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Abstract 

Lately, as the market for mobile applications are growing there has appeared new innovative 

strategies that facilitates development of mobile applications for smartphones. One of those 

methods is hybrid development, the method has a tradeoff with performance, especially for 

older devices. Effects on performance is crucial when choosing development strategy. This 

study evaluates performance in terms of application launch time, and how it can be optimized. 

Performance is evaluated by performing real device test with a cloud service that provides a 

distribution of physical smartphone devices.  

 

Sammanfattning 

I takt med att mobilapplikationsmarknaden ökar har det på senare tid uppkommit nya innovativa 

metoder som underlättar utvecklingen av applikationer till smarttelefoner. En av dessa metoder 

är hybrid utvecklingsmetod. Metoden medför dock stora förluster i prestanda, särskilt för äldre 

enheter, vilket ofta ses som en avgörande egenskap vid val av utvecklingsmetod. Det här arbetet 

undersöker vad som påverkar prestanda hos hybridapplikationer med fokus på starttid samt hur 

det kan optimeras. Prestandan testas med hjälp av en molntjänst som tillhandahåller en 

distribution av fysiska smarttelefoner.  
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Definitioner  
Application Programming Interface (API) - Programmeringsgränssnitt mot en applikation 

eller plattform. 

Software Developtment Kit (SDK) - En uppsättning verktyg för utveckling av program mot 

en viss enhet eller plattform. 

Command Line Interface (CLI) - Terminalbaserat gränssnitt som ger åtkomst till olika 

verktyg som till exempel ett SDK.  

Runtime environment – Exekveringsmiljö. En container med program, filer och rutiner som 

är nödvändiga för att kunna köra en viss typ av applikationer. 

Native – Native, eller nativ utveckling innebär att man direkt jobbar mot maskinvarans SDK 

för att programmera en applikation.  

Just-In-Time – En programtolk som kompilerar hela eller delar av ett program under körning. 

Kompileringen sker när programmet behöver användas under körning. Ett exempel är 

JavaScript. 

Ahead-Of-Time – Kompilerar ett högnivåspråk till maskinkod. Kompileringen sker före 

programstart.   

Responsive – En vy inuti en applikation som har initierats och ger respons/återkoppling utan 

fördröjning när användaren klickar på element som har en funktion.  

Wrapper – Ett skript som anropar en eller flera subrutiner eller systemanrop, används ofta för 

att skapa abstraktionsnivåer.  

Enhetsfarm – En samling av fysiska enheter som finns tillgängliga att använda via ett 

gränssnitt. 

DOM – Data Object Model. En herarkisk datastruktur för HTML som används av webbläsare. 

CSSOM – Cascade Styling Sheet Object Model. En hierarkisk datastruktur för CSS som 

används av webbläsare. 

Benchmark – Prestandamätning som utförs av ett verktyg eller en viss metod.   
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1 Inledning 
Detta dokument är en del av ett examensarbete i högskoleingenjörs-programmet datateknik vid 

Linköpings universitet. Arbetet omfattar 16 högskolepoäng och har genomförts i samarbete 

med Solution Xperts.  

 

1.1 Motivering  
Enligt StatCounter [1] består Sveriges mobilapplikationsmarknad till största del av två 

Operativsystem (OS), dessa är Android och iOS. För utvecklare och företag som vill lansera en 

applikation till båda plattformarna kan det bli mycket kostsamt att hantera två projekt som 

kräver olika erfarenhet av utvecklare samt två skilda utvecklingsmiljöer.  

För att lösa problemet har korskompileringsverktyg tagits fram, dessa verktyg använder olika 

utvecklingsmetoder. Hybrid utvecklingsmetod är en välkänd metod för att skapa vad som 

upplevs som en native-applikation från en webbapplikation. En fördel är att det anses vara mer 

kostnadseffektivt i jämförelse med native-utveckling eftersom hybridutveckling mestadels sker 

i webbspråk.  

Nackdelarna med utvecklingsmetoden är att hybridapplikationer ofta har högre 

minnesanvändning och högre batteriförbrukning. Detta gör att enheter med lägre prestanda kan 

vara särskilt känsliga.  

 

 

Figur 1 Marknadsandelar för olika operativsystem i Sverige från januari 2016 till juli 2019. 

Källa: StatCounter [1] 

 

För utvecklare eller företag att kostnadseffektivisera utveckling av en mobilapplikation kan 

hybrid utvecklingsmetod väljas på bekostnad av prestanda. Det är viktigt att prestandaförlusten 

inte blir för påtaglig eftersom det kan leda till att användaren väljer att ta bort eller sluta använda 

applikationen. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att förbättra prestandan i hybridapplikation med avseende på starttid 

och att undersöka prestandaförluster för hybridapplikationer för att kunna se vilka faktorer som 

har störst påverkan på starttid i en hybridapplikation.  

 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en hybrid mobilapplikation optimeras för att förbättra prestandan? 

 

1.4 Avgränsning  
Den här rapporten avgränsar sig till Androids plattform. Anledningen till detta är att det inte 

fanns tillräckligt med tid för att sätta sig in i utveckling av iOS-applikationer i Xcodes editor 

samt att efterforska hur starttid kan mätas för iOS plattform. 

 

1.5 Angreppssätt 
Problemet kommer att angripas genom att undersöka faktorer som påverkar starttid i en 

hybridapplikation, undersöka hur det kan optimeras samt undersöka hur starttid kan mätas. 

Optimering kommer att ske i en befintlig hybridapplikation. Tester kommer att utföras innan 

och efter optimering. Testdata kommer att samlas in för att bygga statistik som kommer att 

analyseras.  
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2 Teori 
Detta kapitel beskriver typer av mobilapplikationer, hybridapplikationers arkitektur, tidigare 

arbeten, optimering av hybridapplikationer samt undersöker hur starttid kan mätas i 

androidplattformen. Kapitlet avslutas med en beskrivning och undersökning av testmöjligheter 

för mobila applikationer.  

 

2.1 Klassificering av mobilapplikationer  
Heitkötter et. al. [2] beskriver tre utvecklingsmetoder för mobilapplikationer, native-, hybrid- 

samt webbapplikationer. De viktigaste skillnaderna mellan utvecklingsmetoderna sägs vara 

prestanda, grafiskt gränssnitt och utvecklingstid. 

 

 

Figur 2 Klassificering av mobilapplikationer. Från vänster: nativ, webb, hybrid. 

2.1.1 Webbapplikation 

Heitkötter et. al. [2] beskriver fördelen med webbapplikationer är att de är skrivna i 

webbaserade språk som HTML, CSS och JavaScript. Det anses underlätta utveckling, både 

tidsmässigt och kunskapsmässigt av utvecklare. Webbapplikationer saknar åtkomst till 

enhetsfunktioner. Webbapplikationer kan inte distribueras på Apples marknadsplats.  

 

Ett diskuterat men ovetenskapligt inlägg [3] beskriver skillnaden mellan en webapplikation och 

en webbsida, webbapplikationen beskrivs vara en interaktiv webbsida medan vanliga webbsidor 

är statiska.  

2.1.2 Nativapplikation 

Xanthopoulos et. al. [4] beskriver native-applikationer, de är utvecklade med 

plattformsspecifika verktyg och riktar sig mot en specifik plattform. Denna strategi har bäst 

prestanda eftersom native-kod jobbar direkt mot plattformens API.  

2.1.3 Hybridapplikation 

Heitkötter et. al. [2] beskriver hybridapplikationer some en webbapplikation ompaketerad i en 

webbläsarcontainer. Hybridapplikationer kan få åtkomst till native-funktionaliteter genom ett 

API.  
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2.2 Hybridapplikations arkitektur  
Xanthopoulos et. al [4], Palmieri at. al. [5] och Rösler et. al. [6] beskriver hybridapplikationers 

arkitektur. En hybridapplikation kombinerar en webbapplikation med en native-applikation. 

Till skillnad från webbapplikationer där källkoden hämtas från internet, packas källkoden ner i 

applikationsfilen för hybriden. Med en wrapper (se figur 3) omsluts webbapplikationen i en 

native-webbläsarcontainer (UIWebView för iOS och WebView för Android). En kompilerad 

applikation kan installeras och köras på en smarttelefon varpå applikationen upplevs som en 

native-applikation. Via tilläggsprogram får hybridapplikationen åtkomst till enhetsfunktioner 

som exempelvis kamera och GPS. Applikationen kommunicerar med tilläggsprogram genom 

ett specialiserat API som finns nedpackat i applikationsfilen tillsammans med 

tilläggsprogrammen.  

 

 

 

Figur 3 Överblick arkitektur hybrid applikation 

 

Enligt Rösler et. al. [6] är Apache Cordova en av de mest prominenta byggverktygen för 

hybridapplikationer. Byggverktyget är ett komplett ramverk för att bygga hybridapplikationer 

men har begränsat bibliotek för UI-komponenter. För att underlätta utvecklingen av 

användargränssnitt kan ett User Interface (UI) ramverk användas. Ett sådant ramverk innehåller 

färdiga gränssnittskomponenter (knappar, formulär, reglage). Några befintliga UI-ramverk som 

beskrivs är PhoneGap och jQuery Mobile. Ramverket ionic [7] kan användas som UI-ramverk 

till hybridapplikationer byggda med Apache Cordova.  

 

2011 donerade Adobe projektet PhoneGap1 till Apache Software Foundation för inkubation 

vilket skapade open source-projektet Apache Cordova enligt Heitkötter et. al. [2]. Efter 

donationen har PhoneGaps ramverk fortsatt utvecklats och använder sedermera Apache 

Cordova som byggverktyg.  
  

I dokumentationen för Apache Cordova [8] beskrivs att ramverket består av två kodbaser: native 

och JavaScript. Native-kodbasen består av en wrapper som ser till att webbläsarcontainern 

                                                 
1 https://phonegap.com/blog/2012/03/19/phonegap-cordova-and-whate28099s-in-a-name/ 

https://phonegap.com/blog/2012/03/19/phonegap-cordova-and-whate28099s-in-a-name/
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initialiseras och populeras, samt att kod för installerade tilläggsprogram initialiseras. 

Webbläsarcontainern populeras med webbapplikationen och ramverkets API i form av 

JavaScript, HTML och CSS kod. 

 

Samtidigt som webbläsarcontainern populeras kommer native-kod för tilläggsprogram att 

initialiseras. Det kan verifieras genom att titta på implementationen av Apache Cordova för 

Android plattformen [9]. Ramverket har en huvudaktivitet vid namn CordovaActivity, 

aktiviteten skapar en webbläsarcontainer som använder en WebView-komponent. 

Implementationen av webbläsarcontainern hittades under namnet CordovaWebViewImpl.java 

(Tabell 1).  

Tabell 1 Implementation av webbläsarcontainer 

public class CordovaWebViewImpl implements CordovaWebView { 

   ... 

   private PluginManager pluginManager; 

   ... 

   public void init(CordovaInterface cordova, List<PluginEntry> pluginEntries, 

                   CordovaPreferences preferences) { 

        ... 

        pluginManager.init(); 

    } 

    ... 

} 

 

Klassen PluginManager skapar instanser av definierade tilläggsprogram med metoden init(). 

Initialiseringen av tilläggsprogram sker i CordovaWebViewImpl vilket betyder att native-kod 

för tilläggsprogram körs först efter att webbläsarcontainern har initialiserats eftersom 

CordovaWebViewImpl är implementationen av webbläsarcontainern.  

Det kan potentiellt leda till att webbapplikationen anropar ett tilläggsprogram i JavaScript API 

innan den korresponderade native-koden har initialiserats. För att lösa detta problem har Apache 

Cordovas ramverk implementerat en händelse, deviceready2 (se Tabell 2), som avfyras direkt 

efter att Apache Cordovas två kodbaser har laddats in.  

Tabell 2 Händelsen deviceready 

document.addEventListener("deviceready", myCallbackFunction); 

 

function myCallbackFunction () {  

      // Säkert att anropa Cordovas API och Cordova plugins  

} 

 

 

2.3 Tidigare arbeten 
Det hittades inte tidigare arbeten som optimerar hybridapplikationer däremot hittades arbeten 

som jämför prestanda för hybridapplikationer med applikationer utvecklade med andra 

metoder.  

 

Ohrt and Turau [10] jämför starttid och minnesanvändning för hybrid applikationer utvecklade 

med PhoneGap. Rösler et. al. [6] återskapar deras experiment för att de testade applikationerna 

helt saknade grafiskt gränssnitt. De tar fram en native-utvecklad applikation och jämför den 

mot en hybrid. Det måste dock noteras problem med ramverket som används, IBM worklight 

är en påbyggnad av Apache Cordova. Ramverket tynger ner Apache Cordova med en back-end 

funktionalitet som diskuteras påverka prestandan. Resultatet visar att IBM worklight-

                                                 
2 https://cordova.apache.org/docs/en/9.x/cordova/events/events.html#deviceready 

https://cordova.apache.org/docs/en/9.x/cordova/events/events.html#deviceready
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applikationen har cirka 20 gånger längre starttid jämfört med en native-applikation. En 

bidragande anledning sägs vara att UI bibliotek inte kan delas mellan hybridapplikationer, vilket 

är möjligt för native-utvecklade applikationer. Starttiden förklaras 70 procent av den wrapper 

som skapar hybridapplikationen, resterande 30 procent av UI-ramverk och andra orsaker. De 

diskuterar att deras test inte bör användas som en exakt benchmark utan snarare som en generell 

indikator på applikationens prestanda.  

 

M. Willocx et. al. [11] evaluerar applikationer utvecklade med korskompileringsverktyg. 

Pappret jämför två applikationer med olika arkitektur, den första utvecklad med en hybrid 

metod och den andra med en interpreterad metod. De utför tester på hög- och lågpresterande 

enheter för Android och iOS. Evalueringen genomförs med avseende på svarstid, 

minneskonsumtion, CPU-användning, diskutrymme och batterikonsumtion. Arkitekturval visas 

vara kopplat till applikationens prestanda. Författarna upptäcker att applikationens prestanda 

inte helt beror på kors kompileringsverktyget utan även vilka funktioner som stöds i det aktuella 

OS. De hittar att Just-In-Time kompilering används i äldre Android API:er gentemot nya där 

Ahead-Of-Time kompilering används. De diskuterar att vissa OS-komponenter har större 

påverkan på applikationens prestanda än andra, särskilt för hybridapplikationer som består av 

en webbläsarkomponent. Deras arbete pekar på att kors kompileringsverktyg introducerar en 

prestandabestraffning, men att den från ett användarperspektiv är acceptabel på nyare enheter 

med bättre prestanda. Prestandaförlusten är inte linjär till applikationens komplexitet.  

 

M. Willocx at al. [12] bygger vidare på sitt tidigare arbete, de jämför parametrar för 

utvecklingsmetoder till mobilapplikationer. De undersöker fler ramverk som har en 

interpreterad eller hybrid utvecklingsmetod. De använder samma metod och evaluerar med 

avseende på samma faktorer förutom batterikonsumtion. Arbetet visar utöver tidigare 

upptäckter att JavaScript-ramverken som bygger på en hybrid utvecklingsmetod har mest 

intensiv CPU samt minnesanvändning jämfört med de andra kors kompileringsverktygen. 

JavaScript-ramverken visar de långsammaste svarstiderna, dock endast för starttider. Svarstider 

för att navigera i applikationen kunde generellt liknas vid native. Efter att applikationen har 

startats tog det första besöket längst tid, återkommande besök till samma sida var snabbare. Om 

applikationen bara består av ett begränsat antal sidor blir påverkan på svarstiden liten. De 

diskuterar att webbläsarkomponentens version kan ha en signifikant påverkan på 

hybridapplikationers prestanda.  

 

2.4 Optimering av hybridapplikationer 
Microsoft [13] har publicerat en artikel angående prestandaoptimeringstips för Apache 

Cordova-applikationer. Artikeln visar att det finns tre olika domäner där optimering kan ske, 

webbapplikationskoden, native-kod och kommunikationsbryggan mellan native-kod och 

webbapplikationen. Artikeln anger att webbläsare för vissa plattformar har 300 millisekunders 

fördröjning vid skärmklick. 2014 tog ionic3 bort fördröjningen från deras ramverket.  

2.4.1 Webbapplikationskoden 

I webbmiljö finns gott om tidigare forskning eftersom webbapplikationen optimeras på samma 

vis som hemsidor optimeras. På Googles hemsida för webbutveckling har Jeremy Wagner [14] 

skrivit en guide för att optimera webbsidor. Några nyckelpunkter är att inte skicka onödiga 

resurser, kontrollera hur resurser skickas samt minimera data för resurser. HTML och CSS är 

renderingsblockerande resurser. Ilya Grigorik [15] beskriver renderingsblockande resurser på 

Google hemsida för webbutvecklare, för HTML betyder det att webbläsaren inte kommer 

                                                 
3 https://blog.ionicframework.com/hybrid-apps-and-the-curse-of-the-300ms-delay/ 

https://blog.ionicframework.com/hybrid-apps-and-the-curse-of-the-300ms-delay/
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rendera tolkad information innan DOM-trädet är färdigskapat. Liknande för CSS kan inte 

webbläsaren rendera tolkad CSS innan CSSOM-trädet har skapats. Minimering av 

renderingsblockande resurser förbättrar svarstider.  

 

P. Lewis [16] är en utvecklare på Google som har skrivit en artikel som adresserar problemet 

med komplexa stilkalkyleringar En vanlig optimering av webbapplikationer är att reducera 

kostsamma CSS beräkningar. Ändringar i DOM-trädet genom att ändra, lägga till eller ta bort 

element kommer att tvinga webbläsaren att kalkylera om stil för element och delar av sidan. P. 

Lewis beskriver några metoder som han anser är de bästa för att reducera tunga beräkningar. 

Nyckelpunkter4 som pekas ut i artikeln är:  

• 50 % av kalkyleringstiden används till att hitta element med rätt id 

• Reducera komplexitet av att hitta rätt id 

• Minska antalet sub-element som ändras när ett element ändras 

2.4.2 Native-kod 

Tilläggsprogram för Apache Cordova-applikationer [8] implementeras med ena benet i 

JavaScript och det andra i native-kod som Objective-C eller Java beroende på plattform. Ett 

tilläggsprogram behöver ladda in plattformsspecifik mjukvara innan den kan användas. Den 

nativa koden kan optimeras efter vardera plattforms rekommendationer. En forumtråd på Stack 

Overflow5 diskuterar att Apache Cordova tilläggsprogram kan påverka inladdningstiden 

negativt.  

2.4.3 Kommunikationsbrygga mellan native-kod och webbapplikationen 

Mellan webb- och nativ-kod finns en brygga som möjliggör kommunikationen mellan språken, 

för Apache Cordova kallas det Cordova runtime environment [8]. Eftersom Apache Cordova är 

ett öppet källkodsprojekt kan optimering ske genom att modifiera källkoden.  

 

A. Hansen och H. Ghinea [17] mäter svarstider för en hybrid och en interpreterad applikation. 

De undersöker specifikt kommunikationsbryggors svarstid. De utvecklar ett tilläggsprogram 

med Apache Cordova som hämtar en bild från lokalt lagringsutrymme på enheten. Deras 

resultat visar att ett anrop till tilläggsprogamet i genomsnitt tar 212 millisekunder.  

 

 

2.5 Mäta starttid 
M. Willocx et. al. har släppt två konferenspapper, det första arbetet [11] stöter på viss 

problematik med att mäta en hybridapplikations starttid. De använder inte androidplattformens 

automatiska loggning av starttiden för att det inte reflekterar applikationens egentliga starttid. I 

androidplattformen loggas tiden när WebView-komponentens instans har skapats. De beskriver 

att den faktiska starttiden för applikationen borde loggas när webbapplikationen har laddats in 

i webbläsarcontainern och applikationen har ritats till skärmen. För att mäta starttid använder 

de sig av ett meddelande som loggas automatiskt av PhoneGap när ramverket har laddats in. 

Till varje meddelande som skickas till loggen genereras en tidsstämpel som lästes av med 

Dalvik Debug Monitor Server. 

 

Deras andra arbete [12] upptäcker att den automatiska tidloggningen av PhoneGaps ramverk 

inte är representativ för den totala starttiden, detta eftersom tiden markerar när ramverket har 

                                                 
4 Punkterna gäller för Blink, renderingsmotorn i Google Chrome 
5 https://stackoverflow.com/questions/33317300/modify-cordova-plugin-loading-behaviour-to-speed-up-load-

time 

https://stackoverflow.com/questions/33317300/modify-cordova-plugin-loading-behaviour-to-speed-up-load-time
https://stackoverflow.com/questions/33317300/modify-cordova-plugin-loading-behaviour-to-speed-up-load-time
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laddat in native-API och JavaScript API, inte när webbapplikation har laddats in. För att räkna 

på hela applikationens starttid lägger författarna till ett extra meddelande i webbapplikationens 

JavaScript kod. Meddelandets tidsstämpel kunde sedan läsas av med Dalvik Debug Monitor 

Server. 

 

I Android Studio version 3.1 blev Dalvik Debug Monitor Server obsolet6 och byttes då ut mot 

Android Profiler7. 

2.5.1 Tidmätning i Android 

H. Buijdao [18] beskriver hur en Android applikations starttid kan mätas, information om 

androidapplikationers starttid finns också tillgängligt på Androids hemsida för utvecklare [19]. 

Androidplattformen har två tidsloggningar: den första loggas ut automatisk när 

huvudaktiviteten har skapats (Tabell 1), den andra loggas bara ut om en viss funktion anropas 

manuellt från applikationen (Tabell 2). Funktionen ska implementeras att anropas när 

applikationen anses vara responsive.  

Tabell 3 Informationsmeddelande när applikationens huvudaktivitet har laddats in   

2019-04-23 14:58:23.530 I/ActivityManager: Displayed 

avrethem.testapp/.MainActivity: +1s128ms 

Tabell 4 Informationsmeddelande när applikationen är responsive 

2019-04-23 14:58:23.530 I/ActivityManager: Fully drawn 

avrethem.testapp/.MainActivity: +2s256ms 

 

Det finns tre typer av starter av en androidapplikation dessa är cold start, warm start och hot 

start [19]. Den förstnämnda sker när applikationen startas från grunden. Vid en cold start skapas 

en huvudtråd inuti applikationsprocessen (se Figur 4). Tråden skapar och initialiserar 

huvudaktiviteten. Direkt efter huvudaktiviteten har initialiserats byter applikationsprocessen ut 

den nuvarande visade skärmbilden mot huvudaktivitetens layout och meddelandet märkt 

”Displayed” skickas till loggen.  

 

Figur 4 Startsekvens av androidapplikation. Källa: Android Developers [19]. Licenserad under 

Creative Commons Attribution 2.58. Inga ändringar har gjorts i bilden. 

                                                 
6 https://developer.android.com/studio/profile/monitor 
7 https://developer.android.com/studio/profile/android-profiler 
8 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ 

https://developer.android.com/studio/profile/monitor
https://developer.android.com/studio/profile/android-profiler
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
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Det fungerar annorlunda för en hybridapplikation. I dokumentationen för Apache Cordova [8] 

beskrivs tilläggsprogrammet cordova-plugin-splashscreen, som används för att gömma 

startskärmen (eng splashscreen) i en hybridapplikation. Tilläggsprogrammet är installerat som 

standard i Apache Cordova-applikationer. Genom ett anrop till tilläggsprogrammet döljs 

startskärmen, anropet sker från JavaScript. Det betyder att hybridapplikationen åsidosätter 

androidplattformens vanliga beteende eftersom startskärmen inte döljs automatiskt när 

huvudaktiviteten laddats in. 

 

För att mäta tiden det tar för ramverket att initialisera sitt API och ladda in tilläggsprogram kan 

man lyssna efter händelsen deviceready [8]. Det görs automatiskt i hybridramverken 

PhoneGap9 och ionic10. Ett exempel för en hybridapplikation utvecklad med ionic visas i Tabell 

5. Meddelandet skrivs via JavaScriptkod ut till konsolen i webbläsarcontainern, meddelanden 

till konsolen skickas även till loggen i androidplattformen. 

 

Meddelandet skrivs ut någonstans i intervallet märkt <other stuff> i föregående figur eftersom 

inladdning av ramverket bara kan ske först när webbläsarcontainern har initialiserats. Att 

webbläsarcontainern har initialiserats markeras med meddelandet ”Displayed” enligt Tabell 3 

och M. Willocx et. al [12] arbete.  

Tabell 5 Informationsmeddelande när hybridramverket laddats in 

2019-04-24 12:46:45.667 I/chromium(14632): [INFO:CONSOLE(1)] "Ionic Native: 

deviceready event fired after 512 ms", source: 

http://localhost:8080/build/vendor.js 

 

 

2.6 Applikationstestning i molnet  
Ricardo Lopes [20] beskriver problem med att antalet olika mobila enheter ökar för varje år. En 

konsekvens av detta gör det tidskonsumerande att garantera sig om att applikationer fungerar 

korrekt på nyare enheter samtidigt som kompabilitet mot äldre enheter bevaras. Han presenterar 

en lösning genom att använda sig av en automatiserad testningsprocess för mobila enheter (eng 

Mobile Testing as a Service).  

 

Villanes et. al. [21] möter samma problem. Nyutvecklade applikationer behöver vara 

kompatibla med gamla som nya enhetsmodeller och olika versioner av mobilplattformar. Målet 

med deras arbete är att minska kostnader och samtidigt öka kvalitén av mobilapplikationer 

genom automatiserad testning. De beskriver tre olika typer av testning: emuleringsbaserad, 

simuleringsbaserad och enhetsbaserad. Fördelen med enhetsbaserad testning är att 

enhetsfunktioner kan valideras och prestanda kan mätas. De beskriver en molnbaserad tjänst för 

att utföra tester på mobilapplikationer (eng Automated Mobile Testing as a Service, AM-TaaS). 

Tjänsten låter användaren kan ladda upp en applikation tillsammans med ett test. Sedan kan 

applikationen installeras på valda fysiska enheter, applikationen startas tillsammans med testet 

och returnerar en rapport för varje enhet som testet utförs på. Tidigare studier har undersökt 

flera molnbaserade tjänster bland annat Xamarin, Amazon Web Services och Firebase Test Lab. 

De nämnda tjänsterna är kompatibla med hybrida mobilapplikationer. 

 

På Androids hemsida för utvecklare [22] beskrivs anledningen till Android plattformens 

popularitet är den har stöd för ett stort sortiment av modeller. Innan en applikation släpps på 

                                                 
9 http://docs.phonegap.com/en/1.0.0/phonegap_events_events.md.html#deviceready 
10 https://ionicframework.com/docs/v3/api/platform/Platform/#ready 
 

http://docs.phonegap.com/en/1.0.0/phonegap_events_events.md.html#deviceready
https://ionicframework.com/docs/v3/api/platform/Platform/#ready


17 

 

androids marknadsplats Google Play kan applikationen testas automatiskt på marknadsplatsens 

hemsida11 för att säkerställa kompabilitet och prestanda. Google Play använder Firebase Test 

Lab för applikationstester på fysiska enheter.  

 

 

2.7 Visualisering av data 
K. Potter beskriver låddiagram [23] som en vanlig teknik för att presentera flertalet värden i ett 

diagram. Låddiagram består av max- och min-värden, övre och undre kvartil, median och 

medelvärde (se Figur 5). Datadistributionen partitioneras in i kvartiler, det delar in setet i fyra 

subset. Lådan markerar kvartilavståndet (eng Inter Quartile Range, IQR), dess område markerar 

50 % av alla värden i datasetet. Över och under lådan finns linjer som markerar max- och min-

värden, även kallad morrhår (eng whisker). Morrhåren kan räknas fram på några olika sätt men 

en vanlig metod är att multiplicera kvartilavståndet med 1.5. Medelvärdet markeras med en vit 

prick och medianvärdet i övergången mellan svart till grått inuti lådan. Blå prick markerar en 

datapunkt i setet. 

 

 

 

Figur 5 Överblick av låddiagram. Första och tredje kvartil, median, medelvärde, max- och min-

värde.  

                                                 
11 https://developer.android.com/distribute/best-practices/develop/test-your-app 

https://developer.android.com/distribute/best-practices/develop/test-your-app
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver det praktiska arbetet som genomfördes. Arbetet genomfördes i 

samarbete med Solution Xperts. Metoden beskriver hur starttid mättes samt hur optimering och 

testning av applikationer genomfördes. Inget tidigare arbete hittades som använt en 

molnbaserad tjänst för prestandamätningar av mobilapplikationer.  

 

3.1 Mäta starttid i hybridapplikation 
För att se resultatet av optimeringen krävs det att mätningar utförs på ett konsekvent sätt före 

och efter optimering. Det är viktigt att mätningarna utförs på samma sätt för hybrid- och native-

applikationer för att minimera risken för felaktigheter i mätdata. Data som skickas till loggen 

ska vara konsekvent mellan applikationer och kunna tolkas entydigt. 

 

Teorin beskriver startsekvens av en hybridapplikation. En wrapper skapar en 

webbläsarcontainer, när containern har initialiserats skrivs automatiskt ett meddelande märkt 

”Displayed” ut till loggen. I nästa steg laddas tilläggsprogram och ramverkets API in, starttiden 

för sekvensen skrivs ut i ett meddelande märkt ”deviceready”. När webbapplikationen har 

skapats och vyn är responsive kan en funktion i androidplattformen anropas för att markera att 

applikationen har laddats in fullständigt, det genererar ett meddelande märkt ”Fully drawn”. 

3.1.1 Definition av mätbara deltider 

Med kunskap om startsekvensen för hybridapplikation kan tre deltider definieras: 

1. Displayed – när webbläsarcontainern har initialiserats  

2. Deviceready – när ramverkets JavaScript API och tilläggsprogram har initialiserats 

3. Fully drawn – när applikationens vy är responsive 

Deltiderna kan läsas av i en loggfil som genereras av androidplattformen när en applikation 

körs på dess plattform.  

3.1.2 Utveckling av tilläggsprogram 

Den sista deltiden, fully drawn, genereras av en native-funktion vid namn reportFullyDrawn i 

androidplattformen. Hybridapplikationer kan inte exekvera native-kod direkt från 

webbapplikationen, därför utvecklades ett tilläggsprogram till Apache Cordova-applikationer. 

Information om hur tilläggsprogram till Apache Cordova utvecklades hittades på hemsidan för 

Apache Cordova12 och GitHub13. Tilläggsprogrammet utökades att skriva ut enhetsinformation 

till loggen för Android. Tilläggsprogrammet publicerades på node package managers hemsida 

under namnet cordova-plugins-reportfullydrawni.  

 

3.2 Optimeringsmetoder 
Willcox et. al. diskuterar att webbläsarkomponenten i hybridapplikationer kan påverka 

applikationens prestanda markant. För att optimera applikationerna valdes två olika metoder. 

Den första att byta ut systemets standard webbläsarcontainer, den andra att optimera 

applikationens CSS kod.  

                                                 
12 https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/hybrid/plugins/ 
13https://github.com/apache/cordova-android/blob/master/framework/src/org/apache/cordova/CordovaPlugin.java 

https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/hybrid/plugins/
https://github.com/apache/cordova-android/blob/master/framework/src/org/apache/cordova/CordovaPlugin.java
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3.2.1 Byte av webbläsarcontainer 

Hybridapplikationer prestanda är kopplat till webbläsarcontainern som i sin tur beror av den 

native-webbläsarkomponent som systemet använder. Ny hårdvara i enheter kräver utökat API 

till plattformen, samtidigt hittas buggar, säkerhetsbrister och effektivare metoder vilket 

förändrar gränssnittet mot plattformen. Det gör att äldre enheter tappar kompabilitet till nyare 

API:er, samtidigt som nyare enheter tappar kompabilitet till tidigare API:er. 

Webbläsarkomponentens version är låst till det API som används mot androidplattformen. Det 

finns ett öppet källkodsprojekt som löser det problemet, projektet vid namn CrossWalk [24] 

implementerar en version av Google Chrome i ett tilläggsprogram till Apache Cordova-

applikationer. Tilläggsprogrammet installerar en separat webbläsarkomponent i 

applikationsfilen.  

 

Nackdelarna av att installera en separat webbläsarkomponent är att det ökade applikationsfilens 

storlek med cirka 17 MB och skapar extra minnesanvändning under körning med cirka 30 MB. 

Det påverkade även byggtiden, för en hybridapplikation observerades 30 sekunder innan 

installation och 240 sekunder efter installation.  

 

Tabell 6 visar hur CrossWalk installerades i ett befintligt projekt. Tilläggsprogrammet hade ett 

beroende på ett annat tilläggsprogram för att fungera. Det var viktigt att installera om 

plattformen efter att tilläggsprogrammen installerats i projektet för att säkerställa att WebView-

komponenten blir utbytt korrekt. Ett visst attribut vid namn cdvBuildMultipleApks14 behövde 

konfigureras i byggscriptet.  

Tabell 6 Installation av separat webbläsarcontainer 

ionic cordova plugin add cordova-plugin-crosswalk-webview 

ionic cordova plugin add cordova-android-support-gradle-release 

ionic cordova platform remove android && ionic cordova platform add android  

3.2.2 Optimering av CSS 

Optimering av webbapplikationskoden bör återspeglas i deltid 3, fully drawn. Från teorikapitlet 

framgår ett flertal metoder som kan användas vid optimering av CSS-kod. För att optimera CSS 

måste en metod väljas ut, sedan applicera metoden fil för fil i ett projekt för en hybrid 

mobilapplikation. Arbetssättet befarades vara för tidskonsumerande och därför valdes en annan 

metod för att optimera CSS-koden.  

 

CSS är ett språk som endast beskriver presentationsstilen för layouten. Det är HTML som 

beskriver vilka objekt som ska finnas i layouten samt JavaScript som sköter den största delen 

av logiken. Alltså borde en applikation kunna antas fungera korrekt utan CSS-kod. Om 

optimeringen ger positivt resultat borde någon av metoderna från teorin att fungera i viss mån 

eftersom de metoderna är bevisade att fungera sedan tidigare. Ett pythonscript utvecklades för 

att skriva över CSS-filer till tomma dokument (se Tabell 7). Scriptet söker igenom nuvarande 

arbetsmapp samt alla underkataloger.  

 

  

                                                 
14 https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/platforms/android/#project-configuration 

https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/platforms/android/#project-configuration
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Tabell 7 Pythonscript  
import os 

 

for root, dirs, files in os.walk('.'): 

    for filename in files:  

        if '.' in filename: 

            if 'css' in filename.split('.')[1]: 

                with open(os.path.join(root, filename), 'w+') as f: 

                    print ("Overwriting " + filename + "...") 

                    f.write ("\n") 

 

3.3 Applikationer 
De applikationer som testerna utfördes på presenteras i  

Tabell 8. Optimeringen utfördes efter ovanstående kapitel. I hybridapplikationerna installerades 

och integrerades tilläggsprogrammet cordova-plugin-reportfullydrawn. Den befintliga 

applikationen boende optimerades. För att kunna jämföra boende-applikationen utvecklades två 

hybridapplikationer, den första för att se vad en enkel applikation ger för svarstider och den 

andra för att kontrollera hur mycket tilläggsprogram påverkar en hybridapplikations starttid. 

För att kunna jämföra hybridapplikationer mot naitve-applikationer utvecklades en enkel 

native-applikation vid namn android.  

Tabell 8 Testade applikationer 

Namn Metod Optimering Egenskaper 

boende hybrid CSS,  
CrossWalk (xwalk) 

Avancerad layout, 10 tilläggsprogram, många 
moduler 

minimalii hybrid - Enkel layout, standardtilläggsprogram för 
ramverket (8 stycken) 

pluginsiii hybrid - Enkel layout, 20 tilläggsprogram 

androidiv native - Enkel layout 

 

3.4 Testning i molnet 
För att mäta en applikations prestanda på ett rättvist sätt testades applikationer på en större 

distribution av fysiska enheter, detta för att ge en rättvis bild över låg- och hög-presterande 

enheter. Firebase Test Lab valdes ut som molntjänst, tjänsten är ett gränssnitt Google Cloud 

Platform16 som tillhandahåller ett verktyg för att nyttja enheter i en enhetsfarm. Vid utförandet 

hade plattformen ett prova-på erbjudande15 som erbjöd 300 USD värt av kredit att använda i 

plattformen. Plattformen tillhandahöll 41 fysiska enheter.  

 

För att få åtkomst till tjänster i Google Cloud Platform användes Google Cloud SDK16, det är 

ett terminalbaserat gränssnitt mot plattformen. Två kommandoargument användes: gcloud och 

gsutil. Med gcloud kunde en lokal applikationsfil laddas upp till molnet och startas på utvalda 

enheter tillsammans med ett testverktyg. Efter att testet utförts sparas loggfilen tillsammans 

med meta-data till databasen Google Cloud Storage17. Verktyget gsutil användes för att ladda 

ner filerna till en lokal maskin.  

 

                                                 
15 https://cloud.google.com/free/ 
16 https://cloud.google.com/sdk/ 
17 https://cloud.google.com/storage/ 

 

https://cloud.google.com/free/
https://cloud.google.com/sdk/
https://cloud.google.com/storage/
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Ett applikationstest kan endast utföras tillsammans med ett testverktyg. Robo-test18 valdes som 

testverktyg. Det huvudsakliga syftet var att samla in information om starttidsprestanda, inte att 

testa UI. Robo-test är ett automatiserat test, testet kommer att försöka navigera i applikationen 

genom att trycka på klickbara knappar i vyn. Testet avslutas när Robo-test inte kan klicka vidare 

i applikationen eller när maxtiden för testet har löpt ut.  

3.4.1 Utföra applikationstester  

Applikationstester utfördes från terminalen med verktyget gcloud. I Tabell 10 visas hur två 

applikationstester utfördes på modellerna OnePlus5 och GalaxyS6.  

Tabell 9 Utföra applikationstest med Google Cloud SDK 

gcloud firebase test android run \ 

  --type robo \ 

  --app <appName.apk> \ 

  --device model=OnePlus5,version=26,locale=se,orientation=portrait  \ 

  --device model=GalaxyS6,version=23,locale=se,orientation=portrait  \ 

  --timeout 60s \ 

  --results-bucket=<bucketName> 

3.4.2 Nedladdning av loggfiler 

Tabell 10 visar de terminalkommandon som användes för att ladda ner samt tolka loggfiler. 

Flaggan ”-m” aktiverar multi-trådad kopiering, flaggan ”-r” gör kopieringen rekursiv samt ”-n” 

flaggan minskar nätverksbelastningen genom att inte ladda ner filer som finns lokalt. 

 

Tabell 10 Nedladdning av testdata 
 

gsutil -m cp -r -n gs://<bucketName> . 

 

3.4.3 Tolkning av loggfiler 

Ett pythonscriptv utvecklades för att tolka och sammanställa loggfiler. Sammanställningen 

skapades med teckenkodningsformatet Comma-Separated Values (CSV). Det är inte ett 

standardiserat format men det är välkänt och godtas av många program. CSV består av celler 

som separeras med valfritt tecken och rader som separeras genom radbrytning eller 

nyradstecken. Det är viktigt att separator-tecknet inte förekommer i datacellen. Scriptets 

funktion beskrivs med följande pseudokod:  

 

1) Sök kataloger och underkataloger efter loggfiler 

a. För varje logg-fil 

i. Extrahera information om enheten, applikationen och starttid med 

hjälp av reguljära uttryck 

ii. Skapa ett nytt objekt av insamlad information 

iii. Lägg till objektet i en array 

2) Skapa en CSV-fil efter arrayen, varje objekt motsvarar en rad i filen, varje attribut i 

objektet motsvarar en kolumn i filen. 

  

Varje rad i CSV-filen innehåller flertalet kolumner, varje kolumn innehåller någon typ av 

mätdata eller klassificering. Om informationen saknas lämnas kolumnen tom. En rad motsvarar 

                                                 
18 https://firebase.google.com/docs/test-lab/android/robo-ux-test#non-android_widgets 

https://firebase.google.com/docs/test-lab/android/robo-ux-test#non-android_widgets
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ett applikationstest. Om raden saknar applikationsnamn eller starttid ogiltighetsförklaras testet. 

Testet kan också ogiltighetsförklaras om felmeddelanden hittas i loggfilen.  

 

Om det skett ett fel under applikationstestet kan det läsas av efteråt i loggfilen. Tre typer av fel 

upptäcktes:  

1) Ett allvarligt fel sker i enhetsmiljön, vilket rapporterades i loggen som ”FATAL 

EXCEPTION”. Det kan exempelvis hända om minnet på enheten tar slut eller om 

applikationen försöker använda en enhetsfunktion som den saknar rättighet till att 

använda.  

2) När tilläggsprogrammet cordova-plugin-reportfullydrawn har initialiserats 

rapporteras ett meddelande till loggen. Om meddelandet inte återfinns i loggen har 

tilläggsprogrammet ej initialiserats. 

3) Om Apache Cordovas ramverk tar längre än 5 sekunder att ladda in rapporterar 

ramverket automatiskt ut ett meddelande till loggen. 

3.4.4 Visualisering av data 

Låddiagram och stapeldiagram valdes ut som diagram för att presentera resultatet. Power BI 

Desktop var vid metodgenomförandet ett gratisverktyg från Microsoft19, verktyget användes för 

att skapa datavisualiseringar.   

                                                 
19 https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/ 

https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/
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4 Resultat 
Detta kapitel beskriver resultatet av det praktiska arbetet.  

 

Varje test utfördes på 41 olika fysiska enheter, vissa enheter var av samma modell men använde 

i de fallen olika API-versioner mot OS:et. Varje applikation testades i 5 omgångar på samtliga 

fysiska enheter. En stor andel tester misslyckades, 18.6 procent i genomsnitt för alla 

applikationer och högst andel hade boende applikationen och dess två optimeringar där omkring 

25 procent av testen misslyckades. 

Tabell 11 Antal lyckade och misslyckade enhetstester per applikation 

Applikation Lyckade tester Misslyckade tester Totalt 

android 175 30 205 

boende 151 54 205 

boende.css 156 49 205 

boende.xwalk 151 54 205 

minimal 183 22 205 

plugins 182 23 205 

 998 232 1230 

 

I Figur 6 visualiseras samtliga testfall i ett låddiagram. Native-applikationen android har 

överlägset bäst svarstid med ett max-värde strax under 400 millisekunder. Därefter kommer 

hybridapplikationerna, minimal hade det snabbaste hybridtestet på 900 millisekunder men 

också det långsammaste utfallet nära 16 sekunder. Applikationen boende hade det högsta max-

värdet strax under 10 sekunder. CSS-optimeringen av boende applikationen visade marginell 

förbättring för samtliga värden medan webbläsarkomponents-optimeringen (xwalk) endast 

visade förbättring av max-värdet.  

 

 

Figur 6 Låddiagram över samtliga applikationers svarstid 
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I Figur 7 visas ett stackat stapeldiagram av de testade applikationernas medelvärde, det är 

samma medelvärde som den vita punkten markerar i låddiagrammet från föregående figur. 

Varje stapel är kategoriserad efter de definierade deltiderna, displayed, deviceready och fully 

drawn. 

 

Figur 7 Medelvärde för applikationernas svarstid 

  

Applikationstester sorterat på API-version för hybridapplikationerna visas i Figur 8.  

 

Figur 8 Låddiagram över hybridapplikationernas svarstid 

 

I Figur 9 visas ett kategoriserat stapeldiagram av de testade hybridapplikationernas medelvärde, 

summan av kategorierna per API-version är samma medelvärde som den vita punkten markerar 

i låddiagrammet från föregående figur. En linjär regressionslinje anpassades efter varje 

kategoris svarstider med minsta kvadratmetoden20.  

 

                                                 
20 http://users.mai.liu.se/johth11/lla.pdf 

http://users.mai.liu.se/johth11/lla.pdf
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Figur 9 Medelvärde för hybridapplikationernas svarstid sorterat på API-version  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet och metoden. Sist i kapitlet diskuteras arbetet i ett bredare 

sammanhang samt samhälleliga och etiska aspekter tas upp.  

 

5.1 Resultat 
Applikationerna minimal och plugins innehåller en enkel layout. En konsekvens av detta borde 

återspegla sig i lägre svarstid i jämförelse med boende applikationen som har mer avancerad 

layout, vilket stämmer överens med resultatet.  

 

Förutom optimeringen av webbläsarkomponenten (xwalk) visade de övriga applikationer 

ungefär samma medelvärde för den första deltiden displayed. Det är rimligt eftersom de 

applikationerna använder samma webläsarkomponenten, den som OS tillhandahåller.  

 

Den andra deltiden deviceready ligger i samma intervall för alla applikationer med undantag 

för plugins-applikationen. Det antyder att tilläggsprogram påverkar starttid men det är samtidigt 

motsägelsefullt för att boende-applikationen, som har fler tilläggsprogram än minimal-

applikationen, har lägre svarstid än minimal-applikationen för deltiden. 

 

Byte av webbläsarkomponent borde återspeglas i samtliga tre definierade deltider. Den första 

deltiden eftersom det är tiden det tar att initialisera webbläsarkomponentens implementation. 

De andra två eftersom systemets standardkomponent byts ut mot en antagligen bättre 

implementation av komponenten. Det kan liknas med effekten av att byta webbläsare, all kod 

som exekveras i webbläsaren påverkas av de mjukvarutekniker som används. Byte av 

webbläsarcontainer (xwalk) gav inte bättre svarstid för den totala starttiden. Speciellt 

anmärkningsvärt var att den sista deltiden fully drawn ökade. M. Willocx at al. [11] [12] 

diskuterar att webbläsarkomponenten bör ha stor inverkan på hybridapplikationers prestanda.  

 

Resultatet indikerar att starttider generellt blir lägre med senare API-versioner. Störst 

förändring sker i deltiden fully drawn. Det pekar på att låg-presterande enheter fungerar sämre 

med hybridapplikationer, speciellt eftersom hybridapplikationer kräver mer resurser än native-

applikationer. Det ligger i linje med M. Willocx at al. [12] arbete som diskuterar att 

lågpresterande enheter har speciellt sämre resulterande prestanda för hybridapplikationer 

jämfört med native. Det kan bero på bättre hårdvara men också effektivare mjukvara i OS:et.  

 

Metoden att dela upp starttiden skiljer sig från Rösler et. al [6] arbete, de mäter starttiden för 

den wrapper som startar hybridapplikationen. Det borde däremot vara samma tid som summan 

av deltiderna displayed och deviceready. I deras applikation beror 70 procent av starttiden på 

den wrapper som skapar och initialiserar webbläsarcontainern. Det är nära minimal-

applikationen vars svarstid till 60 procent beror på deltiderna displayed och deviceready, dock 

bara 30 procent för boende-applikationen. Det berodde på att deltiden fully drawn ökade kraftigt 

för boende-applikationen. 

5.1.1 Misslyckade applikationstester 

En oroväckande stor del av applikationstesterna misslyckades, för att analysera de misslyckade 

testerna klassificerades dessa tester efter felmeddelanden. 
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Tabell 12 Klassificering av applikationstest som misslyckats  

Applikation Fel i 
enhetsmiljö 

Tilläggsprogram 
kraschat 

Fel vid 
inladdning av 
hybridramverk 

Okänt 
fel 

Misslyckade 
tester 

android 8   22 30 

boende 18 15 21 0 54 

boende.css 15 15 18 1 49 

boende.xwalk 15 15 23 1 54 

minimal 10 12 0 0 22 

plugins 10 12 0 1 23 

 76 69 62 25 232 
 

Fel i enhetsmiljö kan bero på många saker men det borde gå att dela in i två kategorier, antingen 

beror felet på molntjänsten och enhetens fysiska miljö, eller på applikationen nedpackad i 

applikationsfilen.  

 

Native-applikationen android borde vara kompatibel med flest enheter eftersom applikationen 

är utvecklad i native-miljö. Vidare borde applikationen ha minst antal misslyckade tester, det 

stämmer för 'fel i enhetsmiljö' men inte för det totala antalet fel eftersom android-applikationen 

hade fler oklassificerade fel. Applikationen boende och dess optimeringar hade betydligt fler 

fel som berodde på inladdning av hybridramverket. Det verkar som att applikationens 

komplexitet påverkade dess stabilitet mot vissa enheter. 

 

Om det skett ett fel som beror på tilläggsprogrammet cordova-plugin-reportfullydrawn borde 

samma fel inträffa för samtliga hybridapplikationer eftersom de använder tilläggsprogrammet.  

 

Applikationstester som misslyckats på grund av att tilläggsprogrammet cordova-plugin-

reportfullydrawn kraschat saknade information om enheten. Det beror på att det är 

tilläggsprogrammets uppgift att skriva ut enhetsinformation till loggen. För applikationstester 

vars fel berodde på fel vid inladdning av hybridramverk saknade i vissa fall enhetsinformation, 

däremot kunde alla applikationstester vars fel berodde på fel i enhetsmiljö klassificeras efter 

enhetsinformation (se Figur 10). 

 

 

Figur 10 Fel i enhetsmiljö sorterat efter modell 
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Det framgår från figuren att Nokia A0001 saknade kompabilitet till samtliga applikationer. Det 

är förvånande att en applikation för en viss modell har en eller fler misslyckade testfall och har 

strikt färre än fem misslyckade test. Applikationstester utfördes i fem omgångar och därför kan 

en modell ha fem felaktiga tester. Det betyder att ett applikationstest misslyckats på en enhet 

vid ett tillfälle men har vid ett annat tillfälle genomfört samma applikationstest med exakt 

samma parametrar och då fått ett lyckat utfall. För modellen LG-AS110 var applikationstesterna 

inkonsekventa för samtliga applikationer.  

 

5.2 Metod 
Inget tidigare arbete hittades som använt sig av en molntjänst för att mäta prestanda i 

mobilapplikationer, det var därmed en obeprövad metod. Det är oklart om andra arbeten haft 

liknande problem med att applikationstester misslyckats, en djupare undersökning av 

molntjänster och användning av enhetsfarmer krävs.  

 

Att ett applikationstest misslyckas skulle kunna bero på molntjänsten eller på applikationen. 

Applikationstester utfall kan påverkas av faktorer i enhetsmiljön men även av yttre faktorer 

makromiljö. I Google Cloud Platform laddas en applikationsfil upp till molnet som sedan kan 

startas på valda enheter. Plattformen sköter orkestreringen av applikationstester, utförandet av 

ett applikationstest med ett visst verktyg på enheten samt hantera enheterna i enhetsfarmen. Val 

av annan plattform skulle kunna påverkat resultatet. 

 

Det är endast en applikation som kan vara placerad i förgrunden under ett applikationstest, men 

nästa applikationstest kanske laddas in tidigare och har en viss effekt på nuvarande test eller att 

ett tidigare test körs i bakgrunden. Enheter i enhetsfarmer utsätts kontinuerligt för 

applikationstester, det är oklart om det kan ha en viss effekt på applikationstesterna. Påverkan 

kan bero på att OS behöver rensa ut tidigare information eller att enhetens hårdvara påverkas 

negativt av en hög användningsfaktor.  

 

Val av testverktyg kan ha påverkat applikationstesternas stabilitet. Arbetet valde att använda 

robo-test. 

 

Felaktig tolkning av värden från loggfilen kan leda till korrupt data. En loggfil kan innehålla 

några tusen meddelanden upp till flera tiotusentals meddelanden. Reguljära uttryck användes 

för att hitta rätt information i loggfiler. Eftersökning av information med hjälp av reguljära 

uttryck testades på ett fåtal nedladdade loggfiler. Manuell eftersökning kunde inte testas på alla 

loggfiler då antalet loggfiler var stort.  

5.2.1 Informationsinsamling  

Vid insamling av underlag är det viktigt att informationen är korrekt och sanningsenlig. Arbetet 

strävade efter att använda forskningsartiklar i den mån det var möjligt, främst från databaserna 

IEEE Xplore och ACM Digital Library. I andra hand användes dokumentation, tekniska 

bloggartiklar och företagsartiklar. Eftersökning gjordes med hjälp av Google Scholar, Google 

samt LIU’s sökportal DIVA. 
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5.3 Arbetet i ett bredare kontext 
Efterfrågan av mobilapplikationer ökar i takt med att användandet av smarttelefoner breder ut 

sig. Ökad efterfrågan av applikationer ökar efterfrågan på nya standardiserade verktyg och 

arbetssätt för att underlätta utveckling av mobilapplikationer genom att skapa nya 

abstraktionslager. Webbaserade språk som JavaScript har en betydande roll att spela i nutid och 

framtid när webbspråk etablerar sig på nya plattformar. Det öppnar upp möjligheter för 

utvecklare med begränsad budget att utveckla mobilapplikationer, samtidigt som det 

standardiserar webbmiljö mot nya plattformar.  

 

Ökad efterfrågan på mobilapplikationer ökar efterfrågan på tjänster som utvecklare kan nyttja 

för att verifiera applikationers prestanda. Miljön för en androidapplikation har flertalet variabler 

som kan variera. Exempelvis OS, hårdvara, utvecklingsmetod och ramverk. Ur ett 

samhällsperspektiv skulle en allmän benchmark-metod, som är kompatibel med de mest 

utbredda utvecklingsteknologierna, kunna vara nyttig för att jämföra applikationer utvecklade 

med olika metoder på ett standardiserat sätt. Metoden skulle kunna testa de viktigaste 

aspekterna av en applikations prestanda. Det finns fler mått att undersöka, från Androids 

hemsida21 visas hur aggregerad statistik om skärmritning kan tas fram. Flera procentuella 

värden kan extraheras från loggen, och kan användas som framtida mått för att kvantitativt mäta 

prestanda för grafiskt gränssnitt, vanligen kallat metrics. Om en sådan benchmark-metod 

etableras på marknadsplatser för mobilapplikationer skulle det kunna påverka dåligt optimerade 

applikationer. Om information från benchmark-testet publiceras på marknadsplatsen kommer 

troligen dåligt optimerade applikationer att väljas bort. 

 

 

  

                                                 
21 https://developer.android.com/training/testing/performance 

https://developer.android.com/training/testing/performance
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6 Slutsats 
Syftet med arbetet var att optimera hybridapplikationers starttid. Det höga antalet misslyckade 

tester gjorde det svårt att lita på resultatet. Det går däremot att spekulera om de tester som 

lyckats men det bör förtydligas att det endast är en spekulation eftersom de testerna som 

uteblivit skulle kunna haft stor påverkan på resultatet.  

 

Att byta en hybridapplikations webbläsarkomponent visade inte tillräckligt bra resultat för att 

rekommenderas. Metoden kan inte heller förkastas eftersom arbetet hade en hög marginal av 

misslyckade applikationstester och för att tidigare arbeten diskuterar att webbläsarkomponenten 

har stor betydelse för en hybridapplikations svarstid. Med insikt i de faktorer som visade sig ha 

störst påverkan på hybridapplikationers starttid kan ett område för optimering rekommenderas. 

Tiden det tar för en hybridapplikations native-wrapper att skapa en webbläsarcontainer och 

initialisera hybridramverket skiljer sig inte mellan applikationer, det som varierar är tiden det 

tar för webbapplikationens kod att laddas in och exekveras i webbläsarcontainern. Resultatet av 

de tester som lyckats visar att en enkel hybridapplikations starttid beror minst 40 procent av 

webbapplikationens kod. För en hybridapplikation med större komplexitet kan det utgöra 70 

procent eller mer. Med resultatet som grund kan frågeställningen besvaras. Hybridapplikationer 

bör i första hand optimeras med avseende på webbapplikationskoden, det förväntas ge speciellt 

bra resultat på äldre enheter med lägre API-version mot androidplattformen.   
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