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Optimering av batterianvändning för  

platsbaserade applikationer på Android-enheter 

Gustav Lättman  

  

SAMMANFATTNING 

Denna rapport är inriktad på batteribesparing för 

platsbaserade applikationer i Android. Rapporten kommer 

att analysera och ge konkreta förslag på hur man på ett 

batterisnålt sätt implementerar lokalisering av Android-

enheters geografiska position (latitud- och 

longitudkordinater) samt frekvent hämtning av data via 

HTTP från en back-end server. De lösningar som tas upp i 

den här rapporten är specifikt tillämpade för applikationen 

MyWorld men kan anpassas för vilken platsbaserad 

applikationen som helst med liknande behov. Målet är att 

förbättra och optimera utvalda områden som tidigare 

implementerats i den här applikationen. De nya optimerade 

lösningarna har genomgått två olika testscenarion där 

mätningarna visar att batteriförbrukningen har reducerats 

med 4,2% för applikationen då den aktivt körs och används 

samt 14,8% för applikationen då den är icke aktiv och 

enheten inte aktivt används. 

INLEDNING 

Smarttelefoner och andra Androidenheter drivs oftast av 

batterikraft. Med en trådlös enhet följer många fördelar, 

men det ger även den enskilda utvecklaren större ansvar. Ett 

batteri är en begränsad resurs som utvecklare bör ha i 

åtanke då de hanterar energikrävande komponenter så som 

WiFi, 3G eller GPS [4 (sida 4)].  

Platsbaserade applikationer (se bakgrund) är 

energikrävande eftersom de generellt  använder sig av 

ovannämnda tekniker. Detta kan i vissa fall leda till att 

applikationen blir ointressant för användaren. Men det finns 

vägar att gå för att minska batteriförbrukningen. 

Optimering och förfinad hantering av specifika 

komponenter är ett steg i rätt riktning för en energisnålare 

platsbaserad applikation. I applikationen MyWorld har 

utvecklarna inte vidtagit nämnda åtgärder vilket gör att 

batteriförbrukningen i nuläget är hög. Rapportens 

frågeställning är: Hur kan batteriförbrukningen för den 

positionsbaserade Android-applikationen MyWorld 

optimeras med avseende på positionslokalisering och 

hämtning av data? 

BAKGRUND 

Platsbaserad Applikation 

En platsbaserad applikation som är tillämpad för Android är 

i korta drag ett program som på något sätt behandlar 

enhetens geografiska position, dvs. var på jorden som 

enheten befinner sig. Tillsammans med ett sådant verktyg 

så finns det möjligheter att skapa mycket spännande 

applikationer. Användaren skulle t.ex. kunna bli 

presenterad för intilliggande caféer och restauranger, förse 

användaren med trafikinformation, fungera som 

vägbeskrivare eller lokal reklam. I denna rapport så har 

energisnåla lösningar specifikt tillämpats för en 

platsbaserad applikation vid namn MyWorld. 

MyWorld 

MyWorld är en Android-applikation som hjälper användare 

att hitta saker som händer runt omkring sig. Applikationens 

upphovsmän är Gustav Lättman, Sebastian Olsson och 

Shqiprim Kurtaj. 

 

Användaren kan med hjälp av en digital karta enkelt se sig 

omkring för att hitta olika evenemang som inträffar och 

som i framtiden skola inträffa. Användare kan skapa egna 

evenemang som sedan syns för personens vänner. Det går 

även att dela sin position med ens vänner vilket gör det 

möjligt att se varandra i karttjänsten. 

 

Ett evenemang är en markering på kartan som går att trycka 

på. Då användaren gör detta så presenteras mer specifik 

information om vad det är för evenemang - när det börjar, 

när det slutar, vad det handlar om och vilka personer som 

för tillfället befinner sig på platsen. Det går att styra vad 

som syns på kartan med hjälp av ett filter där användaren 

skriver in evenemangkriterier för vad som ska visas. 

 

I en meny så väljer användaren vilka personer han vill dela 

sin position med. Gör användaren detta så syns  

vederbörande med ett porträtt på kartan av den personen. 

Vännerna hämtas från den inloggade användarens 

facebook-konto. De vänner som har MyWorld kommer 

automatiskt att bli användarens vänner i applikationen. 

 

Visionen för MyWorld är att detta ska vara det ultimata 

verktyget för att hitta saker att göra där användaren befinner 

sig. Det skulle kunna vara allt ifrån ett sällskap som söker 

en förfest att gå på eller en person som på resande fot söker 

efter något att göra.  

 

Applikationen är byggd för Android-version Eclair (2.1.x) 

[3]. 

Optimeringsområden 

Valen av optimeringsområden bygger på möjlighet till 

förbättring i den befintliga applikationen, dokumenterade 

energikrävande processer och egen erfarenhet som vanlig 
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applikationsanvändare. Två olika områden har valts att 

bearbetas i den här rapporten.  

Det första området som har valts är proceduren för 

lokalisering av den geografiska positionen med hjälp av 

Androids nätverk- och GPS-leverantör (global positioning 

system). Valet av positonslokaliseringen understödjs av 

Androids dokumentation som berättar hur batterikrävande 

en sådan process är [12]. Min egna erfarenhet som 

användare har också spelat in då jag många gånger fått 

bevittna hur mobiltelefonens batterinivå successivt töms 

påväg någonstans med hjälp av en vägbeskrivare. Sist men 

inte minst så har även mätningar av smarttelefonens olika 

komponenter används som tydligt visar att komponenter 

som används för positionslokalisering kräver noterbart 

mycket batterikraft - WiFi, GPS radio [4 (sida 4)].  

 

Det andra området som valts är hanteringen av hur data 

hämtas från MyWorlds  back-end server till applikationen 

med hjälp av HTTP-anrop (Hypertext Transfer Protocol). 

Valet understödjs även här av Androids dokumentation 

[13], av egen erfarenhet och dokumenterade mätningar av 

smartelefonens komponenter - 3G, EDGE, WiFi. [4 (sida 

4)].   

 

En annan avgörande anledning till varför jag valde dessa 

två områden är för att de båda för tillfället på något sätt 

används frekvent som bakgrundsprocesser för den aktuella 

lösningen. En tjänst som kör i bakgrunden är en tjänst som 

startas automatiskt eller av en användare och som fortsätter 

att exekvera och utföra uppgifter bortom användarens 

direkta interaktion [15]. I detta specifika fall för 

applikationen MyWorld så ska även vissa 

bakgrundsprocesser vara oberoende av om applikationen 

körs eller inte. Bakgrundsprocesser som körs frekvent på 

det här sättet kan ha en extremt negativ påverkan på den 

totala batteritiden. Därför är det två väldigt viktiga och 

intressanta områden att titta närmare på. 

Lokalisering av position 

Applikationen ska kontinuerligt lokalisera enhetens 

geografiska position för att sedan kunna rapportera 

resultatet till MyWorlds back-end server. Syftet med att 

göra detta är att andra enheter ska kunna veta var alla andra 

positionsdelande enheter befinner sig. Det betyder att 

inrapportering ska ske oberoende av om applikationen är 

startad och aktivt används av användaren eller om den är 

helt avstängd eller tidigare aldrig startad sedan 

systemuppstart. 

Tidigare lösning 

Den tidigare lösningen för hur den geografiska positionen 

togs emot var direkt implementerad i applikationens huvud-

activity. Precis efter huvud-activityns onResume() så 

kallades LocationManager.requestUpdates() med en 

uppdateringstäthet på tio sekunder. Vid onPause() så 

höjdes intervallet för uppdateringar till fem minuter genom 

att ändra en utav parametrarna till 

LocationManager.requestUpdates(). Varje gång en 

ny position togs emot av applikationen så gjordes ett 

HTTP-anrop till MyWorlds back-end server för att tala om 

enhetens nya position. 

 

Intervallet för hur ofta HTTP-anrop till servern inträffade 

var alltså beroende av vilket tillstånd applikationen befann 

sig i. 

Problem med lösningen 

Den tidigare lösningen var opålitlig då anropstrådar som 

skapats av applikationen när som helst kan avbrytas av 

operativsystemet då applikationen inte längre aktivt körs 

[15]. Det främsta problemet var att applikationen hade ett 

ineffektivt flöde som gjorde att den drog väldigt mycket 

energi från batteriet. 

Hämtning av data 

Det som gör MyWorld levande är flödet av information om 

användarens vänner och evenemang på kartan. För att få en 

så bra användarupplevelse som möjligt så är det viktigt att 

det som användaren ser är det som gäller. 

Tidigare lösning 

Den tidigare lösningen innehöll en serie av olika HTTP-

förfrågningar till MyWorlds back-end server (figur 1). 

 

Figur 1. Den tidigare lösningen för hämtning av data från 

MyWorlds back-end server. Bilden illustrerar flödet för 

HTTP-anrop i huvud-activityn. 

Vid applikationens onCreate() så kördes initialt alltid alla 

uppdateringsanrop. Samtidigt så skapades även två olika 

CountDownTimer-klasser [6] för att schemalägga framtida 

HTTP-anrop. Dessa timerklasser användes för att 

tillsammans med Android Asynchronous Http Client [2] 

kontinuerligt rapportera in den senast uppdaterade 

geografiska positionen och lokalt sparade evenemang till 

MyWorlds back-end server. 

Problem med lösning 

Det största och mest uppenbara bristen i den tidigare 

lösningen är mängden av HTTP-anrop som görs till 

MyWorlds back-end server. I värsta fall så kunde tre 

HTTP-anrop som var oberoende av varandra skickas nästan 

exakt samtidigt. Att processer är oberoende av andra är helt 

klart positivt men priset som applikationen får betala för att 

uppnå oberoendet är på tok för högt. Anropet 

check_updates som begär användaruppdateringar i form 

av användarens vänners positioner, nya evenemang och 

evenemang som tagits bort gjordes på en egen tråd för att 

förebygga låsning av UI-tråden. Denna tråd förstördes 

aldrig då applikationen stängdes eller pausades vilket 

gjorde att applikationen intensivt fortsatte att skicka HTTP-
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anrop tills enheten stängdes av eller OS (Operating System) 

frigjorde objekten vid behov av minne. Det forntida syftet 

med att göra på det här sättet var att låta enheten hela tiden 

ha den senaste informationen. Men då användaren inte 

aktivt använder applikationen så är det inte en nödvändighet 

att hålla i den absolut senaste informationen. Det är en 

annan sak när det gäller information som endast enheten 

besitter och som servern vill ta del av, som t.ex. 

positionsrapportering. Då kan det vara nödvändigt att 

använda bakgrundsprocesser. 

TEORI 

Relaterat arbete 

När det pratas om platsbaserade applikationer så är det ofta 

fråga om avvägningar. Vad är det som den specifika 

applikationen prioriterar; hög träffsäkerhet eller låg 

energianvändning? Androids SDK tillhandahåller klassen 

Criteria som används för att hitta den rätta 

positionsleverantören med utgångspunkt från ex. vilken 

energiförbrukningsnivå applikationen är beredd att 

använda. I studier som adresserar avvägningarna av olika 

tekniker och energinivåer så framgår det väldigt tydligt att 

utvecklare väljer mellan antingen det ena eller andra [9, 

10]. Att trappa ner på träffsäkerheten är dock inget 

alternativ för applikationen MyWorld. En studie berättar att 

en applikation i nuläget inte kan räkna med kontinuerlig 

positionsuppdatering p.g.a. att energianvändningen för 

dessa tekniker är så hög [10]. Den här insikten har gett 

upphov till den nya lösningens hanteringen av 

bakgrundsprocessen för MyWorlds kontinuerliga 

positionsuppdatering. 

Service 

Det finns många definitioner av vad en Service är och minst 

lika många för vad det inte är [17]. En Android-service är 

en komponent som används specifikt för att utföra arbete 

som inte behöver användarens input. Services körs i 

bakgrunden vilket betyder att tillhörande huvud-applikation 

inte behöver köras aktivt eller vara i minnet för att Servicen 

ska kunna exekvera. 

AlarmManager 
I Android så är det möjligt att med hjälp av AlarmManager 

schemalägga start av en Activity eller Service även då när 

tillhörande applikation är avstängd eller när enheten är i 

vila [1]. När enheten är i vila så stänger den ner CPU och 

andra komponenter som är icke-väsentliga för att kunna ta 

emot samtal eller SMS (Short Message Service) som t.ex. 

WiFi och GPS. 

LocationManager 

För att ta reda på enhetens geografiska position i Android så 

kan man använda LocationManager. Den använder sig av 

tre olika leverantörer (providers): nätverk, GPS och passiv.  

 

Den passiva leverantören tar inte själv reda på en position 

utan använder istället andra som gör det. När en applikation 

registrerar att den vill ha positionsuppdageringar från den 

passiva leverantören så berättar applikationen för systemet 

att den är intresserad av positioner som andra applikationer 

eller tjänster tar emot via GPS- eller nätverksleverantören. 

Det kan t.ex. vara användbart när en applikation gärna tar 

del av enhetens position men inte till den grad att den själv 

vill söka efter den. Eftersom den passiva leverantören 

enbart lyssnar på positioner och inte själv frågar efter dem 

så är det en energisnål leverantör att använda men samtidigt 

väldigt opålitlig. 

 

Nätverksleverantören är en leverantör som explicit frågar 

efter positionsuppdateringar med hjälp av enhetens 

nätverksanslutningar. Den använder sig av två olika 

metoder vars tillgänglighet varierar mellan olika enheter 

och enhetsstatus: triangulering med hjälp av telefonmaster 

och WiFi-hotspots. Utöver den stora skillnaden i hur 

teknikerna opererar för att få en position så finns det även 

en väldigt stor skillnad i träffsäkerhet. 

 

Vid triangulering av telefonmaster så krävs det att man har 

kontakt med minst två olika telefonmaster. För att kunna 

reda ut var en specifik enhet befinner sig i förhållande till 

telefonmasterna så används signalstyrkan som skickas från 

enheten och vilken av mastens tre olika antenner som tog 

emot signalen. Ju fler master som enheten kan få kontakt 

med desto bättre träffsäkerhet kommer det att ge [5]. I 

förhållande till GPS så går det snabbt att få en 

positionsfixering. Träffsäkerheten är dock betydligt sämre. 

 

Vid positionsbestämning med hjälp av WiFi så använder 

man sig av WiFi-hotspots som kan nås av enheten och dess 

signalstyrka till den hotspoten. Givet en WiFi-hotspot så 

slås nätverket upp mot en server som håller tabeller över 

var nätverket befinner sig. Förutsatt att det finns WiFi-

hotspots som är känd av tabellservern så kan enheten få en 

snabb och relativt träffsäker positionsfixering. 

 

GPS-leverantören använder sig av satelliter för att fastställa 

enhetens geografiska position. Detta gör att navigering med 

GPS i nästan alla fall enbart fungerar utomhus. Vad det 

också innebär är att positionsfixering med GPS påverkas av 

vad det råder för väderförhållanden. Om det är väldigt 

molnigt väder ute så kan det i vissa fall ta längre tid att få 

en positionsfixering. 

RequestLocationUpdates 

För att berätta för systemet att en applikation är intresserad 

av positionsuppdateringar används LocationManagers 

requestLocationUpdates(). Metoden har fem olika 

konstruktorer. Den konstruktor som används i rapportens 

lösning ser ut såhär: 

requestLocationUpdates( 

 String provider, 

 long minTime, 

 float minDistance, 

 LocationListener listener); 
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Metodens första parameter provider bestämmer vilken 

leverantör det är applikationen vill få uppdateringar ifrån. 

De leverantörer som är tillgängliga är som tidigare nämnt 

GPS, nätverk och passiv. Alla dessa tre leverantörer kan 

statiskt kommas åt som konstanter från 

LocationManager.  

 

Den andra och tredje parametern minTime samt 

minDistance återfinns i alla de fem olika konstruktorerna. I 

Androidversioner lägre än JellyBean (4.1.x) så är det inte 

alla leverantörer som tar hänsyn till den andra parametern 

minTime [11]. Parametern är till för att bestämma den 

minimala tidsgränsen i milisekunder för hur ofta 

positionsuppdateringar får tas emot. Den tredje parametern 

minDistance är till för att bestämma den minimala 

förflyttningen i meter för att bli meddelad av 

positionsuppdateringar. Observera att minDistance inte har 

någon inverkan på hur ofta systemet tar emot 

positionsuppdateringar utan endast hur ofta den lyssnande 

tjänsten eller applikationen blir notifierad. Denna parameter 

blir endast signifikant batterisparande då koden som 

kommer köras vid callbacken från systemet är krävande att 

exekvera. 

Android Asynchronous Http Client 

Android Asynchronous Http Client (AAHC) är ett bibliotek 

till Android för att skicka och ta emot HTTP-anrop med 

antingen GET eller POST. Då applikationen är intresserad 

av svaret från ett skickat HTTP-anrop så tas detta emot i 

fördefinierade callbacks. Biblioteket bygger på Apache’s 

HttpClient-bibliotek. AAHC är något som används av 

många stora applikationer som bl.a. Instagram, Pose och 

Heyzap. Anrop som görs med AAHC exekveras utanför 

applikationens UI-tråd. Det är väldigt viktigt att det görs på 

detta sätt eftersom HTTP-anrop som anropas från UI-tråden 

kommer att låsa den aktiva applikationens UI vilket ger 

negativ feedback till användaren. Alla callback körs dock 

på den tråd som callbacken är definierad i [2]. 

BroadcastReciever 

En BroadcastReciever används för att ta emot 

notifieringar av specifika typer av events i enheten från 

antingen systemet eller applikationer. Man kan exempelvis 

registrera en BroadcastReciever som triggas när 

enheten för första gången startas efter en tidigare 

avstängning. Här definieras en BroadcastReciever 

com.myworld.service.ServiceAutostart som kommer att 

meddelas efter systemstart: 

<receiver 

android:name=" 

    com.myworld.service.ServiceAutostart"> 

    <intent-filter> 

        <action 

            android:name= 

   "android.intent.action.BOOT_COMPLETED" /> 

    </intent-filter> 

</receiver> 

METOD 

Arbetsprocess 

De områden som rapporten kommer att beröra är 

lokalisering av en enhets geografiska position och hämtning 

av data till enhet från server. Dessa områden som anses som 

intressanta kommer först att studeras genom läsning av 

relaterade texter, artiklar och arbeten, både som befintliga 

lösningar och nya alternativa lösningar till respektive 

område. Syftet är att sedan kunna implementera den nya 

alternativa lösningen till området som förhoppningsvis 

kommer att vara energisnålare. Efter varje implementerad 

lösning så kommer den att testas och jämföras med den 

tidigare lösningen för att ta reda på om en förbättring har 

gjorts eller inte (figur 2).  

 
Figur 2. Illustrativ bild på hur arbetsprocessen ser ut. 

Testscenarion 

För att bevisa att en lösning har blivit förbättrad med 

avseende på energiförbrukning så kommer applikationen att 

köras i testscenarion samtidigt som förändringen i 

batterinivån noteras. Scenariot ser olika ut beroende på 

vilken lösning det är som utvärderas. 

För att utvärdera lösningarna på ett rättvist sätt så utförs två 

olika testscenarion. Det första scenariot testar hur lösningen 

presterar då applikationen inte är aktiv, dvs. då den inte 

syns på skärmen. Det andra scenariot testar då 

applikationen aktivt körs, dvs. då den syns på skärmen. 

Vid icke aktivt läge så såg förfarandet ut på följande sätt: 

1. Notera batterinivån 

2. Start applikationen 

3. Stäng applikationen m.h.a. hemknappen och låt 

den köra i en timme 

4. Notera batterinivån 

Förutom vid uppstarten av applikationen så var knapplåset 

på och skärmen därmed avslagen. Detta görs för att imitera 

verkligheten så mycket som möjligt. En annan anledning är 

för att vid övergången från aktiv körning av applikationen 

till icke aktiv så ändras beteendet hos lösningen.  

Vid testningen av den aktiva körningen så läts istället 

knapplåset vara av och skärmen påslagen. Detta 

testscenario gjordes för att imitera ett scenario där 

användaren aktivt kör applikationen. På enheter som 

använder Android-version 2.1-update1 så kan man hitta 

skärmens tidsgräns för vila under Intställningar, Ljud och 

skärm, Skärmens tidsgräns/Ljusstyrka. Tidsgränsens 

maxvärde är satt till 30 minuter för testscenariot. Skärmens 

ljusstyrka är nersatt till dess minimala värde. Detta betyder 
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att nedräkningen för skärmvilan måste återställas två gånger 

under testningen. För att återställa nedräkningen så räcker 

det med att röra vid skärmens touch-yta. 

Mätning av batterinivå 

Det finns ett flertal olika verktyg i Android som gör det 

möjligt att läsa av batteristatus och batterinivån för en 

enhet. Utvecklare har på samtliga Android-versioner 

tillgång till att få en procentuell batterinivå presenterad för 

sig. På Android version 2.1-update1 så hittas batterinivån i 

procent under Inställningar, Om telefonen, 

Status/Batteriförbrukning. 

För att göra mätningar oövervakat vid vissa tidpunkter eller 

händelser så kan man även komma åt information om 

batteri programmatiskt. Androids SDK tillhandahåller 

klassen BatteryManager som blandannat gör det möjligt 

att läsa av enhetens övergripande batterinivå och 

batteristatus. En djupare och mer precis funktionalitet som 

att se hur mycket av den totala batterinivån varje enskild 

process tar är först möjligt från API 14 (Android version 

4.0, 4.0.1, 4.0.2) [3] och uppåt från klassen 

ApplicationErrorReport.BatteryInfo. 

RESULTAT 

Lokalisering av position 

Förutom att lösningen skall vara batterisnål så måste den 

även hålla måttet för användarupplevelsen och 

pålitligheten. Med användarupplevelsen i bakhuvudet så 

fick lösningen två olika lägen att befinna sig i: aktivt och 

icke aktivt läge. Processen skall kunna köras i bakgrunden 

utan att bli avbruten eller bortkastad av OS. Det kändes 

även ytterst relevant att bryta ut lösningen från 

applikationens huvud-activity till en mer modulär struktur. 

Filstruktur 

Jag förespråkar inkapsling av klasser vilket gör det lättare 

för återanvändning och generalisering men även 

programmerarens förståelse för hur klassen fungerar. Att 

bryta ut lösningen från applikationens huvud-activity 

kändes som en självklarhet då kod som rör 

positionslokalisering tar mycket plats och bör ha en egen 

klass. Genom att göra detta så ökar modulariteten i 

lösningen och möjligheten för vidare utveckling 

underlättas. 

Tidigare så låg koden som tillhörde positionslokalisering i 

com.myworld.MyWorldActivity. Nu är koden flyttad till ett 

nytt paket com.myworld.service. Koden har även blivit 

uppdelad i tre olika filer. Kodstrukturen för 

positionslokaliseringen har lagts upp på följande sätt: 

com.myworld.service  

 LocationHandler.java 

 LocationHandlerListener.java 

 ServiceAutostart.java 

Att dela upp och modularisera klasser i paket beroende av 

deras ändamål anses som bra praxis [14].  

LocationHandler är klassen där inhämtning och behandling 

av positioner sker. Det är LocationHandler som utgör 

basen för positionslokaliseringsprocessen vilket gör att 

huvuddelen av lösningen ligger i denna fil. 

LocationHandlerListener är ett interface som förser 

LocationHandler med en callback-funktionalitet för 

anropande klasser [8]. I det här fallet så är det 

MyWorldActivity som kommer att ta emot callbacks från 

LocationHandler. 

ServiceAutostart är en liten klass som används för att starta 

LocationHandler då Android-enheten startas. 

LocationHandler 

LocationHandler är en Service-klass som sköter inhämtning 

och behandling av positionsfixeringar i applikationen. Det 

är inte ett måste att bygga en positionsklass som en Service. 

Men för att tillfredsställa de krav som applikationen ställer 

så kräver det att lösningen delvis består av en Service eller 

något med motsvarande egenskaper. Anledningen till att 

LocationHandler förlängs (extends) av Service är för dess 

egenskaper att köras i bakgrunden. Services bör användas 

med försiktighet. En bakgrundsprocess i form av en Service 

kan ha förödande konsekvenser för batteriet om den 

implementerats på ett felaktigt sätt [16].  

 

Klassens tre viktigaste variabler är av typen 

LocationManager och LocationListener: 

LocationManager locationManager = null; 

LocationListener locationListenerNetwork = null; 

LocationListener locationListenerGPS = null; 

Det är med hjälp av dessa två hjälpklasser som gör det 

möjligt för LocationHandler att efterfråga och ta emot 

positionsfixeringar från enhetens olika leverantörer. För att 

registrera en sådan efterfrågan och berätta för systemet att 

man är intresserad av positionsfixeringar så kan man skriva: 

locationManager.requestLocationUpdates( 

        LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 

        minimumTimeInterval, 

        minimumDistance, 

        locationListenerNetwork); 

Med hjälp av LocationManagers metod 

requestLocationUpdates() specificerars hur ofta och 

ifrån vilken leverantör positioner ska hämtas. 

LocationManager använder sig av LocationListeners 

för att förmedla data tillbaka till den anropande klassen. 

Variabeln locationListenerNetwork som förekommer 

i kodsnutten ovan är alltså av typen LocationListener. I 

en LocationListener så definieras hur man vill hantera 

de nya positioner som tas emot av enheten. En 

LocationListener har i huvudsak fyra callback-

funktioner: onStatusChanged, onProviderEnabled, 

onProviderDisabled och onLocationChanged.
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Figur 3: Illustrerar hur Service-klassen LocationHandler startas och schemaläggs av olika komponenter för att kontinuerligt 

kunna förse MyWorlds back-end server med enhetens aktuella geografiska position. 

Det är i synnerhet den sistnämna callbacken 

onLocationChanged som används i lösningen för att 

bearbeta nyanlända positioner. Även då alla callbacks inte 

används så kräver LocationListener vid initiering att 

samtliga fyra implementeras. 

locationListenerNetwork =  

new LocationListener() { 

public void onLocationChanged( 

 Location location) { 

 // tar hand om den nya positionen 

} 

... 

}; 

LocationHandler använder sig av två leverantörer: 

LocationManager.NETWORK_PROVIDER och 

LocationManager.GPS_PROVIDER. När klassen kallar på 

requestLocationUpdates()  för att registrera 

positionsuppdateringar så berättar den att alla uppdateringar 

som tas emot från leverantören nätverk ska hanteras av 

locationListenerNetworks callbacks. Detta betyder att 

om klassen även vill lyssna efter uppdateringar från GPS-

leverantören så behövs det göras ett likande 

reuqestLocationUpdates()-anrop men istället med 

LocationManager.GPS_PROVIDER som 

leverantörparameter. Här specificerar LocationHandler 

istället locationListenerGPS som positionshanterare 

vilket gör att alla positioner som tas om hand av enheten 

och är av typen GPS kommer att hanteras av 

locationListenerGPS.  

 

Det är fullt möjligt att bara använda en 

LocationListener till två olika leverantörer. 

Eftersom onLocationChange innehåller en Location 

som i sin tur innehåller en leverantör så kan på så vis även 

positioner hanteras från olika leverantörer på olika sätt. 

Anledningen till varför lösningen inte använder samma 

LocationListener är för att den behandlar positionerna 

på olika sätt. Det finns mer utrymme för felhantering  

genom att distinkt dela upp det i två separata 

LocationListeners. 

 

Tiden för hur ofta en LocationListener får ta emot och 

behandla en ny position bestäms av parametern 

minimumTimeInterval som skickas med vid anrop av 

locationManager.requestLocationUpdates(). 

LocationHandler har satt sin gräns till fyra sekunder. Detta 

leder till att MyWorlds back-end server aldrig kommer att 

ta emot positionsrapporter från en specifik enhet med ett 

intervall som är kortare än fyra sekunder. Notera att det är 

ett minimum som sätts och inte ett givet konstant intervall. 

LocationHandler kan alltså ta emot och skicka 

positionsrapporter med ett betydligt bredare intervall. 

Aktivt och icke aktivt läge 

Applikationen bygger på att enheten skall kunna ta emot 

positionsuppdateringar i bakgrunden utan att användaren på 

något sätt interagerar för att sätta igång processen. Men 

applikationen behöver även ta emot positionsuppdateringar 

mycket mer frekvent då en användaren aktivt använder 

applikationen. Då krävs det att applikationen ska kunna ta 

emot uppdateringar med enbart någon enstaka sekunds 

mellanrum för att ge användaren en så responsiv upplevelse 

som möjligt. 

 

För att uppfylla nämnda krav så har LocationHandler 

implementeras på ett sådant sätt så att den kan hanterar två 

olika lägen; aktivt och icke aktivt läge. Eftersom det är 

väldigt få skillnader mellan hur de olika lägena fungerar så 

implementeras de i en och samma klass istället för att dela 

upp dem. 

Angreppssättet för hur icke aktivt läge ska fungera är av en 

intervallbaserad typ. Målet är att lyssna efter bästa möjliga 

positonsfixering på kortast möjliga tid för att sedan sluta 

lyssna - något som Hervé Guihot även förespråkar i sin bok 

om prestanda optimering [7 (sida 193)]. Då någon av 

LocationListener-objekten tagit emot en tillräckligt bra 

position så slutar LocationHandler direkt att lyssna efter 

fler positionslokaliseringar för att kort därefter stänga ner 

Servicen. Att använda den här typen av angreppsätt gör 

att tiden mellan varje uppstart av Servicen är vital. 

Schemaläggning och uppstart av Servicen utförs med 

hjälp av en AlarmManager.  

 

Det är möjligt att stänga av och sätta på LocationHandler 

manuellt med hjälp av: 

Context.stopService(); 

Context.startService(); 

Metoderna kan anropas genom en BroadcastReceiver, 

AlarmManager, en annan Service eller en Activity. 

 Det är även möjligt att endast starta Servicen då en 
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applikation bundit sig till den för att sedan automatiskt 

stänga ner sig då applikationen frigör sig från Servicen.  

Context.bindService(); 

Context.unbindService(); 

Det är så som det senast nämnda som LocationHandler 

fungerar i aktivt läge. 

 

LocationHandler startas direkt efter det att enheten startar. 

Därefter så körs Servicen enligt en givet intervall som 

nämnts ovan. Servicen startas slutligen även då 

applikationen körs och binder sig till klassen. För att 

schemalägga de frekventa uppstarterna av Servicen så 

använder jag AlarmManager. Se figur 3 på föregående sida 

för en illustrativ förklaring. 

Förhindra bortkastning av OS 

Vid de tillfällen som LocationHandler-servicen startas 

automatiskt av en BroadcastReceiver eller schemaläggs 

av AlarmManager så krävs det någon form av mekanism 

som förhindrar att OS terminerar processen. Detta inträffar 

vid systemstart då applikationen manuellt inte har blivit 

startad eller vid en schemalagd positionsuppdatering. 

En Service som blivit startad inifrån en 

BroadcastReceiver har inga garantier för att inte bli 

terminerad. Det ges alltså inget automatiskt lås för en 

Service utan den kan stängas ner när OS anser sig behöva 

friagöra minne. För att vara säker på att Servicen får 

exekvera under den period den behöver så är man tvungen 

att definiera ett eget lås. Det finns olika typer av lås. 

Eftersom det är CPU-tid som LocationHandler vill kunna 

garanteras så behöver klassen endast begära ett CPU-lås 

som förhindrar processorn från att gå i vila. För att 

behandla lås så används ett PowerManager.WakeLock. 

LocationHandlerListener 

När LocationHandler tar emot en ny position som den 

anser är mer relevant än den position den för tillfället håller 

så vill vi notifiera lyssnande klasser om detta. Detta gör 

LocationHandler genom att använda sig av interfacet 

LocationHandlerListener. Interfacet förser 

LocationHandler med en callback-funktionalitet vilket gör 

att klassen kan berätta för MyWorldActivity, dvs. 

applikationens huvud-activity att en nyare position har 

tagits emot. Om applikationen är startad och aktivt lyssnar 

efter positionsuppdateringar i aktivt läge så kommer anrop 

till interfacets onNewLocation() från LocationHandler att 

utlösas i den lyssnande klassen. Se figur 4 för en illustrativ 

förklaring. Det är indirekt denna funktionalitet som gör att 

användare kan se var han befinner sig på den geografiska 

kartan. 

 

Figur 4. Illustration av hur en ny geografisk position tar sig 

med hjälp av callback-funktionen onNewLocation() från 

LocationHandler till MyWorldActivity för att presenteras för 

användaren. 

AutostartService 

Inrapportering av enhetens position skall ske kontinuerligt 

även då applikationen ännu inte har blivit startad sedan 

systemstart. För att göra detta möjligt så används en 

BroadcastReciever för att automatiskt starta 

LocationHandler vid systemstart. När BroadcastReceiver-

klassen tar emot ett broadcast så anropas onReceive() i 

klassen. Implementationen av AutostartService 

onReceive() ser ut så här: 

@Override 

public void onReceive(Context context, 

Intent intent) { 

    context.startService( 

        new Intent(context, 

        LocationHandler.class)); 

} 

En BroadcastReceiver håller ett CPU-lås som sträcker sig 

över hela onReceive(). Från och med att klassen tar emot 

ett broadcast från systemet så håller klassen ett CPU-lås. 

Låset kommer att släpps direkt efter det att onReceive() 

returnerar eller efter en timeout på tio sekunder.  

Klassobjektet kommer därefter att rensas från minnet. Låset 

som ges automatiskt för AutostartService-klassen är viktigt 

för att förhindra OS från att stänga ner processen. 

Hämtning av data 

Det första målet för att optimera lösningen för hämtning av 

data var att reducera antalet HTTP-anrop till så få som 

möjligt. Idealet vore om allt som skall göras kunde slås 

ihop till ett enda multifunktionellt anrop. Det kändes även 

väldigt viktigt att bygga en klasstruktur som kan ta hand om 

eventuella trådar på ett bra sätt. Det är inte nödvändigt att 

köra klassen som en bakgrundsprocess längre då 

informationen som den står i begrepp att hämta enbart 

behövs visas då användaren aktivt använder applikationen. 
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Filstruktur 
Tidigare så var koden som behandlar hämtning av data från 

MyWorlds back-end server  placerad i 

com.myworld.MyWorldActivity. För en bättre struktur och 

högre nivå av modularitet så flyttades all återanvändbar kod 

till paketet com.myworld.tools. 

com.myworld.tools  

 DataUpdate.java 

All hantering gällande hämtning av data tas nu hand om av 

klassen com.myworld.tools.DataUpdate. Med hjälp av 

argument till klassen så tar den hand om notifieringar, 

uppdatering av UI och uppdatering av data i applikationens 

lokala SQLitedatabas. Eftersom DataUpdate bara kommer 

att köras i aktivt läge så är proceduren för påslagning och 

avstängning av klassen relativt okomplicerad. Principen är 

att com.myworld.MyWorldActivity skall berätta för 

com.myworld.tools.DataUpdate när den är intresserad av 

uppdateringar genom att kalla på 

dataUpdate.startUpdate(). På samma sätt kommer 

com.myworld.MyWorldActivity att kalla på 

dataUpate.stopUpdate() då den vill sluta lyssna. Dessa 

anrop görs naturligt från applikationens onResume() 

respektive onPause(). 

HTTP-anrop 
Till fördel för enhetens batteritid så var det möjligt att slå 

ihop samtliga HTTP-anrop till ett enda anrop. Att ändra på 

uppdateringsflödet på klientsidan i så stor skala krävde även 

förändring på MyWorlds back-end server som tar emot de 

HTTP-anrop som klienter skickar. Det enda anrop som görs 

nu med avseende på att hämta data från MyWorlds server är 

get_updates (figur 6). 

 

Figur 6. Det nya flödet för HTTP-anrop i klassen DataUpdate. 

Intervallet för hur ofta HTTP-anropet skall göras är ett 

ytterst delikat avsnitt. Då det iakttas från en användares 

perspektiv så vill han förses med realtidsuppdateringar. 

Iakttas det istället från batteriets så hamnar man på ett 

intervall som sträcker sig över minuter eller kanske även 

timmar. Användaren sätts ständigt i fokus. Det är för 

tillfället inte möjligt med konstant realtidsuppdatering med 

hänsyn till batteriförbrukningen. Målet är att hitta balansen 

mellan de båda. Frågan är hur länge man är beredd att låta 

användaren vänta på att ta emot de senaste evenemangen 

eller en väns nya position.  

Det finns vissa tekniska aspekter som hjälper utvecklaren 

att hitta rätt intervall. För möjlighet att navigera sig till en 

vän på kartan krävs en relativt kort uppdateringsintervall. 

Intervallet har satts så lågt som möjligt med utgångspunkt 

från denna funktionalitet. Intervallet vill sättas till samma 

uppdateringsfrekvensen som applikationen tar emot 

nätverk- och GPS-positioner. Att sätta ett mer intensivt 

intervall kommer att resultera i fler onödiga anrop, dvs 

anrop där ingen ny information finns att hämta (figur 5). 

Eftersom positionslokaliseringen är inställd på att inte 

skicka uppdateringar snabbare än en gång var fjärde sekund 

så är uppdateringsintervallet för HTTP-anrop satt till exakt 

samma intervall, fyra sekunder. 

 
Figur 5. Grön enhet skickar positionsuppdateringar till 

MyWorlds back-end server var fjärde sekund. Blå enhet 

hämtar positionsuppdateringar varannan sekund. De gröna 

och röda siffrorna är hämtningarna som resulterat i ny 

position respektive ingen ny position. 

Behandling av responsdata 

Formatet på data som DataUpdate ta emot från MyWords 

back-end server ser ut på följande sätt: 

{"friend_list": {}, "event_list": {}, "remove_event": {}} 

Notera att resultatet från MyWorlds server ovan inte 

innehåller någon data.  

Då responsdatan tagits emot av Android Asynchronous Http 

Clients onSuccess()-callback så extraheras data från 

responsen som är ett JSON-object på följande sätt: 

try { 

 String eventResponse = ""; 

 eventResponse = 

 response.getString("event_list"); 

 handleEvents(eventResponse); 

} catch (JSONException e) { } 

Uppbyggnadsstrukturen gör det väldigt enkelt att i 

framtiden addera ny funktionalitet och data till DataUpdate. 

AsyncTask 
För att skicka HTTP-anrop så används det externa 

biblioteket Android Asynchronous Http Client. Biblioteket 

användes även i den tidigare lösningen. MyWorld använder 

sig för tillfället av GET requests. För den metoden så finns 

det fem olika konstruktorer. I den nya lösningen så används 

en konstruktor som kräver tre parametrar, den ser ut såhär: 

httpClient.get(URL_GET_UPDATES, 

 httpParameters, 
 httpHandler); 

Den första parametern är en String som är adressen till 

MyWorlds back-end server. Istället för att placera HTTP-

anropsparametrarna i URLen (Uniform Resource Locator) 

så behandlar den andra parametern av typen 

RequestParams dessa. Den sista parametern används för 

att ta emot responsen från HTTP-anropen som callbacks. 

Variabeln är av typen JsonHttpResponseHandler.  



 

 - 9 - 

Mätningar 

Applikationens grundvärden 

För att kunna reflektera över hurvida de nyimplementerade 

lösningarna är bättre än de ursprungliga så har 

originalvärden för applikationen mätts upp för de tidigare 

lösningarna. Uppmätningen har gjorts fem gången för att 

sedan kunna använda ett medelvärde för en mer rättvis 

jämförelse. Två olika sorters mätningar har gjorts utifrån de 

två olika testscenariona som körts under en timme: aktiv 

och icke aktiv (Tab. 1 & 2). 

Tabell 1. Orginalvärde för applikationen där mätningarna är 

av scenariotypen icke aktiv. 

Batteriförbrukning i % (medelvärde) 

18,6 

Tabell 2. Orginalvärde för applikationen där mätningarna är 

av scenariotypen aktiv. 

Batteriförbrukning i % (medelvärde) 

23,6 

Nyimplementerade lösningar 

Mätningar som tagits efter de nyimplementerade 

lösningarna har uppmäts fem gånger för icke aktiv samt 

aktiv körning av applikationen (Tab. 3, 4 & 5). 

Tabell 3. Mätvärde för de nyimplementerade lösningarna där 

mätningarna är av scenariotypen icke aktiv. 

Batteriförbrukning i % (medelvärde) 

3,8 

Tabell 4. Mätvärde för de nyimplementerade lösningarna där 

mätningarna är av scenariotypen aktiv. 

Batteriförbrukning i % (medelvärde) 

19,4 

Tabell 5. Den procentuella förändringen mellan 

orginalvärdena och de nyimplementerade lösningarnas värden 

för applikationen. 

Förändring 

icke aktiv i % 

(medelvärde) 

Förändring 

aktiv i %  

(medelvärde) 

-14,8 -4,2 

Uppskattningar 

Med det givna medelvärdet 3,8 som gavs från icke aktiv 

körning av applikationen så kommer batteriet teoretiskt sätt 

att nu vara tömt först efter 26 timmar och 30 minuter. 

Tidigare så skulle det ha tagit 5 timmar och 20 minuter. 

Givet medelvärdet 19,4 så kommer man aktivt att kunna 

köra applikationen i 5 timmar och 9 minuter jämfört med 

det tidigare värdet 23,6 som ger en total aktiv körtid på 4 

timmar och 13 minuter. 

DISKUSSION 

Enligt mätningarna i resultatet så bidrog de nya lösningarna 

tillsammans med en kraftig minskning av 

energiförbrukningen både då applikationen kördes aktivt 

eller icke aktivt.  

Att mätningarna för applikationen då den inte var aktiv blev 

så väldigt mycket lägre beror till en stor del av att hämtning 

av data inte längre körs då applikationen befinner sig i 

inaktivt tillstånd. Tillför även det nya intervallbaserade 

angreppssättet för positionslokalisering så sjunker siffran 

ytterligare drastiskt vilket gör mätvärdena mer begripliga. 

Minskningen av energiförbrukningen vid aktiv körning av 

applikationen var tillfredsställande hög men inte alls lika 

extrem som applikationen vid icke aktiv körning. För att 

minska den ytterligare så skulle någon form av 

intervallbaserad lösning för positionslokaliseringen krävas 

även här eller något som kan komplettera GPS-

leverantören. Det är dock en knivig uppgift då 

applikationen kräver GPS-leverantörens överlägsna 

träffsäkerhet. Att GPS-leverantören används när man 

befinner sig inomhus är dock onödigt då den väldigt sällan 

kan bestämma en position under hustak. Ett annat område 

för förbättring är då enheten inte rör på sig. Om man på 

något energisnålt sätt kan ta reda på om enheten rör på sig 

eller inte så kan man vid detta tillstånd slå av delar av 

positionsuppdateringssystemet. 

Förbättringsförslag 

Begränsa HTTP-anrop från LocationHandler 

Det finns ett intressant problem med den nuvarande 

lösningen av positionslokaliseringen. Då parametern 

minTime till getLocationUpdates() är väldigt lågt satt 

(två sekunder) så innebär det att nya positioner inte tas emot 

med ett intervall som är tätare än två sekunder. Men 

eftersom lösningen använder två olika lyssnare så sätts 

parametern två gånger, oberoende av varandra på de båda 

lyssnarna. Teoretiskt sett så innebär det att nätverks-

leverantören skulle kunna ta emot en ny position nästan 

exakt samtidigt som GPS-leverantören. Om den andra 

mottagna positionen skulle beräknats vara mer relevant än 

den föregående så skulle detta i sin tur innebära att 

LocationHandler skickar två positionsuppdateringar till 

MyWolds back-end server nästan exakt samtidigt. 

Fenomenet är icke önskvärt eftersom antalet 

positionsuppdateringsanrop i värsta fall då kan öka med 

100%. 

En lösning på problemet skulle kunna vara att sätta någon 

form av timer på positionsuppdateringsanropen som 

begränsar antalet anrop per tidsenhet från LocationHandler. 

Lösningen skulle också medföra möjlighet att sänka 

minTime ytterligare utan att vara rädd för intensiva HTTP-



 

 - 10 - 

anrop. Genom att sänka minTime så minskar risken för att 

gå miste om relevanta positioner som tas emot av enheten. 

LastKnownLocation 

LocationHandler sparar inte på något sätt positioner som 

den hämtar mer än i minnet som klassvariabler. När 

Servicen binder sig till applikationen så görs en 

getLastKnownLocation() för att få en omedelbar 

positionslokalisering att presentera för användaren. 

Funktionen retunerar då den senaste geografiska positionen 

som tidigare sparats av systemet. Denna position behöver 

dock inte vara den senast mest relevanta vilket betyder att 

resultatet blir väldigt missvisande för användaren. 

En lösning på problemet skulle vara att LocationHandler på 

något sätt sparar den senast relevanta positionen så att 

applikationen direkt kan ta del av den när den startas. 

SLUTSATSER 

Applikationen MyWorld har fått sina två mest 

batterikrävande processer utbytta mot förbättrade lösningar.  

Batteriförbrukningen för applikationen per timme då den 

körs aktivt har minskat med 4,2% från 23,6% till 19,4%. 

Procentsatsen anger förbrukning av batteriets totala 

kapacitet. Det innebär att aktivt användande av MyWorld 

tömmer ett fulladdat batteri på 5 timmar och 9 minuter.  

Batteriförbrukningen för applikationen då den inte kör 

aktivt har minskat med 14,8% från 18,6% till 3,8%. Det 

innebär att icke aktivt användande av MyWorld tömmer ett 

fulladdat batteri på 26 timmar och 30 minuter. 

Enligt mätningarna så har de nyimplementerade lösningarna 

visas sig vara mer energisnåla än de föregående 

lösningarna. 
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