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SAMMANFATTNING
Utveckling av mobila applikationer är idag allt svårare för ut-
vecklare, eftersom det finns många olika enheter och opera-
tivsystem. Detta examensarbete kommer gå igenom hur mul-
tiplattformsramverk kan användas för att utveckla och imple-
mentera en second screen som komplement till andra enheter.
Plattformarna kommer utvärderas med avseende på hur kom-
plext det är att implementera lösningen samt hur de preste-
rar under olika förhållanden. De multiplattformsramverk som
kommer utvärderas är OpenFL och PhoneGap.

INLEDNING
Marknaden för smartphones har vuxit kraftigt de senaste åren,
bara under 2013 såldes det 1.8 miljoner[17] smartphones i he-
la världen. Det beräknas finnas 1.7 miljarder[18] smartphone-
användare under 2014.

Eftersom operativsystem och funktionalitet på smartphones
kan variera från vilken modell användaren väljer, så blir det
ett allt större problem för utvecklare att nå ut till så många
kunder som möjligt med sina applikationer.

För att lösa detta problem för utvecklare blir det allt vanligare
att det utvecklas smartphone-anpassade webbsidor, så kalla-
de webbapplikationer. Nackdelen med dessa är att de oftast är
begränsade i vad de kan göra, samt att de lider av prestanda-
problem om det är något mer avancerat.

En lösningen på detta problem är att använda sig av så kal-
lade multiplattformsutvecklingsverktyg/ramverk som anpas-
sar och omvandlar en kodbas till att fungera på flera oli-
ka smartphones-enheter. Detta examensarbete kommer un-
dersöka och utvärdera om multiplattformsutveckling är något
att använda sig av när det ska utvecklas second screen till
smartphones.

En second screen avser användning av en annan enhet, ex-
empelvis smartphone eller surfplatta, för att komplettera eller
förbättra tittar-upplevelsen för innehållet på en annan enhet,
exempelvis en TV. Second screen kan användas till allt från
att visa en EPG (kanalguide), bläddra genom ett filmbibliotek
eller speciellt anpassade applikationer för ett TV-program.

Syfte
Målet med detta examensarbete är att utvärdera och im-
plementera en begränsad multiplattformslösning för second
screen [sv. andra skärm].

Kravet på lösningen är att den ska kunna visa mindre delar
av en större mängd data för användaren. Delar av data som
inte syns ska hämtas i förtid, så att användare inte ska behöva
märka av eventuella laddningstider när det hämtas. Figur 1
visar ett exempel på hur en sådan lösning skulle kunna se ut.

Figur 1: Exempel på second screen

Data som ska användas är en filmdatabas som innehåller data
för över 3000 filmer/serier, där varje serie/film representeras
av metadata, samt en bild.

Metadata är en mängd data som innehåller information om
någon slags data. Det kan vara allt från struktur till informa-
tion om en film. I detta fall syftar det på den data som finns i
filmdatabasen som används som bas.

Frågeställning
Hur fungerar multiplattformsstöden PhoneGap och OpenFL
för att implementera second screen lösningen, med avseende
på:

• Prestanda för uppdateringshastighet, allokerad min-
nesmängd och hämtningstider av data.

• Komplexitet att implementera lösningen: antal arbetstim-
mar, rader kod och distribuering till olika plattformer.

Avgränsningar
Avgränsningar som gjorts för examensarbetet är valet av mul-
tiplattformsverktyg som är begränsade till PhoneGap och
OpenFL, eftersom de täcker båda de vanligaste typerna av
multiplattformar (hybrid, native). Enheter som testerna kom-
mer utföras på är två Androidenheter, en smartphone och en
surfplatta, båda med Android 4.4.

En enklare webbapplikations-server har satts upp för att han-
tera hämtning av data och bilder för second screen-lösningen
samt för testning av hämtningstider och allokering av min-
nesmängd.

TEORI

Vad är en multiplattform?
Mobila applikationer för smartphones har blivit allt viktiga-
re som en utvecklingsplattform för produkter och tjänster. I
och med att segmentet av operativsystem för smartphones är
så blandat, blir det allt vanligare att det används multiplatt-
formsverktyg för att nå en större kundkrets.

Ett vanligt exempel på en multiplattform är Java, som
använder sig av JVM, Java Virtual Machine, där koden kan
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köras på flera olika plattformar utan ändring. Det enda som
krävs att det finns en JVM implementerad på den platt-
formen. Inom smartphoneutveckling så finns det tre van-
liga tillvägagångssätt för att kunna uppnå en multiplatt-
formlösning: webb, hybrid och cross-compile[6].

Figur 2: Webbaserad applikation

En Webbaserad applikation är en hemsida som är anpassad
för att fungera på smartphones, vilket använder sig av den
webbläsare som finns på enheten. Ett exempel på en struktur
på hur en applikation som använder sig av Webb kan ses i
figur 2.

Figur 3: Hybrid-baserad applikation

Hybrid använder sig oftast av den inbyggda webbläsaren på
enheten för att visa innehåll men har även tillgång till funk-
tioner som annars inte hade varit tillgängliga för till exempel
en webb-lösning. Detta görs genom att få tillgång till delar
av enhetens förmågor genom ett abstraktionslager, API. API
(Application Program Interface) är ett gränssnitt som gör det
möjligt med andra program och insticksmoduler att utnyttja
vissa funktionaliteter från en annan tjänst, till exempel hämta
Twitter-inlägg via Twitters API. Figur 3 visar ett exempel på
hur strukturen för en hybridapplikation kan se ut.

Cross-compile kompilerar källkod från ett programspråk till
annat språk, vilket gör det möjligt att uppnå en lösning som
är native. Detta gör att den får full tillgång till alla delar av
enheten. Ett exempel på hur en sådan struktur kan se ut kan
ses i Figur 4.

Det är oftast dyrt att försöka nå ut till så många plattfor-
mar som möjligt, skulle det skrivas nativekod för varje sådan.

Figur 4: Cross-compile baserad applikation

Det är därför multiplattform-ramverk/verktyg är så attraktiva
i dagsläget eftersom det kan spara in pengar på utvecklingstid
och ändå nå ut till så många kunder som möjligt[6].

Hur påverkas prestanda?
Prestanda är en av de viktigaste hörnstenarna när det pratas
om multiplattform[2, 5], eftersom det är slutanvändare som
kommer känna av detta. Detta gör att det måste fokuseras på
att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt.

Eftersom många multiplattformlösningar begränsar utveckla-
re på grund av att de kanske måste köras i webbläsare eller
begränsad omgivning så kanske det inte passar alla typer av
applikationer[7].

Frågan utvecklaren måste ställa sig innan utveckling börjar
för en multiplattformlösning är om det värt i längden att
göra det eller om det skulle vara mindre kostsamt i längden
att utveckla en native-lösning[16]. Eftersom multiplattforms-
verktyg fortfarande är en växande del av utvecklingen av mo-
bila lösningar så måste det anpassas efter kundens behov[4].

Hur fungerar det med distribuering?
Distribuering av multiplattforms-applikationer fungerar på så
sätt att det paketeras till den valda plattformen som stöds av
multiplattformverktyget genom att köra ett kommando, till
exempel phonegap build android. Det gör att det är enkelt
att paketera och distribuera applikationer till respektive platt-
form för spridning av applikationer.

Multiplattformar
Det finns många multiplattformar på dagens marknad. Många
av dess plattformar är multifunktionella, där det går att både
skapa applikationer och spel. Det finns de som inte kostar
något att använda, men det finns även de som är begränsade
till funktionalitet tills en summa har betalas för att låsa upp
funktionalitet.

• Corona SDK1 — är en multiplattformteknik som gör det
möjligt att använda Lua-skript för applikationsutveckling,
som sedan kompileras till native-kod för Android och iOS.

1Corona SDK http://coronalabs.com/products
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• Marmalade SDK2 — gör det möjligt att utveckla och dis-
tribuera kod för flera plattformar och enheter från en en-
da kodbas som antingen skrivs i C++, Lua, HTML eller
Objective-C.

• MoSync3 — är ett öppet mjukvaruutvecklingsverktyg för
att kunna skapa mobila applikationer för flera av de olika
plattformarna på marknaden. Det finns möjlighet att ska-
pa både native- och hybrid versioner genom att antingen
använd sig av C++, HTML/JavaScript eller båda för att
skapa hybridapplikationer.

• OpenFL[14] — är en snabb och öppen implementation av
industristandarden Flash API. Till skillnad från Adobes im-
plementation, så utnyttjar OpenFL hårdvarurendering och
kompilerar till C++ för att kunna nå många plattformar.

• PhoneGap[15] — är ett fritt och öppet mjukvaruramverk
där det går att skapa applikationer med hjälp av ett standar-
diserat webb-API för många plattformar.

• Rhodes4 — är ett Ruby-baserat ramverk med öppen
källkod som är byggt för att göra snabba och native-
applikationer. (iPhone, Android, RIM, Windows Mobile
and Windows Phone 7)

• Sencha Touch5 – ett HTML5 applikationsramverk för att
skapa hög-prestanda-applikationer. Det bygger på att ge
användare en världsklass-upplevelse. Sencha Touch gör
att utvecklare kan bygga applikationer till iOS, Android,
BlackBerry, Windows och många fler.

• Titanium6 — Skapa nativeapplikationer till flera enhe-
ter, hybridapplikationer med hjälp av HTML5 genom att
använda sig av deras öppna utvecklingsmiljö Titanium.

Valet av multiplattformar
För att kunna avgöra vilka två plattformer som skulle
utvärderas och testas i detta examensarbetet, valdes ett antal
kriterier som skulle uppfyllas:

• Två olika multiplattformar, hybrid och native.

• Kunna distribuera till Android och iOS.

• Fri användning, det vill säga inte kosta något för att kunna
utnyttja allt på plattformen.

• Utvecklingsmiljö som fungerar på Linux, OS X och Win-
dows.

Utifrån dessa kriterier valdes PhoneGap och OpenFL.

PhoneGap
Phonegap[15] är ett hybrid-baserat multiplattforms-verktyg
som använder sig av ramverket Cordova[3] för att en-
kelt kunna bygga mobila applikationer. Cordova bygger på
2Marmalade SDK https://www.madewithmarmalade.com/
3MoSync http://www.mosync.com/
4RhoStudio http://www.rhomobile.com
5Sencha Touch http://www.sencha.com/products/touch/
6Titanium http://www.appcelerator.com/titanium/

användningen av den inbyggda webbläsasaren på operativsy-
stemet för att visa HTML/CSS. Genom att använda Cordova
API går det genom JavaScript att få tillgång till enhets speci-
fika delar som annars inte skulle ha varit tillgängliga.

Figur 5: PhoneGap arbetsflöde

Figur 5 representerar hur arbetsflödet ser ut när för paketering
av en PhoneGap-applikation. Logiken för applikationen och
gränssnitt skrivs med hjälp av HTML/CSS/JavaScript. Det
paketeras sedan till en plattform med hjälp av Cordova, som
hanterar hur det ska paketeras till olika plattformar. För att
sedan enkelt kunna distribueras till olika plattformer.

Kodexempel 1 och 2 visar hur JavaScript används att hämta
data och bilder från en server i PhoneGap.

Kodexempel 1: Hämtning av metadata från server

var http = new XMLHttpRequest();
http.open("GET", url, false).send();

// Lista med metadata
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var data = JSON.parse(http.responseText);

Kodexempel 2: Hämtning av bild från server

var img = new Image()
// Bild data
img.src = url + "cover_small/"

+ data[i][0].asset_file;

OpenFL
OpenFL[14] är ett cross-compile-baserat multiplattforms-
ramverk, där Flash API används och programmeringsspråket
Haxe[8]. Genom att använda dessa är det möjligt att ska-
pa snabba native-lösningar för bland annat applikationer och
spel för mobila plattformar.

I figur 6 visar att OpenFL bygger på tre komponenter: Open-
FL, lime och Haxe.

Figur 6: Vad innehåller OpenFL

lime[11] (Lightweight Media Engine) är ett abstraktionslager
som är ett enkelt plattformsoberoende ritnings-API för Open-
FL. Det hanterar allt från fönsterhantering, resurs-laddning,
ritning av objekt till gränssnitt med hjälp av OpenGL7 och
SDL8. Haxe är ett högnivå multiprogrammeringsspråk som
gör det möjligt att skriva och kompilera till många olika platt-
formar. Med hjälp av både lime och Haxe kan OpenFL kom-
pilera ner samma kodbas till olika plattformar som exempel-
vis Windows, Android och iOS.

Kodexempel 3 och 4 visar hur Haxe används för att kunna
hämta data och bilder från en extern server i OpenFL.

Kodexempel 3: Hämtning av metadata från server

var loader = new Loader ();
loader.contentLoaderInfo.addEventListener(

Event.COMPLETE,
function(event:Event):Void {
// Lista med metadata
var items:Array<Dynamic> = Json.parse(

event.target.data);
});
loader.load(new URLRequest(URL + path));

Kodexempel 4: Hämtning av bild från server
7OpenGL http://www.opengl.org/
8SDL http://www.libsdl.org/

var loader = new Loader ();
loader.contentLoaderInfo.addEventListener(

Event.COMPLETE,
function(event:Event):Void {
// Bild data
var bmp:Bitmap = event.target.content;

});
loader.load(new URLRequest(URL + path));

Metodteori
Hantera och visa data
För att kunna hantera stora datamängder i en applikationen
finns det en rad olika alternativ som kan användas för att lösa
problemet. Det vanligaste sättet är att använda sig av pagi-
nation[sv. sidor], det vill säga att mängden delas upp i grup-
per för att sedan hantera varje grupp som en sida. Det är en
lösning som fungerar bra och är väl testad. En nackdelen är
dock att användaren själv måste bläddra för att kunna komma
till en ny sida, till exempel klicka på nästa sida.

Ett annat alternativ är att använda sig av Infinite scroll. Det
är ett designmönster som går ut på hämta innehåll som kom-
mer att visas, men ännu inte har det, för att sedan lägga till
det antingen längst ner eller högst upp i listan. Det används
ofta om det finns mycket innehåll som skulle ta för lång
tid att ladda från början. Laddning av data brukar oftast
ske när användare närmar sig botten av sidan. Det gör att
användaren inte behöver trycka nästa sida, utan bara kan
fortstätta bläddra igenom innehållet utan att behöva stanna.
En stor nackdel med detta är att de flesta implementatio-
nerna av Infinite scroll håller kvar sin data, som gör att om
användaren går igenom en stor mängd data växer bara utrym-
met som krävs för att hålla kvar all data.

Komplexitetutvärdering
Ett alternativ för att kunna utvärdera komplexitet är att mäta
antal rader källkod som projektet innehåller. Att räkna antalet
rader kod är något som anses dåligt[1] i visa sammanhang,
eftersom det beror helt på hur koden är formaterad.

Kodexempel 5: Tre rader kod

for(var i = 0; i < 10; i++) {
console.log(‘‘Hello World’’, i);

}

Kodexempel 6: En rad kod

for(var i = 0; i < 10; i++) { console.log
(‘‘Hello World’’, i);}

Som Kodexempel 5 och 6 visar att det går det att skriva sam-
ma kod på flera sätt. På det sättet går det att få lägre antal rader
av kod, vilket gör att Kodexempel 6 skulle vara bättre. För att
kunna använda antal rader av kod, gäller det att projekten som
jämförs har hållit en god kod-formatering, som resulterar att
koden inte skrivs som i Kodexempel 6.

För en utvecklare eller företag är det viktigt att veta om det
är värt att investera sin tid i att använda en plattform för ut-
veckling. Ett mindre komplext system som kan lösa uppgiften
innebär oftast mindre arbetstid och mer ekonomisk vinning.
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Exempel på parametrar som kan vara relevanta för detta är
hur många timmar det tog att få fram ett färdigt projekt och
hur enkelt är det att nå ut till så många användare som möjligt.

Prestandautvärdering
För att kunna utvärdera hur en plattform presterar under
vissa omständigheter kan använda sig av Benchmarking[sv.
riktmärke]. Det är ett sätt för att skapa ett riktvärde på hur bra
något presterar inom en viss begränsad testningsmiljö. Det-
ta görs ofta på flera olika plattformar för att jämföra mellan
dessa och där av utvärdera om något presterar bättre på något
område.

Det finns exempel på tidigare tester som har gjorts av [5] där
de testar de vanligaste operationerna som utförs av olika ap-
plikationer. Deras tester gjorde en jämförelse mellan en native
(Android) och en hybrid (PhoneGap) lösning.

Även [13] gjorde tester där de jämförde uppstarten av samma
applikationen samt hur mycket minne som frigjordes när den
stängdes på olika plattformar. De använde sig av USS (unique
set size) för att avgöra hur mycket minne som frigjordes.

För att kunna avgöra vilken plattform som presterar bäst,
måste det avgöras vilka tester som är mest relevanta för pro-
jektet, det vill säga vilka operationer som har mest påverkan.
Vi utgår från det innehållet som presenteras under rubriken
Syfte där det beskrevs olika krav på lösningen för second
screen. Utifrån det kommer det utföras tre olika tester:

• Allokering av minne — mätning av hur mycket minne som
krävs för att kunna hålla reda på olika mängder metadata
samt bilder. För att kunna ta reda på hur mycket minne som
används av applikationen kommer ADB (Android Debug
Bridge) att används. ADB är ett verktyg som följer med i
Androids utvecklingsmiljö, vilket innehåller både en klient
och serversida för att kunna kommunicera med Androiden-
heter via kommandoprompten. Med hjälp av kommandot
adb shell dumpsys meminfo får man ut all min-
nesinformation från en Androidenhet vid just det tillfället.

• Hämtningstider av data – mätning av hur lång tid det tar att
hämta en mängd data från server till applikationen.

• Uppdateringshastighet — mätning av hur snabbt applika-
tionen kan hantera uppdateringar och ut-ritningar av objekt
på skärmen. Mätningen av uppdateringshastighet görs ge-
nom att använda av ett redan existerande test Animation
Benchmarking[12], som testar animering av många objekt
för att mäta uppdateringshastighet på olika tekniker. Det re-
sultat man får från Animation Benchmarking är FPS (fram-
es per second), vilket mäter hur många uppdateringar som
sker per sekund. Detta vill man hålla så högt som möjligt
men med så många objekt som möjligt.

METOD

Implementation
Demo
Under implementation för varje plattform gjordes det tre
demo-applikationer för att kunna testa olika funktionalitet
som behövs för att kunna färdigställa en second screen
lösning.

• Den första applikationen hämtar delar av data från server.
Detta inkluderar metadata samt bilder från servern.

• Den andra är insticksmoduler/ramverk som löser pagina-
tion och infinite scroll.

• Den trejde är en implementation av ett enklare gränssnitt
för second screen.

Plattformarna
Första steget var att undersöka all relevant dokumentation för
plattformen, samt undersöka om det finns insticksmoduler/-
ramverk som löser pagination och infinite scroll. För att sedan
skapa några demo-applikationer för att testa olika funktiona-
liteter som behövs för second screen.

För att sedan skapa en enklare helhetslösning för se-
cond screen med hjälp av demo-applikationer och den un-
dersökning som gjorts om varje plattform.

Komplexitet utvärdering
Mätning av rader kod gjordes genom att räkna antalet rader
skriven kod, exklusive kommentarer och externa insticksmo-
duler/ramverk. Formateringen av kod följde kodexempel 5 på
båda plattformarna.

Antalet arbetstimmar antecknades allt eftersom arbete gjor-
des, varje plattform för sig, med en kort anteckning på vad
som gjorts. Utvärdering av vilka plattformar det kan distri-
bueras på gjordes genom att läsa den officiella dokumentatio-
nen.

Prestandautvärdering
Utvärderingen skedde på två Androidenheter, en surfplatta
och en smartphone, för att få ett bredare resultat som kan
utvärderas.

Allokering av minne
Använda ADB för att få ut hur mycket minne som har alloke-
ras av applikationer för att hålla reda på metadata samt bilder.
Testet kommer upprepas 10 gånger per mängd data, för att få
ut ett medelvärde för varje mängd. De mängder som kommer
testas är 10/100/1000.

Hämtningstider av data
Hämta data från server och mät hur lång tid det tar för en
viss mängd metadata samt bilder att ladda. Mätningen kom-
mer ske från när den började hämta tills all data har laddat
klart. Testet kommer upprepas 10 gånger per mängd data,
för att få ett medelvärde. De mängder som kommer testas är
10/100/1000.

Uppdateringshastighet
Mäta resultatet från Animation Benchmarking, där antalet ob-
jekt kommer öka med 50 för varje test omgång. Testet kom-
mer börja med 100 objekt och sluta med 1000 objekt. Ef-
ter varje test kommer den aktuella FPS sparas och samman-
ställas.

RESULTAT

Implementation
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Implementation av second screen på PhoneGap använder sig
av IScroll[10], vilket gör att den uppfyller kravet att använda
sig av Infinite scroll.

Implementation av second screen på OpenFL använder sig av
ramverket HaxeUI[9] för att kunna skapa ett gränssnitt och
implementera funktionaliteten för Infinite scroll.

Ett exemepel på båda lösningarna på en surfplatta kan ses i
Bilaga 1.

Datahanterare
För att kunna hanterare metadata och bilder på ett effektivt
sätt implementerades en datahanterare, se figur 7.

Figur 7: Data hanterare

Datahanteraren fungerar genom att endast ha den data som
behövs. En viss mängd data i både riktningarna, så att det all-
tid finns data som kan användas om användare skulle scrolla i
någon riktning. Data plockas bort och läggs till när olika vill-
kor har uppfylls, så att det alltid finns ny data som kommer in
och att användare kan fortsätta scrolla.

Komplexitet att implementera lösningen
Rader kod
Antal rader kod som det tog för att implementera second
screen på båda plattformerna kan ses i figur 8. Där OpenFL
har 409 rader kod skriven i Haxe och PhoneGap har 140 rader
i CSS, 36 rader i HTML och 133 rader i JavaScript.

Arbetstimmar
Antal arbetstimmar det tog för att undersöka samt implemen-
tera second screen för varje plattform kan ses i figur 9. Där
OpenFL tog 98 timmar och PhoneGap tog 61 timmar.

Distribuering
OpenFL kan distruberas9 till följande plattformar: iOS,
Android, Windows, Blackberry, Firefox OS, Tizen, HTML5,
Linux, Mac, Flash.
9OpenFL plattforms http://www.openfl.org/
documentation/setup/platforms/

Figur 8: Rader kod per plattform och språk, se Bilagor för
större figur

Figur 9: Antalet arbetstimmar per plattform, se Bilagor för
större figur

PhoneGap kan distruberas10 till följande plattformar: iOS,
Android, Windows Phone, Blackberry 5/6/7, Firefox OS, Ti-
zen, Ubuntu, Windows 8 och webOS.

Prestandatestning
Testning av olika prestanda-aspekter för jämförelse mellan
plattformarna.

Allokering av minne
Mängden minne som blivit allokerat av applikationen på
plattformarna. Se Figur 10 för resultat. Graferna visar skill-
naden mellan plattformarna samt hur det ser ut på de enheter
som det har testat på.

Hämtningstider av data
Tiden det tog att hämta en mängd data på de olika plattformar-
na. Se figur 11 för resultat. Graferna visar skillnaden mellan
plattformarna samt hur det ser ut på de enheter som det har
testat på.

10PhoneGap plattforms http://docs.phonegap.com/en/edge/
guide_platforms_index.md.html
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Figur 10: Jämförelse av allokering av minne på surfplatta och
smartphone, se Bilagor för större figur

Figur 11: Jämförelse av hämtningstider på surfplatta och
smartphone, se Bilagor för större figur

Uppdateringshastighet
Uppdateringshastighet på de olika plattformarna mättes med
hjälp av ManInBlue - Animation benchmark[12], se Figur 12.
Graferna visar skillnaden mellan plattformarna samt hur det
ser ut på de enheter som det har testat på.

Figur 12: Jämförelse av uppdateringshastighets på surfplatta
och smartphone, se Bilagor för större figur

DISKUSSION

Resultat - Komplexitet att implementera lösning
Resultatet från testningen av komplexitet kan vara missvi-
sande beroende på vilken person det är som implementerar.
Målet var att hålla nere koden så mycket som möjligt för att
få en enklare lösning som det är möjligt att bygga vidare på.
Externa bibliotek är inte med räknade som rader av kod, bara
skriven kod.

PhoneGap
Eftersom PhoneGap bygger på användning av den inbyggda
webbläsaren i operativsystemet finns det en uppsjö med bib-
liotek och insticksmoduler att välja mellan för bland annat
JavaScript. Eftersom den använder HTML/CSS för att skapa
gränssnitt, kan det återanvändas till andra plattformar[6][7]
eftersom det är baserat på relativt standardiserade webbasera-
de användargränssnittet. Det gjorde att det gick åt mindre tid
att implementera själva lösningen och mer tid på att hitta oli-
ka komponenter som skulle fungera bra och lösa problemet.
Hade det varit ett krav att inte använda sig av något externt
bibliotek eller insticksmodul hade antalet rader kod ökat.

OpenFL
Eftersom OpenFL har mer fokus på att bygga spel, har de fles-
ta ramverk/verktyg fokus på att göra det enklare att utveckla
spel. Att göra applikationer går, men är besvärligt eftersom
det inte riktigt finns officellt stöd för det, men det finns exter-
na bibliotek som löser detta problem. Detta påverkade arbets-
tiden för att kunna göra en fungerande lösning.

Antalet rader kod blev mindre än förväntat. Detta mest på
grund av att många av de externa biblioteken saknar funktio-
nalitet eller inte är riktigt färdiga.

Resultat - Prestandatestning
Det här med att hybrid-applikationer skulle vara sämre än
att använda en native-applikation[6] stämmer bra i många
fall. Det beror dock helt på vilka operationer som ska
utföras. Som märktes på resultatet för hämtningstider, fick
hybrid-applikationenen mycket bättre resultat än vad native-
applikation fick. Men det beror mest på att just hybrid-
applikation körs i en webbläsarmiljö, där det är gjort för att
hämta data från en server ofta.

Allokering av minne
Med avseende på minne presterade PhoneGap väldigt bra, allt
för bra, med tanke på att det kör i en begränsad miljö. Men
det visade sig att bilder cachas i den inbyggda webbläsaren på
disk eller i en separat del av minne som inte går att undersöka
på ett bra sätt. Detta medför troligen att att kurvorna skulle
vara mycket närmare varandra än vad de är vid tillfället för
mätningen.

OpenFL presterade sämre på testet, men kommer troligen va-
ra snabbare på att visa bilder, eftersom det kommer plockas
direkt ut minne.

Ett normalfall av mängden data ligger någonstans mel-
lan 100-200 metadata och bilder. Detta beror på hur stor
upplösning det är på skärmen samt hur mycket som ska vara
laddat i förtid.

I [13] kom de fram till att PhoneGap allokerade 3.5 gånger
mer minne än en native-lösning gjord i Android. Där Pho-
neGap presterade som femte bäst av 10 olika plattformar på
minne testningen och var bättre än många andra som är nati-
ve/hybridramverk. Detta är väldigt intressant, varför tar dessa
mycket mer minne för samma slags applikation?

Hämtningstider för data
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Även i avseendet hämtning av data presterade PhoneGap
bättre än OpenFL. Eftersom utveckling med PhoneGap görs
med hjälp av JavaScript, som även används för att bygga upp
webbplatser är stöd för just hämtning effektivt. I OpenFL var
det lite svårare, eftersom det var tvungen att implementera
både hämtning av metadata och bilder från en extern server.

Eftersom PhoneGap använder sig av en webbläsare sker
hämtningen av data parallellt, när OpenFL troligen inte gör
det parallellt. Dock är båda lösningarna asynkrona, så det bor-
de inte spela någon större roll för resultatet.

Uppdateringshastighet
I uppdateringshastighet var OpenFL mer jämn, eftersom den
är låst vid 60 fps(Frame per second) och eftersom den
använder sig av native-kod presterar den bra mycket bättre
än både Canvas/SVG-lösningen i PhoneGap. Det fanns en
HTML-version också, men den gav för undermåliga resultat
att den inte skulle tillföra något resultat som var användbart.

ManInBlue har en Flashimplementation som kunde användas
för att testa på OpenFL. Något som inte testades var att
använda OpenGL, det skulle kunna göra att OpenFL skulle
prestera ännu bättre än vad det gjorde nu.

Om ManInBlue är ett tillförlitligt test att användas för att mäta
uppdateringshastighet är något som borde undersöka bättre,
men det uppfyllde de kraven som behövdes för att testa upp-
dateringshastigheten på de olika plattformarna.

Metod
Implementation
Implementation gick ut på att få en bättre bild på varje platt-
form samt undersöka eventuella lösningar som redan fanns
för varje plattform. För att sedan implementera tre demo-
applikationer som skulle vara till för att testa olika funktio-
naliteter för plattformen samt insticksmoduler/ramverk.

Detta gjordes för att underlätta utveckling samt hitta be-
gränsningar i plattformen för att se om det var möjligt att
implementera en second screen.

Vad som kunde ha förbättras med implementation är att ha
använt en utvecklingsmetodik som till exempel Scrum. För att
få en bättre struktur på implementationsprocessen, eftersom
det blev ostrukturerat mot slutet av implementationen.

Komplexitet att implementera lösningen
Räkna rader kod som ett sätt att mäta komplexitet för skriven
kod kan vara rätt missvisande eftersom det beror på hur koden
har formateras av utvecklaren. I kodexemplen som gavs under
rubriken Metodteori, var det samma kod, men två helt olika
totalsummor på antal rader. För att detta ska vara mer pålitigt
borde det satts upp en formateringsmall som ska följas.

Två andra sätt att mäta komplexitet är:

• Halstead complexity11 ett sätt att fastställa ett kvantitativt
mått för komplexitet av kod, genom att använda operatörer
och operanderna för att mäta programmets komplexitet.

11Halstead complexity http://en.wikipedia.org/wiki/
Halstead_complexity_measures

• Cyclomatic complexity12, mäter den strukturella komplex-
itet som finns i koden. Där den beräknar antalet olika
vägar/flöden koden kan ta i programmet.

Dessa mått användes tyvärr inte i detta examensarbetet på
grund av att det inte finns någon implementation för måtten
för att kunna använda i samband med programmeringsspråket
Haxe.

Att mäta antalet timmar det tar att komma fram till en lösning
är inte det lättaste eftersom det kan vara väldigt subjektivt.
Det beror helt på vem som gör det, har utvecklaren lätt att
lära sig, läser snabbt eller några andra kunskaper sen tidigare
som kan påverka resultatet. Det finns många variabler som
påverkar resultatet för detta, om det är ett mått som är bra att
använda för att mäta komplexitet för en implementation, är
något som borde undersökas mer noga. Hade det varit flera
som utvecklade samma lösning där tiden skrevs ner, skulle
det nog ge en bättre bild om antalet timmar, men i detta fall
var det bara en person.

Distribuering är en viktigt punkt med multiplattformsutveck-
ling, eftersom det avgör hur många kunder som kan nås. Det
är inte ett mått som är bra att mäta komplexitet, på grund av
att det har ingen med själva lösningen att göra, eftersom det
är plattformen som avgör vilka det kan distrbueras till.

Prestandatestning
Att mäta prestanda är något som kan göras på många olika
sätt. Just i detta examensarbetet var det mer fokus på tester
som var relevanta för just de operationer som kommer utföras
ofta. Där minnet, uppdateringshastighet och hämtning av data
är väldigt viktiga parametrar.

Till exempel mätte både [6] och [13] körtiden på en applika-
tionen, där de jämförde med en eller flera plattformar.

PhoneGap
PhoneGap var en uppskattad plattform att arbeta på, eftersom
det påminner mycket om webbutveckling och webbdesign.
En av de större nackdelarna är att det är begränsad av vad som
går att göra med endast HTML/CSS och JavaScript i Phone-
Gap, ska tänka på vad för applikation man tänkt utveckla[19].
Det finns möjlighet att bygga native-moduler, för att få upp
prestanda. Att bygga just native-moduler är något som görs
sällan och är oftast special fall, så det tas inte upp i detta exa-
mensarbete.

Användbarhet
Det var enkelt att komma igång med utvecklingen och även
lätt att prova på olika plattformar. Eftersom det är en webb-
sida som skapas, så går det att prova direkt i en vanlig
webbläsare utan att behöva vänta på att det ska kompileras,
vilket gör att arbetssättet blir snabbare.

En ytterligare nackdel är att dokumentation är rörig och att det
finns många versioner av PhoneGap/Cordova. Många guider
på nätet använder sig av någon äldre versioner som inte stöds
längre.

12Cyclomatic complexity http://en.wikipedia.org/wiki/
Cyclomatic_complexity
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Gränssnitt
Att skapa gränssnitt med PhoneGap är enkelt, genom att
använda sig av HTML/CSS. Man måste tänka på att skapa
en responsiv design, eftersom skärmupplösning är olika på
olika enheter.

IScroll löser scrolling och infinite scrolling på ett bra sätt,
dock var det gjort för att endast ha ett element per rad. Det
blev en mindre ändring på hanteringen av metadata och bil-
der. Det finns många fler bibliotek som gör liknande funktio-
nalitet men var inte lika lätt att hantera och använda sig av för
att lösa problemet.

OpenFL
Eftersom OpenFL är en cross-compile-plattform, så går det
att göra många saker som inte skulle kunna göra i till exempel
i PhoneGap. Det bygger på Flash-API, så det går att använda
sig av ActionScript-lösningar och verktyg, eftersom det måste
kompileras för att kunna testas tar det längre tid.

Den officiella dokumentationen är väldigt kortfattad. Det
finns gott om exempelprojekt för spelutveckling men få för
utveckling av applikationer. Det kan göra applikationsutveck-
ling svår men det finns ramverk som underlättar genom att
tillhandahålla gränssnitt-komponenter.

Användbarhet
OpenFL var relativt enkelt att komma in i, dock så fanns det
inget officiellt utvecklingsverktyg. Det rekommenderades att
använda Flash Developer, som just nu endast finns tillgänglig
för Windows. Detta stänger ute många utvecklare. Det finns
insticksmoduler för andra utvecklingsverktyg, men de hålls
tyvärr inte uppdaterade till senaste versionen av OpenFL.

Gränssnitt
HaxeUI gör att det blir möjligt att enkelt göra gränssnitt, den
största nackdelen är att det knappt finns någon dokumenta-
tion för ramverket. Den dokumentation som fanns var anting-
en inaktuell eller fel på grund av en uppdatering som ändrade
ramverket. Men det fanns några kodexempel, och man kun-
de komma åt koden och se hur det fungerade, vilket gjorde
att det gick att använda komponenter som inte än hade blivit
dokumenterade än.

Det fanns fler ramverk, men det var inte lika uppdaterade eller
saknade större funktionalitet som inte gjorde de användbara.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Multiplattformsutveckling är ett område som växer allt mer
på grund av att det släpps nyare enheter och nya versioner
av operativsystem av mobila enheter. Det underlättar för ut-
vecklaren att implementera sina applikationer, men en sak
som inte tas upp allt för ofta är vilka nackdelar det medför
för användaren av applikationen. Kan utvecklare verkligen
lita på att alla användare får samma upplevelse av applika-
tionen när det utvecklas med hjälp av multiplattformsverktyg
när användarna är spridda över nyare och äldre modeller av
enheter? Multiplattformsverktyg är bra för att komma igång
och nå många användare direkt men i längden så kanske det
skulle vara värt att göra en native-applikation för att förbättra
användarens upplevelse.

SLUTSATSER
Multiplattforms-utveckling är ett väldigt intressant område
inom mjukvaruutveckling, eftersom det går att göra mycket
olika saker med det, allt från enklare applikationer till spel,
med samma kodbas och ändå nå ut till många användare.

Second screen
En fungerade enkel second screen implementerades på båda
plattformerna, där båda uppfyllde kravet som fanns under ru-
briken Syfte. Även om det finns mycket mer kunde göra för
att förbättra och implementera en fullständing second screen,
har målet uppfyllts på båda plattformerna.

Den rekommenderade plattformen blev PhoneGap, mest på
grund av att den gav tillräckligt bra resultat under prestan-
datestningen och var enkel att arbeta med. OpenFL är en
stark kandidat, men fortfarande mycket som skulle behövas
förbättras för att det skulle kunna användas för att implemen-
tera en riktigt second screen.

OpenFL är byggt för att göra spel, det märks väldigt tydligt på
all dokumentation som finns, därav finns det inget större in-
tresse av att implementera ett väl fungerande gränssnitts han-
tering. HaxeUI kan bli väldigt intressant, dock sker uppdate-
ringarna allt för sällan av utvecklaren i dagsläget.

Därav rekommenderas PhoneGap, eftersom det finns många
insticksmoduler/ramverk/verktyg för att utveckla webbappli-
kationer i dagsläget, vilket kan återanvända i PhoneGap. Det
finns många versioner av Cordova, där det används olika te-
kiner för att få upp prestandan och göra det lättare att bygga
gränssnitt.

Framtida arbeten
Multplattformar
Det är flera multiplattformar som nämns under rubriken
Multiplattformar. Många av dessa skulle vara intressanta
och undersöka om de är ett alternativ för att kunna skapa
multiplattform-applikationer. Eftersom det blir allt mer ut-
brett bland de alternativ som användaren har att välja mellan
på plattformer. Vilket gör det allt svårare för utvecklare att nå
ut till alla användare.

Mäta prestanda
Finns det bättre alternativ för att kunna mäta hur bra en mul-
tiplattform presterar än de som används i detta examensarbe-
te? Vilka parametrar skulle det vara och hur utvärderar dessa
på ett bra sätt?

Komplexitet
Undersöka möjligheten om att standardiserat ett sätt att mäta
komplexitet för en applikation/system. Just nu finns det oli-
ka mått som kan användas för att mäta just detta, men ingen
standard som avgör om något av dessa är bättre än det andra.
Det skulle vara intressant att ta fram ett sätt att avgöra vilka
av dessa som ger bäst resultat för hur komplext ett system är.
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BILAGOR

Bilaga 1: Exempel p̊a second screen-utseende.



Bilaga 2: Antalet rader källkod som är skriven för varje plattform i olika spr̊ak.

Bilaga 3: Antal arbetstimmar för varje plattform.



Bilaga 4: Jämförelse av allokering av minne p̊a tablet och smartphone.

Bilaga 5: Jämförelse av hämtningstider p̊a tablet och smartphone.



Bilaga 6: Jämförelse av uppdateringshastighets p̊a tablet och smartphone.



På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva  ut  enstaka  kopior  för  enskilt  bruk och att  använda  det  oförändrat  för 
ickekommersiell  forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet  kräver  upphovsmannens  medgivande.  För  att  garantera  äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed  kräver  vid användning av dokumentet  på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För  ytterligare  information  om Linköping  University  Electronic  Press  se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement  -  for  a  considerable  time  from  the  date  of  publication  barring 
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use  it  unchanged for  any  non-commercial  research  and educational  purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document  are conditional  on the consent of the copyright  owner.  The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility.

According  to  intellectual  property  law  the  author  has  the  right  to  be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and  its  procedures  for  publication  and  for  assurance  of  document  integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Torbjörn Kvist


	Inledning
	Syfte
	Frågeställning
	Avgränsningar

	Teori
	Vad är en multiplattform?
	Hur påverkas prestanda?
	Hur fungerar det med distribuering?

	Multiplattformar
	Valet av multiplattformar
	PhoneGap
	OpenFL
	Metodteori
	Hantera och visa data
	Komplexitetutvärdering
	Prestandautvärdering


	Metod
	Implementation
	Demo
	Plattformarna

	Komplexitet utvärdering
	Prestandautvärdering
	Allokering av minne
	Hämtningstider av data
	Uppdateringshastighet


	Resultat
	Implementation
	Datahanterare

	Komplexitet att implementera lösningen
	Rader kod
	Arbetstimmar
	Distribuering

	Prestandatestning
	Allokering av minne
	Hämtningstider av data
	Uppdateringshastighet


	Diskussion
	Resultat - Komplexitet att implementera lösning
	PhoneGap
	OpenFL

	Resultat - Prestandatestning
	Allokering av minne
	Hämtningstider för data
	Uppdateringshastighet

	Metod
	Implementation
	Komplexitet att implementera lösningen
	Prestandatestning

	PhoneGap
	Användbarhet
	Gränssnitt

	OpenFL
	Användbarhet
	Gränssnitt

	Arbetet i ett vidare sammanhang

	Slutsatser
	Second screen
	Framtida arbeten
	Multplattformar
	Mäta prestanda
	Komplexitet


	Referenser 

