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Vidareutveckling av ett Android-spel 

 

 
SAMMANFATTNING 

Rapporten behandlar en vidareutveckling av ett kartbaserat 

Android-spel där vidareutvecklingen moderniserar koden, 

implementerar ny funktionalitet och optimerar spelets 

prestanda. Vid kodmoderniseringen identifieras 8 föråldrade 

API-användningar som bytts ut under arbetets gång. 

Prestandamässigt sänks arbetsbördan vilket gör att enheten 

snabbare kan generera bildrutor. Minneskonsumtionen för 

spelet minskas med nästan 40% under delar av spelet. Flera 

nya funktioner implementeras och presenteras vilket tar 

spelet närmare ett lanseringsklart stadie. 

 
INLEDNING 

Den föregående versionen av spelet utvecklades under ett 

tidigare examensarbete där Ante Wall undersökte 

lämpligheten i att inkludera Google Maps i mobilspel [13]. 

I spelet får användaren chansen att utvärdera och förbättra 

sina geografiska kunskaper. Målet i spelet är att på så kort tid 

som möjligt lyckas peka ut platser på en karta i diverse 

scenarion. 

Motivering 

Av alla smartphones som säljs globalt står Android-enheter 

för nästan 85 % av försäljningen [6]. Denna enorma 

marknadsandel gör det till en mycket attraktiv plattform för 

utveckling av såväl spel som applikationer. 

För att nå ut till användarbasen krävs dock dels att 

applikationen sticker ut med en smart idé och ett bra koncept, 

dels att den är så pass användbar att användarna stannar och 

ger bra recensioner. Om applikationen uppnår användarnas 

krav finns flertalet sätt att tjäna pengar på den genom att 

exempelvis ta en avgift för att hämta applikationen, att 

använda sig av reklam eller att introducera en freemium-

modell där en delmängd av funktionaliteten finns bakom en 

betalvägg [7]. 

I och med att nya Android-versioner släpps förändras det 

mjukvarugränssnitt som erbjuds för utvecklarna. Ny 

funktionalitet läggs till samtidigt som ineffektiv och osäker 

sådan tas bort [17]. Genom att rikta sig mot den senaste 

Android-versionen, men samtidigt säkerställa en viss 

bakåtkompatibilitet, kan man som utvecklare erbjuda sina 

användare så bred och modern upplevelse som möjligt. 

                                                           
1https://developers.google.com/maps/documentation/androi

d-api/ 

Funktionalitet är viktigt, men det är även viktigt att den är 

levererad på ett bra sätt. Om den är dåligt implementerad kan 

användarna uppleva att spelet är ostabilt, att det renderas 

ryckigt eller enhetens batterinivå snabbt närmar sig botten. 

Syfte 

Målet är att vidareutveckla det spel som finns idag, främst 

utifrån en given kravspecifikation som återfinns i 

bakgrundsavsnittet. 

Det finns idag en del kända (och troligtvis även okända) 

funktionalitetsproblem som försämrar delar av 

spelupplevelsen, vilket ska åtgärdas under exjobbets gång. 

Funktionaliteten i kravspecifikationen ska implementeras, 

med användarbarhet som genomgående tema. En viktig 

princip som måste följas är att användaren aldrig får känna 

sig helt vilse i spelet, utan måste alltid ha tillgång till något 

slags hjälpmedel. 

Koden ska moderniseras till den grad att den inte längre 

använder metoder och klasser som märkts ut som föråldrade 

i den senaste Android-versionen. 

Frågeställning 

Långa laddningstider och långsamma gränssnitt kan antas 

påverka användarupplevelsen negativt. Spelet är uppbyggt 

till stor del på externa bibliotek där kartimplementationen, 

Google Maps Android API1, utgör merparten. Denna del av 

spelet är därför svår att påverka men det är fortfarande viktigt 

att de delar av spelet som går att påverka presterar bra.  

Frågeställning 1 

Går det minska den tid som det tar spelet att rendera de olika 

vyerna?  

Frågeställning 2 

Går det att göra kodoptimeringar som förbättrar prestandan i 

form av minskad minneskonsumtion eller snabbare 

renderingstid? 

Frågeställning 3 

Hur kan kravspecifikationen implementeras i en Android-

miljö? 

Spelets kodbas är vid exjobbets start nästan ett år gammal 

och det är inte givet att den var riktad mot en uppdaterad 

kompilator när den skrevs.  
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Frågeställning 4 

Vilka delar av kodbasen är utdaterade? Vad bör den 

utdaterade koden ersättas med? Vad är fördelarna med den 

nya koden? 

Avgränsningar 

Arbetet i denna studie är begränsat till Android-miljön.  

Prestandautvärderingen är begränsad till programkoden 

exklusive de bibliotek som används. 

BAKGRUND 

Spelstruktur 

Vid spelets start hämtas scenarioinformation från en extern 

server som sedan presenteras för användaren i form av 

markörer på en karta. Varje markör representerar ett unikt 

scenario2 som användaren kan välja. När en markör valts 

förflyttas användaren till scenariots startposition och får 

sedan i uppdrag att ta sig till ett antal namngivna platser, på 

så kort tid som möjligt. 

För att underlätta flerspelarläget har spelet inkluderat  Play 

Games Services3. Play Games Services hanterar en stor del 

av problematiken omkring hur spelare kan hitta andra spelare 

att spela mot och hur kommunikationen mellan dem går till. 

För att kunna utnyttja funktionaliteten som tillhandahålls av 

Play Games Services skapar användaren ett spelkonto, om 

den inte redan har ett, som den sedan kan använda för alla 

spel som inkluderar Play Games Services. Tidigare var 

spelkontot kopplat till det mer personliga GooglePlus-

kontot, men från och med 2016 har de frånskilts [26] vilket 

reducerar antalet tillstånd spelet behöver kräva från 

användaren. 

Ursprunglig kravspecifikation 

 Första gången användaren startar spelet ska den 

hamna i ett introduktionsläge som snabbt gör den 

bekant med viktig funktionalitet i spelet. 

 Om användaren har problem med att slutföra en 

utmaning ska den erbjudas någon slags ledtråd i 

utbyte mot ett poängavdrag. 

 Storleken på det område som användaren ska 

lokalisera ska anpassas till hur stor kartan är. 

 Zoomningsfunktionaliteten ska enbart vara 

tillgänglig under utmaningsväljarstadiet. 

 En premiumnivå ska introduceras där användaren 

efter betalning får tillgång till ytterligare 

funktionalitet. 

 Skapa ett flerspelarläge där spelarna kan tävla mot 

varandra. 

 Låt användarna avgöra vilka utmaningar som är bra 

eller dåliga genom att låta dem rösta upp respektive 

rösta ner utmaningar. 

 Skapa indirekta frågor där användaren istället för att 

få den plats som ska lokaliseras, får en fråga där 

platsen är svaret. 

                                                           
2 Används synonymt med rutt i rapporten 

 Stöd både svenska och engelska. 

TEORI 

Seriösa spel 

Spelet ingår i kategorin seriösa spel, vilket innebär att det är 

ett spel som främst syftar till att utveckla användarens 

kunskaper inom ett område, snarare än att enbart erbjuda 

nöje [11]. Genom att ge spelet en nytto-mening i 

kombination med typiska spelelement som poäng och 

rekordlistor kan användarnas prestationer inom spelet 

förbättras [9]. 

Androids utritningsprocedur 

Den bild som användaren ser i en Android-applikation är en 

sammansättning av vyer som representerar grafiska objekt. 

Dessa vyer definieras vanligtvis i XML-filer [20] men kan 

även genereras programmatiskt. Vyerna kan nästlas och 

bildar tillsammans ett vy-träd. För att kunna visa upp detta 

vy-träd för användaren genomgås inledningsvis två faser, en 

mätningsfas och en layoutfas [14, 19]. 

I mätfasen anropar föräldranoderna i vy-trädet sina 

barnnoder rekursivt med sin storlek vilket gör att 

barnnoderna kan räkna ut sin egen storlek. På ett liknande 

sätt fungerar layoutfasen fast med positioneringsdata istället 

för storleksdata. Om barnnoderna angett giltiga mått kommer 

föräldrarna placera ut barnnoderna efter layoutfasen. 

Nästa steg är att gå igenom trädet och kontrollera vilka vyer 

som behöver uppdateras [18]. Utritningen sker i samma 

ordning som de anträffades i trädet vilket resulterar i att 

föräldrarna ritas bakom barnen. 

Ett vanligt problem som många Android-spel lider av [17] är 

överlappande utritningar där en eller flera pixlar först får en 

färg, för att sedan få en annan under samma bildruta, vilket 

gör den första utritningen bortkastad. 

Huvudtråden 

Utritningsproceduren i Android körs på huvudtråden, också 

kallad UI-tråden [15]. Förutom det hanterar den även touch-

event och kör utvecklarens kod. Om koden tar för lång tid att 

köra kommer det leda till att utritningsproceduren blir 

uppskjuten vilket användaren kommer märka rent visuellt. 

Tyngre och långvarande operationer bör därför ske på 

bakgrundstrådar som har lägre prioritet än huvudtråden. 

Prestanda 

Applikationens responstid efter det att användaren utför en 

åtgärd är den största faktorn som påverkar 

användarupplevelsen [10], och längden på responstiden är 

proportionell mot hur pass frustrerad användaren blir [12]. 

Ett vanligt mått på prestanda är antalet bildrutor som 

renderas under en sekund. För att ge en bra 

användarupplevelse är målet för Android-enheter att 

3 https://developers.google.com/games/services/ 

https://developers.google.com/games/services/


generera 60 bildrutor varje sekund [8] vilket innebär att varje 

bildruta genereras under max 16.7 millisekunder. 

På Android-enheter finns ett inbyggt verktyg som heter 

Dumpsys4 vars syfte är att hämta information om enhetens 

nuvarande status. På Android-enheter med version 

Marshmallow5 och nyare har den mängd information som 

kan hämtas med Dumpsys utökats [28] och inkluderar nu 

detaljerad information om varje bildruta som renderats, för 

de senaste 120 bildrutorna. 

Prestandamätning i Android Studio 

Android Studio tillhandahåller en mängd verktyg som är 

specialiserade på olika aspekter av prestandamätning. För att 

kunna använda dessa verktyg krävs att Android-enheten är 

ansluten till datorn vilket sker med hjälp av 

debuggningsverktyget Android Debug Bridge (ADB) [2]. 

Djupt nästlade vyer försämrar renderingstiden och bör 

undvikas till fördel för en plattare trädstruktur [16]. 

Hierarchy Viewer ger utvecklaren en bild av hur vy-trädet är 

uppbyggt samt hur vyer presterar i förhållande till resterande 

vyer [1]. En typisk indikation på att det finns ett problem är 

när en vy längst ner i trädet presterar sämre än resterande 

vyer.  

Hierarchy Viewer kan mäta den tid det tar för de tre stegen i 

utritningsproceduren att ske, men ger vanligtvis 

pessimistiska resultat då programmet i dagsläget inte kan 

köra renderingen på enhetens GPU [19]. 

För att identifiera prestandaflaskhalsar i koden så kommer 

TraceView användas, vilket är ett verktyg som många 

Android-utvecklare använder för kodprofilering [18]. 

Traceview erbjuder dels en visualisering av den tid som varje 

tråd använder under bearbetningen av en metod, dels en 

metodprofilerare [4]. Profileraren ger bland annat 

information om hur ofta metoden är anropad, dess totala 

körtid samt körtiden för metodens egna anrop. 

Bland de minnesverktyg som medföljer Android Studio 

återfinns Memory Monitor6 som ger en enkel överblick av 

mängden allokerat respektive tillgängligt minne för 

applikationen. 

Överlappande utritning 

Många Android-enheter har ett inbyggt verktyg för att 

upptäcka överlappande utritningar vilket är Felsök 

överskriden GPU som återfinns under utvecklaralternativ. 

Verktyget färgar de områden som är överlappade en gång 

med blå färg, två gånger med grön färg, tre gånger med rosa 

färg och fyra eller fler med röd färg [3]. 

                                                           
4https://source.android.com/devices/tech/debug/dumpsys.ht

ml 

5https://www.android.com/versions/marshmallow-6-0/ 

Föråldrad kod 

I takt med att operativsystemet Android utvecklas 

tillkommer nya klasser och metoder som kan användas av 

applikationsutvecklarna. [29] undersökte Android-miljöns 

stabilitet och kom fram till att det varje månad sker i 

genomsnitt 115 API-förändringar. När en ny metod 

tillkommer som ersätter en föråldrad metod märks den gamla 

metoden upp med annoteringen deprecated. Metoder som är 

märkta med deprecated underhålls inte och kan försvinna i 

framtida kompilatoruppdateringar. För att kunna kompilera 

kod i uppdaterade kompilatorer utan varningar krävs därför 

att utvecklare ständigt byter ut de föråldrade metoderna mot 

dess nya motsvarigheter. 

I Android Studio medföljer verktyget Lint som söker igenom 

koden efter strukturella problem och kan användas för att 

identifiera ovan nämnda föråldrade metoder [21]. 

METOD 

Det främsta verktyget som användes under studiens gång var 

den integrerade utvecklingsmiljön Android Studio7, som är 

en Android-anpassad vidareutveckling av JetBrains IntelliJ8.  

Testning 

Android utvecklas i rask takt [29] och med de nya 

versionerna av operativsystemet tenderar ny funktionalitet 

bli tillgänglig för utvecklarna. Att använda denna nya 

funktionalitet är dock inte helt riskfritt eftersom en stor del 

av användarbasen fortfarande använder en gammal version 

av Android. Om funktioner exklusiva för de nyare 

versionerna används utan hänsyn till bakåtkompitablitet 

kommer spelet att bli oanvändbart för en majoritet av 

användarna tills tillverkaren för deras smartphones utvecklat 

en anpassad version av Android för deras enheter, vilket kan 

ta lång tid eller i värsta fall inte sker alls. 

För att säkerhetsställa att spelet fungerar på ett acceptabelt 

sätt på de populäraste enheterna testades spelet på olika 

plattformar med hjälp av de virtualiseringsverktyg som finns 

inbyggda i Android Studio. Traditionellt har utvecklare ofta 

valt att använda tredjepartsprogram för virtualisering men 

med de senaste versionerna av Android Studio har den 

inbyggda virtualiseringsprestandan förbättrats [5]. Utöver 

den virtualiserade testningen skedde testning främst på en 

fysisk enhet av märket Nexus med Android-version 4.4.2 

samt ytterligare en fysisk enhet av märket OnePlus där 

Android-versionen var  6.0.1. 

Utvecklingsmetodik 

Funktionalitetsutvecklingsdelen genomfördes med en agil 

utvecklingsmetodik där kraven bröts ner i mindre 

funktionalitetsbeskrivningar som lättare kunde bearbetas. 

För att få en överblick över vad som behövde göras och vad 

6http://developer.android.com/tools/performance/memory-

monitor/index.html 

7http://developer.android.com/sdk/index.html 

8https://www.jetbrains.com/idea/ 

https://source.android.com/devices/tech/debug/dumpsys.html
https://source.android.com/devices/tech/debug/dumpsys.html
https://www.android.com/versions/marshmallow-6-0/
http://developer.android.com/tools/performance/memory-monitor/index.html
http://developer.android.com/tools/performance/memory-monitor/index.html
http://developer.android.com/sdk/index.html
https://www.jetbrains.com/idea/


som hade gjorts användes projekthanteringsapplikationen 

Trello9 som fungerar som en virtuell whiteboardtavla. 

Kunden kunde där lägga upp nya krav, förändra gamla och 

förtydliga dessa när frågetecken uppstod. 

Versionshantering skedde med versionskontrollsystemet 

Git10 mot kundens förvaringsplats på  Gitlab11. 

Under utvecklingen hölls regelbundna möten där kunden 

hade möjlighet att utvärdera den nuvarande produkten och 

diskutera vad som skulle göras till nästa möte. 

Förhoppningen var att misstag snabbt skulle upptäckas vilket 

gav kunden en chans att styra om riktningen för projektet 

inom ordinarie tidsram. 

Kodmässig prestandaoptimering 

Under den kodmässiga prestandautvärderingen användes en 

kombination av TraceView för identifiering av 

problemområden, och Dumpsys via ADB för att mäta 

åtgärdernas påverkan för renderingstiden. 

TraceView 

TraceView aktiverades under olika förhållanden vilket 

genererade data om vilka metoder som anropades, hur stor 

andel av CPU-tiden de tog, deras körtid på CPU, deras reella 

körtid, på vilken tråd de kördes och hur många anrop de fått. 

För varje metrik finns både en exklusiv mätning där enbart 

den tid metoden i sig använt är registrerad, samt ett datafält 

där även metodens metodanrop är inkluderade. 

Kod som ingick i externa bibliotek eller tillhörde 

operativsystemet inkluderades inte i mätningarna såvida de 

inte anropades i utvecklarens kod. Av de aktuella metoderna 

som återfanns i data inspekterades först de som hade den 

högsta andelen inkluderade CPU-tid. 

Dumpsys 

Mätdata från Dumpsys samlades in både före och efter 

kodmodifikationerna under samma användarscenario. 

Mätdata bestod av tidstämplar för de senaste 120 bildrutorna 

som sedan omvandlades till millisekunder per bildruta vars 

genomsnitt och standardavvikelse noterades. Varje mätning 

skedde 3 gånger för att förminska risken för tillfälliga 

störningar. 

Optimering av XML-struktur 

I det här steget undersöktes XML-strukturen med Hierarchy 

Viewer för att identifiera onödiga vyer samt onödigt nästlade 

vyer. Ett och samma vyfönster innehöll alla vyer som 

krävdes för att rendera stora delar av spelet. Då spelet 

                                                           
9https://trello.com 

10https://git-scm.com/ 

11https://gitlab.com/ 

12http://developer.android.com/reference/android/app/Activi

ty.html 

13http://developer.android.com/guide/components/fragment

s.html 

huvudsakligen utgjordes av två lägen, ett spelläge och ett 

spelväljarläge, innebar detta att vid varje given tidpunkt 

fanns det ett stort antal vyer som var överflödiga då de 

markerats som osynliga. För att förminska detta antal delades 

den tidigare aktiviteten12 och dess vyfönster upp i två 

fragment13, med tillhörande vyfönster, som bättre 

representerade de två spellägena. 

De nya vyträden omstrukturerades därefter för att få en så 

platt struktur som möjligt, framför allt genom att använda 

layoutvyn RelativeLayout14 för utplacering av vyer och 

ersättning av överflödiga vyer i inkluderade vysektioner med 

merge-taggen15. 

Mätdata för de tre renderingsfaserna, mätning, layout och 

utritning, samlades in med Hierarchy Viewer för olika objekt 

som renderades på skärmen. För varje objekt togs 10 

mätvärden. 

Mängden allokerat minne vid applikationens start mättes 

med Memory Monitor före och efter fragmenteringen och 

XML-optimeringen, med 10 mätningar vardera. 

För att en optimering skulle vara acceptabel krävdes att det 

nya grafiska utseendet var likvärdigt det gamla. 

Överlappande utritningar 

Efter inledande mätningar med Felsök överskriden GPU 

optimerades den motsvarande XML-koden för de upptäckta 

problemområdena genom att ta bort onödiga 

bakgrundsfärger och bilder. Därefter gjordes nya mätningar 

för att kunna konstatera eventuella skillnader. 

Upptäcka föråldrad kod 

Vid utveckling mot Androidplattformen används en samling 

utvecklingsverktyg som kallas SDK. Under rapportens 

utveckling var den nyaste tillgängliga SDK-versionen för 

Android, version 23. Med den uppdaterade versionen av 

SDK medföljde en uppdaterad version av Lint som kunde 

identifiera ett antal saker i koden som den rekommenderade 

borde bytas ut. 

För att kunna svara på frågorna i frågeställning 3 

konsulterades först dokumentationen för den föråldrade 

metoden eller klassen. Därefter användes sökmotorer för att 

i första hand hitta officiella förklaringar från Android-

ingenjörer och i andra hand från andra Android-utvecklare. 

 

14http://developer.android.com/reference/android/widget/Re

lativeLayout.html 

15http://developer.android.com/training/improving-

layouts/reusing-layouts.html#Merge 
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RESULTAT 

Kodmässig prestandaoptimering 

Under TraceView-undersökningen påträffades metoden 

centerMarkerDot som räknade ut var skärmens centrum 

befann sig och var markören skulle placeras för att hamna i 

centrum. Denna uträkning gjordes när användaren rörde 

skärmen och utfördes under testet ett tiotal gånger per sekund 

(se figur 1). Då markören alltid skulle befinna sig i centrum 

av skärmen kunde metoden helt ersättas genom att istället i 

markörens XML-kod specificera dess position vilket 

medförde att uträkningen bara behövde ske en gång. 

 Millisekunder/bildruta 

Innan optimering, mätning 1 6.65 ± 1.34 

Innan optimering, mätning 2 5.85 ± 0.967 

Innan optimering, mätning 3 6.55 ± 1.66 

Efter optimering, mätning 1 5.29 ± 1.06 

Efter optimering, mätning 2 4.67 ± 0.824 

Efter optimering, mätning 3 5.19 ± 1.03 

Tabell 1. Mätdata i millisekunder per bildruta innan och 

efter borttagningen av centerMarkerDot. 

Mätdata från Dumpsys tyder på att tiden för att måla ut varje 

bildruta minskade i och med borttagningen av den onödiga 

metoden, se tabell 1. 

XML-optimering 

 Mätning Layout Utritning Vyer 

Menyrad 1.62 ± 
0.0626 

0.192 ± 
0.00564 

1.12 ± 
0.249 

  15 

Ruttinform

ation 

3.41 ± 
0.531 

0.14 ± 
0.0452 

1.13 ± 
0.23 

10 

Vyfönstret 

utan synlig 

ruttinfo 

4.8 ± 
0.0484 

0.364 ± 
0.0124 

7.02 ± 
0.793 

74 

Vyfönstret 

med synlig 

ruttinfo 

18.3 ± 
3.65 

0.483 ± 
0.145 

8.83 ± 
1.99 

74 

Tabell 2. Mätdata i millisekunder innan uppdelningen i 

fragment och XML-optimeringen. 

Innan XML-optimeringen bestod användarfönstret av 74 

vyer som visades alternativt doldes beroende på var i spelet 

användaren befann sig. 

Efter uppdelningen av användarfönstret till ”spelväljarläge” 

och ”spelläge” bestod vyträdet utav 45 vyer i spelväljarläget 

och 53 vyer i spelläget. Detta antal reducerades ytterligare 

under vyoptimeringen till 32 för spelväljarläget respektive 

46 för spelläget. Mätdata som presenteras i tabell 2 och 3 

täcker renderingsprocessen för några objekt i spelväljarläget. 

Utritningsfasen tar ungefär lika lång tid som innan men 

mätfasen och layoutfasen har förbättrats markant. 

 

 Mätning Layout Utritning Vyer 

Menyrad  0.404 ± 
0.0592 

0.0524 ± 
0.00647 

0.942 ± 
0.199 

    4 

Ruttinform

ation 

2.17 ± 
0.0573 

0.0618 ± 
0.00278 

1.44 ± 
0.255 

5 

Vyfönstret 

utan synlig 

ruttinfo 

1.45 ± 
0.0188 

0.153 ± 
0.00259 

7.62 ± 
1.29 

32 

Vyfönstret 

med synlig 

ruttinfo 

5.66 ± 
0.5 

0.209 ± 
0.0249 

9.51 ± 
2.27 

32 

Tabell 3. Mätdata i millisekunder efter uppdelningen i 

fragment och XML-optimeringen. 

 

 Minnesallokering 

Före fragmentering 

samt XML-optimering 

34.9 ± 1.51 

Efter fragmentering 

samt XML-optimering 

21.7 ± 0.618 

Tabell 4. Mätdata för minnesallokering i MegaByte före 

och efter uppdelningen i fragment och XML-

optimeringen 

Figur 1. Metoden centerMarkerDot som representerad efter en datamätning i TraceView. 



Uppdelningen i fragment i kombination med reducering av 

överflödiga vyer sänkte applikationens initiala 

minnesallokering med 38%, se tabell 4. 

Överlappande ritning 

 
Figur 2. Tre situationer i spelet som uppvisat i verktyget 

felsök överskriden GPU innan några optimeringar gjorts. 

I figur 2 syns tre skärmbilder från spelet där det förekommer 

överlappande utritning. På skärmbild 1 och 3 sker 

överlappningen en gång medan området för 

informationsrutan som dykt upp ritas över två gånger. Nere 

till vänster och höger syns på skärmbild 1 områden som ritats 

över 4 eller fler gånger. På skärmbild två syns en mer 

allvarlig överlappning där området för kartan överlappas två 

gånger och inloggningsrutan fyra gånger.  

 

 

Figur 3. Tre situationer i spelet som uppvisat i verktyget 

felsök överskriden GPU efter att optimeringar gjorts. 

Åtgärder 

 Den bakgrundsfärg som varje aktivitet automatiskt 

sätter togs bort då den ändå osynliggörs av kartan. 

 Två knappar som enbart dök upp samtidigt som 

textrutan, och dessutom bakom den, inaktiverades. 

 Skärmbild 2 led av en onödig, osynlig, omslutande 

vy som togs bort. 

Figur 3 visar åtgärdernas påverkan på den överlappande 

utritningen. 
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17http://developer.android.com/reference/java/net/HttpURL

Connection.html 

Föråldrad kod 

Apache HttpClient 

Det allvarligaste problemet som identifierades förhindrade 

kompilering och låg i den del av applikationen som 

kommunicerade med externa servrar. I implementationen 

användes HTTP-agenten Apache HttpClient16 som blev 

annoterad som deprecated i API-version 22 [22] och helt 

togs bort i API-version 23 [24]. Den officiella ersättaren till 

HttpClient är HttpURLConnection17 och motivationen till 

bytet är effektivitetsvinster som utgörs av 

nätverksanropskomprimering och cachning [23].  

Lints klagomål 

En av klasserna ärvde från den föråldrade klassen 

ActionBarActivity, som nu ersatts med AppCompatActivity 

vars fördelar inkluderar ett förbättrat stöd för ett konsekvent 

utseende över olika Android-versioner [25]. Åtgärden för 

detta var trivial och krävde enbart ett namnbyte vilket 

Android Studio upplyste om. 

Användning av getColor och getDrawable från klassen 

Resources har ersatts med motsvarigheter från 

ContextCompat som även tar hänsyn till det aktuella temat. 

Vid användning av Sharedpreferences18 för att spara och 

hämta data lokalt på enheten användes flaggan 

MODE_WORLD_READABLE, som nu är märkt med 

deprecated. Anledningen är att flaggan gör sparad data 

åtkomlig från andra applikationer vilket utgör ett 

säkerhetshål. Flaggan är nu ersatt med MODE_PRIVATE. 

Metoden close i klassen AbstractDataBuffer användes men 

har nu ersatts med release enligt dokumentationen.  

Det är ej längre rekommenderat att hämta kartan 

(GoogleMap) från SupportMapFragment med den synkrona 

metoden getMap. Istället rekommenderas den asynkrona 

getAsyncMap. 

Lint annoterade getIconImageUrl från Google Games APIs 

Player-klass som föråldrad, men i dokumentationen går 

metoden ej att återfinna. Den har nu i spelets programkod 

ersatts med getIconImageUri som går att använda på ett 

liknande sätt. 

Funktionalitetsimplementation 

Hjälpfunktionalitet 

För att förhindra att användarna blir tvungna att ge upp spelet 

när de gått vilse implementerades två hjälpfunktioner. 

Den första var ledtrådsfunktionen där ett kompassliknande 

föremål tillfälligt dök upp och med en animation gav 

användaren information om i vilket väderstreck 

destinationen befann sig. För att användare inte skulle 

 

18http://developer.android.com/reference/android/content/S

haredPreferences.html 
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missbruka ledtrådsfunktionen kombinerades den med ett 

tidspålägg. 

 

 
Figur 4. Meny som ger användaren tillgång till 

hjälpmedel och scenariobetygsättning. 

Den andra hjälpfunktionen motsvarar ett facit som förflyttar 

användaren till måldestinationen. Användning av facit 

diskvalificerar användaren från den poänglista som är 

associerad med den aktuella rutten. 

Åtkomsten till hjälpfunktionerna sker med hjälp av en 

expanderande Floating Action Button19, FAB, som är 

placerad längst ned till höger på skärmen (se figur 4).  

Användargenererad betygsättning 

Varje rutt som hämtas från den externa spel-servern har en 

datapost för antal personer som gillar rutten och en datapost 

för de som ogillar den. Knapparna som användarna använder 

för att betygsätta rutten placerades i den FAB som kan ses på 

den högra skärmbilden i figur 4. När användaren interagerar 

med någon av dessa knappar hämtas en tillfällig pollett i 

strängform från Google Play Services som är kopplad till 

användarens spelkonto. Tillsammans med polletten skickas 

den aktuella händelsen (gilla/ogilla) till spel-servern. 

Spel-servern skickar sedan polletten samt de nycklar som 

bevisar spel-serverns behörighet till Googles servrar i två 

steg för att översätta polletten till användarens permanenta 

identitetsnyckel, som slutligen sparas krypterad i en lokal 

databas med information om vad användaren tyckte och om 

vilken rutt.

                                                           
19https://www.google.com/design/spec/components/buttons

-floating-action-button.html 

20http://developer.android.com/reference/java/util/Locale.ht

ml 

 
Diagram 1. Kommunikationsflödet relaterat till den 

användargenererade betygsättningen av rutter. 

Ledtrådsbaserade utmaningar 

Som ett komplement till det dåvarande spelläget där 

användaren skulle ta sig till ett antal positioner på så kort tid 

som möjligt introducerades även ett spelläge där användaren 

skulle ta sig till målen på så få ledtrådar som möjligt. I detta 

spelläge finns textledtrådar som beskriver var platsen 

befinner sig, som användaren kan använda sig utav. Här har 

varje destination två namn där det första beskriver platsen 

vagt i stil med ”Var bor kungen?” och den andra är det 

faktiska namnet på platsen, ”Stockholm”. Det första namnet 

visas när användaren får i uppgift att ta sig till platsen och 

det andra när den kommer dit.   

Flerspråkighet 

Spelet finns nu i två språk där språket är valt beroende på 

telefonens locale20. För att uppnå detta har tidigare 

hårdkodade strängar bytts ut mot referenser till språkfiler. 

DISKUSSION 

Resultat 

Funktionalitetsutveckling 

Funktionalitet kan implementeras på många sätt och arbetets 

blygsamma mål är enbart att uppvisa ett av dessa. 

Floating Action Button är en del av Googles designkoncept, 

material design21, och syftar till att ge användarna tillgång 

till en eller flera vanliga operationer [30], vilket gjorde den 

till en naturlig behållare för hjälpfunktionaliteten samt upp- 

och nedröstning av aktuellt scenario. 

Ledtrådsutmaningslägets syfte är att även kunna erbjuda ett 

roligt spel till de personer som inte tycker om tidspress. 

Inledningsvis var kundens tanke att användaren vid varje rutt 

skulle kunna välja antingen att spela den på tid eller på 

antalet använda ledtrådar. Efter diskussioner kom vi dock 

fram till att ruttens skapare skulle få bestämma vilken typ av 

21https://www.google.com/design/spec/material-

design/introduction.html 

Spel-

Server 

Google APIs 

Applikation Play Services 
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rutt det är då det innebar minskad komplexitet och ökad 

kontroll som ruttskapare. 

XML-optimering 

I XML-koden återfanns många överflödiga vyer som ofta var 

onödigt nästlade. Ett återkommande scenario var fallet där 

utvecklaren vill placera vyer i rader, för att sedan på en rad 

placera ut kolumner. En lösning på detta är att först skapa en 

LinearLayout med vertikal riktning för att skapa raderna, och 

sedan en LinearLayout inuti med horisontell riktning för 

kolumnerna. En bättre lösning ur träddjupssynpunkt är att 

skapa en RelativeLayout där barnoderna är utplacerade 

relativt till de övriga vyerna. 

Även om mätdata som inhämtas från Hierarchy Viewer inte 

kan tolkas som exakta värden är det tydligt att både mätfasen 

och layoutfasen har förbättrats. 

Resultaten presenterar antalet vyer som tagits bort men det 

är viktigt notera att även djupet på många noder har minskats, 

vilket kan ha påverkat dessa resultat. 

Mätningarna gjordes i spelväljarläget vilket troligtvis har 

gett en optimistisk bild av vyfönstermätningarna då spelläget 

har fler vyer. 

Föråldrad kod 

Nätverksanropen var sedan tidigare inkapslade i en egen 

klass och den borttagna http-agenten utgjorde inte en del av 

klassens publika API – vilket förenklade utbytet då 

förändringarna endast var lokala i klassen. 

I de flesta fallen där Android Studio varnar om föråldrad kod 

återfinns en lämplig ersättare namngiven i dokumentationen 

för den föråldrade metoden. Detta gäller dock inte alltid 

vilket var fallet för getIconImageUrl-metoden som varit en 

del av Google Games API. 

I de fall där information fanns lättillgängligt om varför något 

blev markerat som föråldrat rörde det vanligtvis 

effektiviseringar, men även bättre UI-stöd och 

säkerhetsåtgärder. 

Uppmärkningen av deprecated är inte helt konsekvent. I ett 

fall fanns en metod i Google Games API, 

getGamesServerAuthCode, som verkar felaktigt klassats 

som deprecated. Googleutvecklaren Wolff Dobson skriver 

på den officiella Android-utvecklarbloggen att en 

kombination av klassen GetServerAuthCodeResult och 

Games.getGamesServerAuthCode är det bästa sättet för att 

skicka en behörighetspollett till en extern webbserver [26]. 

Båda dessa metoder är dock deprecated i play-services-

biblioteksversionen 9.0.0 som är den senaste i dagsläget. 

Enligt Clayton Wilkinson, ingenjör på Googles 

identifikationssavdelning är metoderna ”tillfälligt” 

markerade som deprecated men att de skulle bli normala 

igen när Googles nya Android-tillståndsmodell blivit utgiven 

[27]. 

 

Figur 5. Övergången mellan två fragment på den fysiska 

Nexus-enheten är inte optimal efter 

optimeringen av överlappande utritning. 

Överlappande utritning 

Den överlappande utritningen kunde reduceras, men en av 

åtgärderna skapade en renderingsbugg på den fysiska Nexus-

enheten. När aktivitetens bakgrundsfärg helt togs bort 

uppkom skärmbilden som kan ses i figur 5, under en kort 

period i övergången mellan fragment. 

Problemet kunde inte återskapas på den andra fysiska 

enheten, och inte heller på en virtuell enhet med Android-

version 4.4. 

Det bör vara möjligt att lösa problemet genom att specificera 

egna övergångsanimationer för fragmenten, eller att 

tillfälligt aktivera en bakgrundsbild under övergången. 

Metod 

Funktionalitetsutveckling 

Den agila utvecklingsmetodiken får i efterhand anses vara ett 

bra val då det ibland dök upp frågetecken om den pågående 

implementationen av en funktion verkligen var den optimala 



i den aktuella miljön, vilket vanligtvis snabbt kunde utredas 

efter diskussioner med kunden. 

Prestandadelen 

Mätningar som gjorts under studien gjordes på en Android-

enhet med version 4.4.2, bortsett från mätningarna på 

genereringstiden för bildrutorna som gjordes på en enhet 

med version 6.0.1 då den tidigare ej kunde uppmäta 

avancerad bildrutsinformation med det aktuella verktyget. 

För att minimera missvisande data gjordes alla mätningar 

flera gånger under samma förutsättningar. Mätningar kunde 

gjorts i fler aspekter av spelet för att få en bättre helhetsbild 

och en högre validitet men det fanns inte tidsmässiga resurser 

för det i detta arbete. 

Replikerbarheten bör vara hög då alla de verktyg som 

använts beskrivits samt vad som mätts och hur det mätts. 

Källkritik 

De vetenskapliga källorna som använts kommer nästan 

uteslutande från ACM22 och IEEE23, båda erkända 

utgivningsinstitut som håller en hög kvalité. 

Av de industriella källorna är en stor majoritet från Androids 

officiella dokumentationssidor. En av källorna, [27], 

refererar till ett svar på Stackoverflow, vilket kan anses som 

en pålitlig källa då den som svarat representerar Google i 

frågan. 

Arbetet i ett vidare sammanhang 

Genom att göra spelet mer lanseringsklart skulle arbetet som 

gjorts i denna studie kunna bidra till en höjd 

allmänbildningsnivå inom geografiområdet för sina spelare. 

Den prestandaoptimering som gjorts kan bidra till en sänkt 

energikonsumtion vars totala energibesparing kommer växa 

i takt med antalet spelare som väljer att spela spelet.  

SLUTSATS 

Syftet med studien var att vidareutveckla spelet med 

användarbarhet som tema, vilket har uppfyllts i och med 

hjälpmedelsimplementationen. Allt på kravspecifikationen 

är ännu inte uppfyllt, men allt som gjorts har inte heller 

funnits på kravspecifikationen då det agila arbetssättet 

medfört att nya krav tillkommit. 

Koden är moderniserad och kompilerar mot den senaste 

SDK-versionen som i nuläget är 23. Bortsett från 

användningen av metoden getGamesServerAuthCode som 

diskuterats i diskussionskapitlet används inte längre några 

metoder som är annoterade med deprecated. 

Frågeställning 1 

Både layoutfasen och mätfasen gick att optimera, men 

utritningsfasen förblev densamma. 

Frågeställning 2 

Kodoptimeringarna som gjordes förminskade den tid det tar 

för Android-enheten att skapa varje bildruta. 

                                                           
22 https://www.acm.org/ 

Uppdelningen av den stora aktiviteten i två fragment, i 

kombination med att ta bort onödiga vyer i XML-

dokumenten medförde  att minnesanvändningen, åtminstone 

vid applikationens start, minskade drastiskt. 

Frågeställning 3 

Android-miljön har visat sig vara lämplig för arbetets 

utveckling och flera funktionalitetsimplementationer har 

redovisats i resultatdelen. 

Frågeställning 4 

Flera utdaterade metoder har identifierats under arbetets 

gång och ersatts.  Anledningen till att metoderna blev utbytta 

varierade mellan effektivisering, förbättrat 

användargränssnitt och bättre säkerhet. 
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