har utförts.  
 
Eftersom denna utvärdering bygger på empiriska data som dessutom är av kvalitativ karaktär 
öppnar det för att utvärderarens åsikter skiner igenom faktisk data. Genom att ställa upp metrik 
för de olika utvärderingskriterierna har försök i standardisering av bedömningen gjorts. I vissa 
fall i slutsatserna behövde dock utvärderarens åsikter tas i betraktning för att ge 
rekommendationer. Dessa har dock alltid motiverats.  
 
För att göra studien mer allmängiltig har testprogramvarans påverkan av resultaten minimerats 
genom att utvärderaren endast använt en tvådelad skala för att dra slutsatser kring de 
prestandavinster som uppnåtts. 
 
I arbetets slutskede upptäckte dessutom utvärderaren att en av arbetets frågeställningar skulle bli 
svår att besvara med de kriterier som satts upp för utvärderingen. Detta gällde vilka aspekter och 
funktioner som är mest användbara för prestandaoptimering av Android-applikationer. Eftersom 
frågans karaktär är såpass öppen behövdes målfri utvärderingsstrategi utnyttjas för att kunna 
besvara frågan, där svaret baserades på de erfarenheter som växt fram under arbetets gång. 
 
Eftersom många verktyg hade likvärdiga resultat blev slutsatserna som kunde dras om de mest 
lämpliga verktygen bristfälliga. Endast verktygens funktionalitet användes för att slutligen utse 
vilka verktyg som var mest lämpliga, eftersom flera hade likvärdiga resultat enlig 
resultatmatrisen. Genom att införa fler utvärderingskriterier eller en metrik med fler steg hade 
detta problem troligtvis kunnat undvikas. 
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Bilaga	  A	  -‐	  Utvärderingsmatris	  
 

  Verktyg 1 Verktyg 2 Verktyg 3 Verktyg 4 Verktyg 5 Verktyg 6 

Namn  Traceview 
Hierarchy 
Viewer 

Overdraw 
Analyzer Lint StrictMode MAT 

        
Funktionalitet        
        
Optimeringstyper/ 
kategorier        

CPU-prestanda  
Tillfredsställan
de 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde Delvis 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Minnes-prestanda  
Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde Delvis 

Otillfredsställa
nde 

Tillfredsställan
de 

Layout-prestanda  Delvis 
Tillfredsställan
de 

Tillfredsställan
de 

Tillfredsställan
de 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Svarstids-prestanda  Delvis 
Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Tillfredsställan
de 

Otillfredsställa
nde 

        
Funktioner/ 
Mätstrategier        

Exekveringsskisser  
Tillfredsställan
de 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Trådskisser  
Tillfredsställan
de 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Minnesanvändnings-
skisser  

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Tillfredsställan
de 

Skräpsamlings-
analyser  

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Tillfredsställan
de 

Kodanalyser  
Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Tillfredsställan
de 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Funktionstider  
Tillfredsställan
de Delvis 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde Delvis 

Otillfredsställa
nde 

Layoutskisser  
Otillfredsställa
nde 

Tillfredsställan
de 

Tillfredsställan
de 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

Otillfredsställa
nde 

        
Effektivitet        
        
Indikationer  Förväntad Förväntad Förväntad Över förväntan Förväntad Förväntad 

Kommentarer  

Verktyget ger 
indikationer på 
hur den största 
CPU-tiden 
spenderas, 

Verktyget ger 
indikationer på 
vilka layout-
segment som 
är mest 

Verktyget ger 
tydliga 
indikationer på 
var på 
skärmen som 

Verktyget 
pekar ut 
problem i 
applikationsko
den med 

Verktyget ger 
tydliga 
indikationer 
genom en 
stacktrace på 

Leak Suspects 
Report, där 
verktyget ger 
indikationer på 
var den tror 
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men ger inga 
optimeringsför
slag. 
Användaren 
behöver själv 
optimera 
koden på de 
platser 
Traceview 
visar på, om 
det är möjligt 
att optimera på 
dessa platser 
behöver 
användaren 
själv avgöra. 

tidskrävande 
och det är 
enkelt att se 
var djupet i 
layout-
hierarkierna är 
högt. 
Verktyget ger 
mättider, men 
noggrannhete
n är dålig 
(10ms) och 
resultatet 
varierar 
mycket mellan 
olika 
körningar. För 
att mäta 
prestandavinst
er användes  
Traceview. 

overdraw äger 
rum men 
användaren 
måste ha god 
kännedom om 
layouterna för 
att kunna göra 
optimeringar. 

referens till 
både fil och 
rad där det är 
möjligt. 
Verktyget ger 
även förslag 
på hur 
problemet kan 
lösas. Till 
exempel: Ett 
fragment var 
felkonstruerat 
med argument 
i konstruktorn. 
Lint 
uppmuntrar 
utvecklaren att 
använda 
default-
konstruktorn 
och använda 
metoden 
setArguments 
för att sätta 
argumenten. 
Däremot 
missar 
verktyget 
många 
problem som 
utvecklaren 
själv behöver 
hitta. 

var i koden 
som 
utvecklaren 
brutit mot de 
regler som 
sätts upp. 
Verktyget 
garanterar inte 
att alla 
problem 
upptäcks 

problemet 
ligger lyfter 
verktyget till 
förväntad nivå. 
Verktyget 
visualiserar 
annars 
användningen 
av minnet men 
det är ganska 
oklart huruvida 
optimeringsmö
jligheter finns. 
Det är upp till 
användaren att 
identifiera vad 
som är "okej" 
och vad som 
inte är det. 

        
Resultat        

Kodangivelse  

StartupToHom
eActivity - 
BuildTvBroadc
astsForTags, 
lazy loading på 
calendar-
generation 

HomeActivity - 
Alla lämpliga 
layouts 

HomeActivity - 
overdraw 
minskad där 
det gick. 
Mätningen 
avser CPU-tid 
per ritning, vid 
scrollning i 
HomeActivity. 

BroadcastPag
eActivity - 
Layout-
relaterade 
operationer 

Byte av 
SharedPrefere
nces.Editor.co
mmit() till 
SharedPrefere
nces.Editor.ap
ply() för att 
lyfta 
diskoperatione
r från UI-
tråden. 

HomeActivity - 
Ingen läcka vid 
sidoscroll. 
SplashScreen
Activity - 
Avallokera 
drawables. Per 
GC. 

Företid  35254 11978 17.688 4137.6 188 49.8 
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Eftertid  31356 10452 16.59 2263 0 37.1 

Procentuell vinst  
0.1105690134

45283 
0.1274002337

61897 
0.0620759837

17775 
0.4530645784

99613 1 
0.2550200803

21285 
        

Dokumentation  Förväntad Förväntad 
Otillfredsställ
ande Förväntad 

Tillfredsställan
de Över förväntan 

Kommentarer  

Det existerar 
både 
instruktioner 
för hur 
Traceview 
startas 
http://develope
r.android.com/t
ools/help/trace
view.html 
(Behöver inte 
installeras 
eftersom den 
ingår i SDK, 
öppnas via 
terminalen) I 
Androids 
dokumentation 
finns 
instruktioner 
på hur man 
profilerar 
http://develope
r.android.com/t
ools/debuggin
g/debugging-
tracing.html 

Precis som för 
Traceview. 
http://develope
r.android.com/t
ools/debuggin
g/debugging-
ui.html#Hierar
chyViewer 

Hittade ingen 
dokumentation 
för verktyget. 

Precis som för 
Traceview och 
Hierarchy 
Viewer. 
http://develope
r.android.com/t
ools/help/lint.ht
ml 
http://develope
r.android.com/t
ools/debuggin
g/improving-w-
lint.html 

Begränsad 
dokumentation 
existerar. Nog 
information för 
att aktivera 
(installera) 
men ingen 
dokumentation 
om hur resultat 
ska tolkas. 
http://develope
r.android.com/
reference/andr
oid/os/StrictMo
de.html 

Dokumentatio
n existerar 
både för 
verktyget i 
stort 
(tillhandahålls 
av Eclipse), 
men även mer 
Android-
specifika 
instruktioner 
återfinns i 
Android-
dokumentation
en. Dessa 
ansågs 
kompletta och 
lättförstådda. 
Det var enkelt 
att använda 
verktyget efter 
att ha läst 
instruktionerna
. 
http://develope
r.android.com/t
ools/debuggin
g/debugging-
memory.html 
http://help.ecli
pse.org/indigo/
topic/org.eclips
e.mat.ui.help/
welcome.html 
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