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SAMMANFATTNING 

Att ha en välfungerande back-end till ett system kan spara 

arbete i både utvecklingsfas och i underhållsfas. 

Mitt arbete var att implemetera Firebase som ny back-end 

för geografispelet Map Makers Quest och för spelets 

Questeditor. Med implementeringen av Firebase 

funktionaliteter som bland annat Firebase: realtidsdatabas 

introduserades även en ny datastruktur som är optimerad för 

spelets behov med realtidsfunktionaliteter. 

Arbetet visar att med Firebase så minskade den nedladdade 

datamängden i den första spelade spelomgången jämfört 

med de tidigare Flask/MongoDB systemet, för att i de 

efterföljande omgångarna var den nedladdade datamängden 

större per omgång. Därutöver konstaterades att variansen av 

nedladdad datamängd per spelomgång ökade med Firebase. 

INLEDNING 

Vi blir allt mer uppkopplade till nätet i det moderna 

samhället med våra enheter som ska koppas till olika 

tjänster och för att ge en fulla användarupplevelser så måste 

de sättas upp och vårdas. Detta kan göras med datormoln 

(cloud computing)[11] som är ett sätt att utkontraktera 

dessa tjänster för att underlätta uppsättning, underhåll och 

skalning av tjänsterna. 

Firebase1 är en backend as a service(BaaS), en tjänst som 

erbjuder många olika produkter på ett och samma ställe. 

Firebase ska ersätta en tidigare utvecklad server-del för ett 

mobilspel, samt implementeras för en webeditor som 

används för spelet.  

Syfte 

Målet är att implementera och se vad för overhead Firebase 

ger jämfört med det tidigare systemet och utvecklingen med 

avseende på: 

1. Ett androidspel utvecklat av Ante Wall[1] och Daniel 

Roxbo[2]. Där Firebase ska bli en ny backend till 

appen för att i framtiden enkelt kunna expandera appen 

till cross-platform, lägga till ett loginsystem och kunna 

hantera större och fler data requests . 

                                                           
1  https://firebase.google.com 

 

Figur 1. Map Makers Quest. 

2. En webeditor utvecklad av Emilia Nilsson[10] för att 

kunna skapa spelroutes till androidappen på ett enkelt 

sätt. 

Frågeställning 

Vilken skillnad ger Firebase jämfört med tidigare 

Flask/MongoDB systemet med avseende på: 

1. Datamängder som laddas ner till klienten vid en 

spelomgång? 

2. Antalet rader kod som behövs för att implementeras in 

till en existerande Android app? 

Avgränsningar 

En avgränsning som görs är att välja Firebase Spark2 under 

utveckling och testning vilken kommer att räcka så länge 

datamängden för Firebase real-time database och hosting 

hålls under 1 GB i dataförvaring med max 10 GB 

nedladdad data per månad. 

En Nexus 6P med Android version 7.1.2 används för 

testning under implementation av Firebase och testerna för 

slutresultatet.  

BAKGRUND 

Map Makers Quest 

Map Makers Quest är ett Androidspel som går ut på att 

peka ut platser i värden på så kort tid som möjligt. Den 

vänstra bilden i figur 1 visar valet av en utmanig med namn, 

info och antalet destinationer i utmaningen/routen. 

                                                           
2  https://firebase.google.com/pricing 



 

 

Figur 2. Web editor för Map Makers Quest. 

Nästa bild visas när utmaningen har accepteras. Då får 

utmanaren info om var första destinationen som ska pekas 

ut är i routen och en timer som räknar ner till start. 

Tredje bilden är under utmaningen när första destinationen 

har pekas ut med korset mitt i skärmen och utmanaren ska 

peka ut nästa som står i uppe i högra hörnet. Här kan 

utmanaren använda den röda cirkeln som är en lista med 

ledtrådar för att hjälpa vid svåra utmaningar. 

Sista bilden visas när sista destinationen är utpekad. Det 

visar utmanarens tid och de tre snabbaste tiderna på den 

enheten. 

Innan en route/utmaning har valts så skickats data om var 

användaren tittar för att servern ska kunna beräkna vad för 

routes som den ska presentera till användaren. Med all data 

om den specifika routen som användaren väljer. Detta 

resulterar i ett antal request  som kan vara dyrt över ett 

mobilt nät. Så förladdning över wifi skulle vara det 

optimala. 

Uppbyggnad 

Map Makers Quest började med Ante Walls[1] arbete som 

var ett bevis på konceptet att det gick bygga ett kart-app-

spel. Detta spel gick ut på att man spelade en route som har 

ett antal destinationer som användaren skulle peka ut på 

kartan med lite konceptetidéer. 

Daniel Roxbo[2] byggde ut på detta koncept spel med ett 

fokus på förbättrad användarvänlighet i spelet genom ett 

förbättrat användargränssnitt och med nya funktionaliteter 

som ett hint-system om var destinationen är placerad på 

kartan. 

Emilia Nilssons[10] webeditor (se Figur 2) byggdes för att 

grafiskt kunna skapa routes på ett enkelt sätt till Map 

Makers Quest. 

TEORI 

Molnbaserat 

Molnbaserade servrar och molnbaserad information har 

både sina fördelar och sina nackdelar3. De stora fördelarna 

är att mycket kan utkontrakteras när det kommer till att 

uppsättning, underhåll och uppgradering av systemet. 

Nackdelen kan vara saker som legala skäl och säkerheten 

på systemet. 

Säkerhet 

Säkerheten i ett system är viktigt och svårigheten skall inte 

underskattas. Skall information med hög säkerhetsklass 

hanteras så kan en fysisk server med dedikerade anställda 

vara att föredra framför en molnbaserad lösning. 

För företag och hobbyanvändaren som inte har de 

kunskaperna eller tiden att ta till sig dessa, kan det vara 

säkraste sättet vara att att köra en tillförlitlig molnbaserad 

lösning, då det är många olika aspekter att ta hänsyn till vid 

uppsättningen och underhåll av ett system. Ett litet misstag i 

konfigureringen, kan leda till stor förlust av information 

som läcker till obehöriga. 

BaaS och MBaaS 

Backend as a service (Baas) eller Mobile backend as a 

service (MBaas)[11] är ett sätt att koppla mobil och web 

appar till en molnbackend via mjukvaruutvecklings kit 

(SDK) eller applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). 

Med functionaliteiter som pushmeddelanden, filhantering, 

integration till sociala nätverk och mer. 

Backends för mobilen 

Backends för mobilen är lite annorlunda mot web-baserade 

backends. Då de arbetar med begränsade resurser i 

varierande miljöer som kan påverka användarupplevelsen 

om de störs. Saker att ta i åtanke för mobila backends: 

• Begränsa mängden data som lagras på enheten 

• Begränsa mängden data som skickas till och från 

enheten 

• Offline fall 

• Olika nätverks typer 

• Synkronisera data över flera enheter 

• Minimera batteriförbrukningen. 

Vilken design och vem som hostar backenden kommer att 

påverka dessa punkter och som i sin tur påverkar 

användarupplevelsen. 

Firebase 

Firebase är ett företag som grundades 2011 av Andrew Lee 

and James Tamplin. Huvudprodukten var en 

                                                           
3  https://www.rackspace.com/cloud/cloud-

computing/cloud-vs-dedicated 



 

realtidsdatabas-tjänst som integrerades med Googles 

produkter när de köptes upp av Google 2014. Detta gör att 

Firebase kan erbjuda tjänster som4: 

• Realtime Database 

• Authentication 

• Hosting 

• Crash Reporting 

• Cloud Storage 

• Test Lab for Android 

• Cloud Functions 

• Performance Monitoring 

• Google Analytics 

• Dynamic Links 

• Invites 

• AdMob 

• Cloud Messaging 

• Remote Config 

• App Indexing 

• AdWords 

Därutöver finns ett öppen källkodsprojekt kallat GeoFire5. 

Firebase stöder Web, Android, IOS, C++ och Unity6 för 

många av tjänsterna. 

Realtidsdatabas 

Realtidsdatabaser handlar om att hålla klienterna 

uppdaterade i realtid. Några sätt som används för att uppnå 

detta är att  hålla viktiga/hela databasen i RAM-minnet, 

prioriteringsschemaläggning som är om hur viktig är 

informationen och hur relevant informationen fortfarande 

är. System som använder realtidsdatabaser är till exempel 

kärnkraftsindustrin och aktiehandel på börser. För mer 

detaljerad information så finns [12, 13]. Firebase realtime 

database är en realtids[5] NoSQL[3,4,6] databas i JSON-

format som uppdaterar sina abonnenter med den nya datan 

vid en förändring. 

Firebase Authentication 

Firebase authentication hanterar användarnamn och 

lösenord för inloggning. Detta löser problem med dåligt 

uppbyggda inloggningar som kan läcka 

användarinformation. Firebase authentication tillåter även 

tredje-part login även kallad single sign-on (SSO) som kan 

verifierar användaren: 

• E-post och lösenord 

                                                           
4  https://firebase.google.com 

5  https://github.com/firebase/geofire/ 

6  https://unity3d.com 

• Telefon 

• Google 

• Facebook 

• Twitter 

• GitHub 

• Anonymt. Ett sätt att testa den byggda tjänsten innan 

användaren skaffar ett riktigt login. 

Dessa typer av system testas konstant för svagheter[9]. 

Firebase Rules 

Firebase har ett kraftfullt regelverk som man kan sätta up 

för att validera att rätt data finns i databasen, indexering och 

användarvalidering för läsa och skriva (se Kodexempel 1). 

Detta kan simuleras via Firebase console7 för att testa vad 

som får göras med de valda reglerna. Regelverket består av: 

.read 

Säger om och när data får läsas (se Kodexempel 1 rad 2 och 

5). Rad 2 säger att ingen data får läsas men rad 5 tillåter 

läsning i gameData om man är inloggad med  Firebase 

authentication.  

.write 

Säger om och när data får skrivas läsas (se Kodexempel 1 

rad 3 och 6). Rad 3 säger att ingen data får skrivas men rad 

6 tillåter skrivnig i gameData om man är inloggad med  

Firebase authentication och datan stämmer överens med 

validerings kraven. 

.validate 

Definierar hur korrekt data ska se ut. Med vilka barnattribut 

som ska finnas (se Kodexempel 1 rad 8 till 11), data typ (se 

Kodexempel 1 rad 12), data restriktioner (se Kodexempel 1 

rad 13 och 148). Rad 18 och 19 säger att om det finns mer 

data som inte stämmer med reglerna, anses all data vara 

ogilitig (invalid). 

.indexOn 

Definierar vilka attribut som databasen ska indexera på (se 

Kodexempel 1 rad 7). 

Firebase Hosting 

Firebase hosting disponerar statiska webbappar till ett 

content-delivery network (CDN) för snabb åtkomst globalt 

med en unik subdomän över Secure Sockets Layer (SSL). 

För att hosta så krävs Node.js9 och npm10 och dessa 

komandon: 

                                                           
7  https://console.firebase.google.com 

8

  https://firebase.google.com/docs/reference/security/dat

abase/regex/ 

9  https://nodejs.org 



 

npm install -g firebase-tools 

firebase init 

firebase deploy 

 1: { 
 2:   "rules": { 
 3:       ".read": false, 
 4:       ".write": false, 
 5:       "gameData": { 
 6:           ".read": "$uid === auth.uid", 
 7:           ".write": "$uid === auth.uid", 
 8:           ".indexOn": ["description"], 
 9:           ".validate": 
10:     "newData.hasChildren(['description'])", 
11:                            
12:         "description": { 
13:            ".validate": "newData.isString() 
14:         && newData.val().length <= 140 
15:         && newData.val().matches(/^[^0-9]/)" 
16:         }, 
17:           
18:         "$other": { 
19:             ".validate": false 
20:         } 
21:       } 
22:   } 
23: } 

Kodexempel 1. Firebase regler. 

Firebase Crash Reporting 

Firebase crash reporting ger en detaljerad statistik om vad 

som gick fel, hur allvarligt felet är och hur ofta det inträffat 

bland användarna (se Figur 4). 

Firebase Cloud Storage 

Cloud Storage är designat för att hantera bilder och filmer 

som användarna skapar och begär att få se. 

Firebase Test Lab for Android 

Test Lab är ett sätt att testa sin android app på flera olika 

typer av android enheter med virtuella och fysiska enheter. 

Testerna körs genom att ladda up Android appens APK till 

Firebase med testinstruktioner eller endast APK för robo11 

som analysera strukturen av appen och kör appen som en 

användare. Testningen är begränsad i antalet tester 

beroende på vilken Firebase projekt plan som valts12. 

Cloud Functions 

Cloud Functions är ett sätt att köra backend kod som svar 

för händelser som aktiveras i Firebase. De skrivs i 

javascript och laddas upp på samma sätt som hostning 

laddas upp. 

                                                                                                 
10  https://www.npmjs.com 

11  https://firebase.google.com/docs/test-lab/robo-ux-test 

12  https://firebase.google.com/pricing/ 

Performance Monitoring 

Performance Monitoring är ett sätt att avgöra hur bra appen 

körs bland  användarna. Detta är ett användbart verktyg för 

att kunna analysera vilken/vilka delar som kan förbättras. 

Remote Config 

Remote Config är ett sätt att sätta globala variabler för 

projektet i Firebase för att till exempel kunna trigga 

förbyggda events för alla användare utan att behöva 

uppdatera appen under tiden för eventets giltighet (när 

eventet kan inträffa). 

AdMob och AdWords 

AdMob för att sätta in reklam i projektet för att få in en 

inkomst på projektet. AdWords för att marknadsföra 

projektet bland andra adMob användare. 

Google Analytics 

Google Analytics är ett sätt att analysera hur projektet 

används bland användarna och för att kunna avgöra vilka av 

användarna är som använder projektet.  

GeoFire 

GeoFire ger Firebase extra funktionaliteter till att spara och 

söka upp sparade GPS positioner i Firebases 

realtidsdatabas. 

RELATERADE ARBETEN 

Det finns en del artiklar om där Firebase har använts som 

backend. 

Kumar et al.[7] använde Firebases realtidsdatabas för att 

göra början av en enkel styrning för ett smart hus. En 

android app som användaren använder fungerar som 

kontroller som skickar true/false för de funktioner som den 

vill styra. En Arduino uno används för att ta dessa true/false 

värden i databasen och gör en förändring i den fysiska 

värden på en LED eller fläkt. 

Kumar et al.[8] gjorde en studie om att kunna optimera 

letande av parkeringsplats för bilen genom att använda 

Firebases realtids förmåga för att informera användare var 

en ledig parkering finns. 

De använde en Raspberry pi med sensorer som känner av 

om en bil står parkerad en specifik plats och uppdaterar 

Firebase med informationen från sensorerna som 

användarna blir informerade av med deras Android app. 

Dessa två arbeten är väldigt enkla när det kommer till 

integreringen till Firebase då endast på/av värden skickas 

mellan olika enheter. 



 

 

Figur 4. Crash statistik vid ett fel. 

METOD 

Utvecklingsplattformar 

Utveckling för android-appen skedde med Googles Android 

studio13 2.3 x64 som är baserad på JetBrains' IntelliJ 

IDEA14 och för webeditorn skedde utvecklingen med 

Atom15 1.16.0 x64 utvecklad av GitHub som är baserad på 

Electron16. Versionshantering hanterades med kundens två 

GitLab-projekt17 från tidigare utveckling av Android-appen 

och Webbeditorn. 

Firebase 

Att flytta över appen till Firebase gav inga större besvär då 

Firebase kan hantera samma sorts datastruktur. Firebase 

översätter enkelt ett dataSnapshot till Java-object (se 

Kodexempel 2). Dock måste man ha i åtanke är att  anropen 

är asynkrona för Firebase. Detta ledde till att metodanrop  

flyttades om för att anropen skulle göras i rätt ordning. 

Datamängder 

Datamängderna mättes med Packet Capture18 v1.2.3 som 

omdirigerar alla paket till och från mobilen genom att 

använda en virtuellt privat nätverk (VPN) som man i mitten 

attack (MITM) med installationen av ett SSL certifikat i  

                                                           
13  https://developer.android.com/studio 

14  https://www.jetbrains.com/idea 

15  https://atom.io 

16  https://electron.atom.io 

17  https://gitlab.com 

18  https://play.google.com/store/apps/details? 

id=app.greyshirts.sslcapture&hl=en 

  

Figur 8. Ett testning av Map Makers Quest med Packet 

Capture. 

mobilen. Detta gör att appen kan läsa av alla paketen som 

sedan kan sparas ner i textfile. 

Hur mycket data som skickas, mäts över en spelomgång 

och jämförs med samma spel med Firebase som back-end. 

Databaserna tömdes och fylldes med två identiska spel med 

skillnaden på databasstrukturen för testerna i tabell 1 och 2. 

För testerna i tabell 3 så ändrades antalet destinationer i ett 

av de två olika spelen genom lägga till samma destinationer 

igen i databasen. 

Av de två spelen i databasen så spelas “svenska städer” i 

ordningen Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och 

Västerås. Den slumpade ordning sattes till false (dvs samma 

ordning varje gång) för att få identiska spelomgångar vid 

varje testomgång. 

 

Figur 7. Totala datamängden använd från Firebases 

realtidsdatabas under test och utvecklingsperioden. 

Kodskillnad 

Totala kodförändringen mättes med git diff då projektet 

använder sig av git som versionshanteringsprogram (VCS). 

Detta gör det lätt att versionshantera och se kodförändringar 

som gjorts. De stora förändringarna är: 



 

build.gradle 

targetSdkVersion har updateras med compileSdkVersion 

och kod för Firebase biblioteken i compile. 

google-services.json 

Skapades av Android Studio för att kunna koppla till 

Firebase. 

AchievementController.java 

Har tagits bort när Google Play Store togs bort. 

Objects 

Omstruktureringen av databasen resulterade i att objekten 

även behövde omstruktureras efter databasens struktur. Så 

object skapades, togs borts och ändrades för att efterlikna 

databasen. 

LoadRoute.java och LoadRandomRoute.java 

Omstrukturerades till att göra anrop till metoder i 

RoutesController. 

HttpUtils.java och JSONUtils.java 

De inhöl de gamla anropen till servern. med hantering av 

data. Togs bort för Firebase asincrona anrop. 

JoystickMovement.java 

Gammalt koncept[1] som togs bort. 

RoutesController 

De viktiga metoderna här är loadRoute som är gör en ny 

request och loadRandomRoute (se Kodexempel 4) som 

väljer ut en slumpad route i databasen eller i mobilens 

minne om den är offline med geters och seters i olika 

variationer som behövs. 

DESIGN OCH IMPLEMENTATION 

Datastruktur 

Den gamla datastrukturen (se Figur 5 MongoDB) är en lista 

med routes (JSON object) som innehåller all data, allt från 

GPS-positioner till namn som översätts manuellt till 

Android Object när de har tagits i mot av appen. 

Med Firebase sätt att översätta dataSnapshot till Java-object  

så kasserades den gamla översättningen (se Kodexempel 3)  

för den nya (se Kodexempel 2 rad 11 till 15). 

Men detta resulterade fortfarande i att Firebase går igenom 

alla routes för att hitta vilken route som har en specifik 

position. 

GeoFire förenklade detta med funktionaliteter att hämta ut 

data via GPS-positioner genom att bryta ut positionsdatan 

från routes och destinations till en plattare datastruktur19 

med mindre data och indexering på key via Firebase rules. 

                                                           
19  

https://firebase.google.com/docs/database/web/structure-

data#avoid_nesting_data 

 1:FirebaseDatabase database = 
 2:FirebaseDatabase.getInstance(); 
 3:DatabaseReference myRef = database 
                     .getInstance() 
                     .getReference( 
                        "gameData/Route/" 
                        + key); 
 4:myRef.addValueEventListener( 
    new  ValueEventListener() { 
 5:   @Override 
 6:   public void onDataChange(DataSnapshot 
       dataSnapshot) { 
 7:       Route value =  
            dataSnapshot.getValue(Route.class); 
 8:   } 
 9:   @Override 
10:   public void onCancelled( 
          DatabaseError error) {} 
11:}); 
12:@IgnoreExtraProperties 
13:public class Route { //Route Object 
14:   private String name; 
15:   private String googleName; 
16:   private String descriptionBefore; 
17:   private String descriptionAfter; 
18:   private GeoLocation location; 
19:   private Integer zoomLevel; 
20:   private Boolean randomOrder; 
... 
  :} 

Kodexempel 2. Ny kod struktur för att hämta en route med 

Firebase. 

Spelets information i databasen delades upp i tre kategorier 

som efter liknar en Unix filstruktur i hur data placeras (se 

Figur 5 Firebase). 

Routes 

Routes innehåller alla spelets routes och de innehåller: 

• Namn 

• Beskrivning av routen 

• Eftertext 

• Nycklar till destinations 

• Start position 

• Maximal utzoomning 

• Eventuella krav om de ska spelas i slumpad ordning. 

 



 

 1:public Route loadRouteFromJSON( 
 2:               JSONObject json){ 
 3: public void setCurrentRoute(Route r) { 
 4:   Route route = new Route(); 
 5:     this.index = getRouteIndexFromKey( 
 6:                    r.getKey() 
 7:                  ); 
 8:   try { 
 9:          route.setID(json.getString("_id")); 
10:           route.setName( 
11:             json.getString("name") 
12:           ); 
13:           route.setName( 
14:              json.getString("googleName") 
15:           ); 
16:           route.setDescription( 
17:         json.getString("descriptionBefore") 
18:           ); 
19:           route.setDescription( 
20:         json.getString("descriptionAfter") 
21:           ); 
22:           route.setStartPoint(new LatLng( 
23:              json.getDouble("location")[0], 
24:              json.getDouble("location")[1] 
25:           )); 
26:           route.setZoomLevel( 
27:         json.optInt("zoomLevel", zoomLevel) 
28:           ); 
29:           route.setRandomOrder( 
30:         json.optInt("randomOrder", 
31:                        randomOrder) 
32:           ); 
33:      } catch (JSONException e) { 
34:            e.printStackTrace(); 
35:            return null; 
36:      } 
37:      return route; 
38:} 

Kodexempel 3. Gammmal kod struktur för att konvertera 

JSON till Java-object. 

Destinations 

Destinations innehåller alla spelets destinationer med: 

• Namn 

• Beskrivning innan man tar destinationen 

• Beskrivning efter man tar destinationen 

• Position 

• Radie 

• Ledtrådar till destinationen 

 

 

 

1:public void loadRandomRoute() { 
 2: final Route r = new Route(); 
 3: DatabaseReference myRef = FirebaseDatabase 
     .getInstance() 
     .getReference("gameData/locations/routes"); 
 4: myRef.addListenerForSingleValueEvent( 
       new ValueEventListener() { 
 5:    @Override 
 6:    public void onDataChange( 
         DataSnapshot dataSnapshot) { 
 7:      if (dataSnapshot != null) { 
 8:         Random random = new Random(); 
 9:          int index = random.nextInt((int) 
            dataSnapshot.getChildrenCount()); 
10:         int count = 0; 
11:         for (DataSnapshot snapshot :  
                dataSnapshot.getChildren()) { 
12:           if (count == index) { 
13:           Map m = (Map) snapshot.getValue(); 
14:           String key = snapshot.getKey(); 
15:            ArrayList<Double> a =  
16:            (ArrayList<Double>) m.get("l"); 
17:            GeoLocation l =  
18:             new GeoLocation( 
                   a.get(0), a.get(1)); 
19:            r.updateRoute(new Route(key, l)); 
20:            Break; 
21:          } 
22:          count++; 
23:       } 
24:       DatabaseReference myRefB =  
             FirebaseDatabase.getInstance() 
              .getReference("gameData/routes/" 
                            + r.getKey()); 
25:       myRefB.addListenerForSingleValueEvent( 
              new ValueEventListener() { 
26:           @Override 
27:           public void onDataChange( 
                DataSnapshot dataSnapshot) { 
28:             if (dataSnapshot != null) { 
29:                Route t = dataSnapshot 
                     .getValue(Route.class); 
30:                r.updateRoute(t); 
31:                addRoute(r); 
32:                activity.startRoute(r); 
33:             } 
34:           } 
35:      }}}); 

Kodexempel 4. Koden för att kunna ladda en slumpad route i 

offline läge. 

Locations 

Locations innehåller alla GPS positioner för routes och 

destinations i två subkategorier routes och destinations. 

Detta gör att endast informationen som behövs hämtas och 

en “destination” kan tillhöra fler än bara en route som 

resultat av denna struktur. Detta är bra om man vill minska 

informationen som sparas i databasen eller i mobilens 

minne eller bygga routes med fördefinierade destinationer. 



 

 

Figur 6. Login rutan för webbeditorn. 

Slumpmässig Route 

Att ladda en slumpad Route resulterade i problem då 

Firebase inte har funktionalitet för att hämta slumpad data. 

För att lösa detta tittades det på att använda Geofires 

queryAtLocation function med en slumpad position som 

input. Detta kan fungera med väl utspridda routes på kartan. 

Så Google Cloud Functions20 och Firebase Hosting tittades 

på som mellanlager för att hämta en slumpad route med. 

Men detta skulle inte fungera om mobilen är offline.  

Lösningen på offline-problematiken blev att hämta en 

iterable lista från gameData/locations/routes (se Figur 5 

Firebase och Kodexempel 4) där en slumpad route väljs 

som ger ett id till routen för hämtning av just den routen. 

Detta ger fördelen att det fungerar i offlineläge med spel 

som har spelats tidigare. De flesta locations/routes kommer 

finnas i minnet redan eftersom de har laddas ner när 

mobilen sveper över kartan för att välja en route. För det 

fall att man är i offline läge och inte har spelat något spel 

tidigare, så ses lösningen vara att förladda (pre-load) routes. 

vilket i sig gör att datamängden blir onödigt stor. Dock har 

detta arbete inte fokuserat på att lösa detta mer än att 

använda Firebases standard max-gräns som ligger på 

10MB. 

Webeditorn 

I Emilias arbete kunde routes läggas till med den grafiska 

metoden. Detta arbete har kopplat hennes arbete till 

Firebase och även kompletterat med en möjlighet att ladda  

 

                                                           
20  https://cloud.google.com/functions 

1:[ 
 2: { 
 3:    "name": "Städer", 
 4:    "googleName": "", 
 5:    "descriptionBefore":  
     "2 största svenska städer efter stockholm", 
 6:    "descriptionAfter": "", 
 7:    "randomOrder": true, 
 8:    "zoomLevel": 6, 
 9:    "location":  
     [59.323457709047396, 18.08642578125], 
10:    "destinations": [ 
11:        { 
12:            "name": "Göteborg, Sverige", 
13:            "googleName": "", 
14:            "radius": 1800, 
15:            "descriptionBefore": "", 
16:            "descriptionAfter": "", 
17:            "location":  
      [57.69376943095652, 11.987297058105469], 
18:            "hint": [ 
19:                {"text": "Göteborg"} 
20:            ] 
21:       },{ 
22:            "name": "Malmö, Sverige", 
23:           "googleName": "", 
24:            "radius": 1800, 
25:            "descriptionBefore": "", 
26:            "descriptionAfter": "", 
27:            "location":  
      [55.604981, 13.003822000000014], 
28:            "hint": [ 
29:               {"text": "Malmö"} 
30:            ] 
31:        } 
32:    ] 
33: } 
34:] 

Kodexempel 5. JSON layouten för att skapa en route. 

upp routes i webeditorn via JSON-filer (se Kodexempel 5 

eller hjälp sidan i webeditorn) för att på så sätt enkelt och 

snabbt kunna lägga till standard routes vid testning och att 

kunna generera routes via filer. Denna layout valdes för att 

den är enkelare att förstå än den implementerade i Firebase 

databasen under detta projekt och inga nyckelvärden 

behövde skapas manuellt utan detta sköttes och sköts under 

uppladdningen . 

Login via Google eller via den anpassade inloggningen (se 

Figur 6) krävs för att kunna ladda upp och ta bort 

information i databasen. 

RESULTAT 

Dataanvändning 

I mätdatan från första omgången så är appen nyinstallerad. 

Man kan se på mängden data att googles kartor laddas ner 

och för gamla systemet så laddas även Google play games. 

Omgång 3+ för tabell 1,2 och 3 så har fler än 3 rundor 



 

Figur 5. Datastrukturerna för gamla och nya systemet.

spelas innan för att se hur mycket data som skickas efter att 

mobilen cachat data från tidigare rundor. 

I testen med MongoDB så kan man se att informationen 

som skickas, håller sig oförändrad från omgång 2 och 

senare omgångar (se Tabell 1) genom att skicka hela 

routern innan routern startar. 

I testen med Firebase så kan man se att informationen som 

skickas, minskar efter första omgången (se Tabell 2). 

Informationen som skickas efter första omgången, är 

kontroller (frågor) att datan som mobilen har nedladdad, 

överensstämmer med databasens data. 

Dir 5.1.1 (se Tabell 3) är en spelomgång utan 

internetuppkoppling med mobilen. Denna spelomgång 

resulterar i att ingen data kan skickas men spelet kan kan 

ändå spelas med den data som finns lagrad sedan tidigare 

spelomgångar. 

Total Dataanvändning 

Enligt Firebases nedladdningsstatistik (figur 7) så har 6MB 

laddats ner under en 30 dagarsperiod av de 10/GB i 

månaden som gratisversionen erbjuder. Spelen från Tabell 2 

så sparas 3,6KB i databasen utav de 1GB som erbjuds. 

Detta resulterar i att lite mer än 277 000 identiska spel ryms 

med Firebase Spark. 

Kodskillnad 

Totala kodskillnaden för Android spelet mättes genom att 

köra kommandot 

git diff --shortstat 99e7243 

Totalt har arbetet resulterat i 36 filändringar, 978 inlägg(+), 

1184 borttagningar(-). 

DISKUSSION 

Resultat 

Kodskillnad 

Som kodskillnad för Androidspelet räknas all kod som togs 

bort och lades till som deprecated kod för tidigare concept, 

buggfixar och versionsuppdateringar. 

Totala kodskillnaden för webeditorn resulterade i 2882 

filändringar, 315639 inlägg(+), 2352 borttagningar(-) varav 

197 inlägg(+), 83 borttagningar(-) över 3 filer och 1 som 

skapades manuellt för kommunikationen med Firebase. Den 

stora förändringen är ett resultat av Firebase config-filer 

med omstrukturering av editorn för att kunna publicera via 

Firebase Hosting. 

 

Dir Git Databas 

Databas 

Storlek 

Skickat / 

mottaget 

Antal 

Förfrågningar Omgång Destinationer Apparat 

1.1.1 99e7243 mongoDB 2,2 kB 4,4 MB 12 1 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

1.1.2 99e7244 mongoDB 2,2 kB 2,3 kB 2 2 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

1.2.1 99e7245 mongoDB 2,2 kB 2,3 kB 2 3+ 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

1.2.2 99e7246 mongoDB 2,2 kB 2,3 kB 2 3+ 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

Tabell 1. Data som skickats från gamla systemet vid en spelomgång.

Dir Git Databas Databas Storlek 
Skickat / Antal 

Omgång Destinationer Apparat 



 

mottaget Förfrågningar 

2.1.1 3c18eea Firebase 3,5 kB 2,9 MB 10 1 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

2.1.2 3c18eea Firebase 3,5 kB 4,9 kB 2 2 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

2.2.1 3c18eea Firebase 3,5 kB 8,9 kB 3 3+ 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

2.2.2 3c18eea Firebase 3,5 kB 134,5 kB 3 3+ 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

Tabell 2. Data som skickats från nya systemet vid en spelomgång. 

Dir Git Databas 

Databas 

Storlek 

Skickat / 

mottaget 

Antal 

Förfrågningar  Omgång Destinationer Apparat 

3.1.1 3c18eea Firebase 13,6 kB 533,5 kB 7 3+ 40 Android 7.1.2, Nexus 6P 

4.1.1 3c18eea Firebase 13,5 kB 4,3 kB 1 3+ 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

5.1.1 3c18eea Firebase 3,5 kB 0 0 3+ 5 Android 7.1.2, Nexus 6P 

Tabell 3. Data som skickats från nya systemet vid en spelomgång med ändrade spel storlekar. 

 

Dataanvändning 

Datamängden ökade vid flytten över till Firebase med de 

nya attribut värden i datastrukturen. Som en faktor i den 

ökad nätverkstrafiken. Bortseende av 1.1.1 (se Tabell 1) 

och 2.1.1 (se Tabell 2) där trafiken toppar på grund av 

Google maps och Play servtext2pcapice så ses en markant 

ökning i 2.2.2 (se Tabell 2) med mer än 100 kB i skillnad 

mot de andra. Orsaken härtill har tyvärr inte hunnit utredas 

inom ramen för detta arbete 

Metod 

Mätning 

Mätningarna om dataanvändning som gjordes i studien 

gjordes med en Nexus 6P mobil med Android 7.1.2. För att 

undvika missvisande resultat så gjordes mätningarna så lika 

som möjligt. Antalet mätomgångar med Firebase kunde ha 

ökats med data som varierar mellan omgångarna för att få 

högre validitet i medelvärdet i datamängden som laddas 

ner. Men tiden för att göra detta fanns inte inom arbetets 

tidsram.  

Replikering av testerna bör vara enkelt med 

beskrivningarna av verktygen, hur de användes i testerna, 

med videos från hur originaltesterna genomfördes på 

Androidenheten och backup filerna från databasen. 

Arbeta med verktygen 

Firebase 

Att sätta upp Firebase och göra enkla hämtningar och 

skrivningar kan inte vara enklare. Några knapptryckningar 

och kopiera och klistra in så är allt igång. Det finns bra 

guider i text och filmformat att ta del av. 

De stora utmaningarna var de mer avancerade hämtningar 

som till exempel att hämta ett slumpat värde från databasen 

(se Kodexempel 4) och hur säkerhetsreglerna skulle sättas 

upp för att ge ett maximalt skydd av databasen. 

Så förutom dessa utmaningar så är Firebase väldigt bra då 

mycket finns färdiggjort, bara att klippa ihop. Exempel på 

detta är Login systemet, databashanteringen, web 

hostningen och resten av de tjänster som Firebase erbjuder. 

Packet Capture 

Att arbeta med Packet Capture fungerade bra för att 

analysera trafiken på mobilen. Den funktionalitet som 

kunde ha gjort mitt arbete och mätningarna bättre, blev 

tillgänglig först efter att mina  tester var genomförda i den 

nya versionen 1.3.0. Den versionen tillåts informationen 

sparas i pcap filer för analys med exempel wireshark21. 

 

Källkritik 

Källorna som har använts är källor från Google officiella 

källor, källor där Firebase har använts i projektet och kända 

artiklar som har med arbetet att göra. Verifiering av alla 

källor, hur legitima de är är inte lätt på alla källorna. 

Vidare arbeten 

Vidare arbete för Android spelet och webeditorn: 

• Mäta flera mätpunkter för att få en bättre medelvärde 

hur Firebase hanterar informationen. 

• Strukturera datastrukturen efter nya och gamla 

parametrar efter Firebases sätt att strukturera. 

• Utöka implementeringen av Firebases funktionaliteter i 

Android appen. 

                                                           
21  https://www.wireshark.org 



 

• Bygga ut login systemet att kräva en specifika 

användare som kan redigera informationen i 

webbeditorn. 

• Optimera datastrukturen efter vad som används. 

Etiska konsekvenser 

En ökade datakonsumtion kommer att påverka surfpotten 

negativt mot det tidigare systemet. Men förändringen är 

fortfarande minimal mot större appars användning av 

nätverksresurserna och interna minnet. 

SLUTSATS 

Detta arbete har ersatt den gamla Flask/MongoDB 

backenden med Firebase för en mobil spelapplikation och 

implementerat den till en webeditor. Med flytten så 

uppdaterades datastrukturen för att bättre matcha Firebases 

sätt att strukturera databasen för att optimera att korrekt 

data skickas. 

Arbetet visar att med Firebase så minskade den nedladdade 

datamängden i  den första spelade spelomgången jämfört 

med det gamla systemet, för att i de efterföljande 

omgångarna var den nedladdade datamängden större per 

omgång. Därutöver konstaterades att variansen av 

nedladdad datamängd per spelomgång ökade med Firebase. 

Dock anses de ytterligare funktionaliteterna som Firebase 

erbjuder  överträffa denna nackdel. 
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