
 

 

Institutionen för kommunikation och information 
Examensarbete i datavetenskap 30hp 
C-nivå 
Vårterminen 2011 

 

 

 

 

 

Androidapplikationer 

Effektivisering ur ett energiperspektiv 

 

 

Johan Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Androidapplikationer, Effektivisering ur ett energiperspektiv 

Examensrapport inlämnad av Johan Carlsson till Högskolan i Skövde, för 

Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för kommunikation och information. 

Arbetet har handletts av Birgitta Lindström. 

 

2011-06-05 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 

tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 

erhållande av annan examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 



 

 

Androidapplikationer, Effektivisering ur ett energiperspektiv. 

 

Johan Carlsson 

 

 

Sammanfattning 

Ett problem med dagens smartphones är att de har hög energiförbrukning. I detta 

arbete undersöks vad utvecklare kan göra för att minska energiförbrukningen. Arbetet 

utförs på Androidplattformen men kan även vara relevant för andra plattformar. 

Första delen av arbetet går ut på att identifiera energikrävande komponenter i 

Androidplattformen. Efter det undersöks ett antal problem som t.ex. att effektivisera 

nätverksöverföringar, positionering och schemaläggning. Problemen undersöks 

genom att göra tester med olika implementationer och jämföra vad som är mest 

energieffektivt. Denna jämförelse görs genom att justera någon typ av parameter 

mellan implementationerna och sedan kontrollera hur det påverkar prestandan. 

Resultaten för testerna återkopplas sedan till informationen om vad som är 

energikrävande. Resultaten i detta arbete visar tydligt att det finns mycket som 

utvecklare kan göra för att optimera och effektivisera sina applikationer ur ett 

energiperspektiv.  

Nyckelord: Androidapplikationer, Minimera energiförbrukning, Effektivisering. 
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1  Introduktion 

Mobiltelefoner har utvecklats mycket under de senaste åren vilket har skapat 

möjligheter för både användare och utvecklare. Ett problem med dagens 

mobiltelefoner är dock att de har kort batteritid vid normal användning. Anledningen 

till detta är dels att dagens mobiltelefoner har hårdvara med hög energiförbrukning 

jämfört med batterikapaciteten som finns tillgänglig. Men det beror även på att det 

finns fler användningsområden för dagens mobiltelefoner, vilket leder till en ökad 

användning. Som applikationsutvecklare blir det allt viktigare att tänka på 

energiförbrukningen hos sina applikationer. Det finns studier som visar att användare 

vill att applikationerna ska vara energieffektiva och att detta kan påverka deras beslut 

om de vill använda applikationen. Ett exempel på detta är den studie som Heikkinen 

& Nurminen (2010) genomförde med 150 personer angående energiförbrukningen för 

smartphones. 

För tillfället är det smarttelefoner (eng. smartphones) som regerar mobilmarknaden. 

Smarphones är en typ av mobiltelefoner som har fler funktioner än att ringa och 

Sms:a (Short Message Service). De innehåller oftast möjlighet till att t.ex. använda 

Internet, fotografera, lyssna på musik, se på video och spela spel. Allt detta är möjligt 

p.g.a. att hårdvaran i smartphones har hög prestanda och att det finns bra möjligheter 

att utveckla applikationer. Det finns ett antal operativsystem som används i denna typ 

av mobiltelefon t.ex. Android, iOS, Symbian och Windows Phone. Till dessa 

operativsystem erbjuds verktyg och bibliotek för att ge bra möjligheter för utveckling 

av mjukvara till telefonerna. 

I detta arbete undersöks vilka möjligheter det finns för applikationsutvecklare att 

effektivisera och minimera energiförbrukningen. Arbetet är fokuserat på 

Androidplattformen men tankesättet är fortfarande relevant för många andra 

plattformar. För att undersöka detta identifieras energikrävande komponenter i 

plattformen. Med hjälp av den informationen undersöks och analyseras sedan ett antal 

problem där målet är att identifiera vilka lösningar som är mer eller mindre 

energikrävande. Lösningarna jämförs genom att mäta till vilken grad de använder 

energikrävande komponenter. 

Uppsatsen är uppdelad i följande kapitel: Introduktion, Bakgrund, Problemdefinition, 

Metod, Plattformens energiundersökning, Applikationers energiundersökning, 

Slutsats, Diskussion och Framtida arbeten. Bakgrund ger en grundläggande 

beskrivning av vad arbetet handlar om och varför det är ett relevant område att 

undersöka. Problemdefinition ger en detaljerad beskrivning av huvudproblemet och 

vilka delmål som finns i arbetet. Metoddelen beskriver tillvägagångssättet för att 

uppnå de delmål som definierats i problemdefinitionen. I Plattformens 

energiundersökning undersöks Androidplattformen och vad som är energikrävande. I 

Applikationers energiundersökning undersöks vad det finns för möjligheter att 

effektivisera applikationer för att minska energiförbrukningen. Slutsats ger en mer 

generell sammanfattning av resultaten och hur målen har uppnåtts. Diskussion 

innehåller en djupare diskussion om arbetets styrkor och svagheter. Framtida arbeten 

innehåller förslag på hur det är möjligt att jobba vidare med detta arbete och område. 
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2 Bakgrund 

Smartphones (sv. smarttelefon eller pekskärmsmobil) har funnits under en längre tid 

och är en mobiltelefon med fler funktioner än att ringa och Sms:a. Moderna 

smartphones innehåller ofta funktioner som t.ex. kamera, mediaspelare, Wi-Fi, 

webbläsare, positioneringsmöjligheter och pekskärm (eng. touchscreen). Ett exempel 

på hur en smartphone kan se ut kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1 Bild av en HTC Desire, ett exempel på en smartphone. 

Idag finns mer än 3 miljarder mobiltelefoner i världen, en växande del av denna 

marknad är smartphones. Smartphones går att använda till en mängd ändamål t.ex. 

ljud- och videouppspelning, webbsurfning, positionering, kommunikation och spel. 

Alla dessa funktioner gör att det ställs allt högre krav på batterikapacitet och hantering 

av den energi som finns tillgänglig i telefonerna. Detta blir ett allt större problem då 

prestanda för hårdvara som t.ex. CPU, GPU och arbetsminne ökar fortare än 

kapaciteten för batterierna vilket gör att batteriet blir en flaskhals. Alltså att batteriet 

sätter gränsen för vad som är möjligt (Calder & Marina, 2010). 

Eftersom mobiltelefonerna idag används till många olika ändamål är det viktigt för 

utvecklare att tänka på vad som är energikrävande. Det är även viktigt att komma ihåg 

att den batterikapacitet som finns tillgänglig ska räcka till mer än en applikation. Ett 

exempel på strömkrävande applikationer är positioneringsapplikationer som använder 

telefonens GPS under längre perioder. GPS är strömkrävande och kan vid konstant 

användning tömma ett fulladdat batteri på mindre än nio timmar (Nokia N95). En 

lösning för detta kan vara att använda Wi-Fi- eller GSM-baserade positioner vilket ur 

ett energiperspektiv är ett bättre val. Nackdelen med detta är dock att precisionen för 

positionerna är sämre vilket gör att det inte är acceptabelt för alla typer av 

applikationer (Constandache, Gaonkar, Sayler, Choudhury & Cox, 2009).  

Andra exempel på strömkrävande applikationer är applikationer som med jämna 

mellanrum synkroniserar eller uppdaterar någon typ av information i mobilen t.ex. E-

post, RSS, Twitter och Facebook. Dessa körs oftast i bakgrunden vilket gör att 

användaren inte märker av det och de kan i vissa fall vara ganska strömkrävande. 

Finns det många applikationer som gör detta vid olika tidpunkter och intervall så 

måste mobilen väckas från viloläge (eng. sleep mode) vid alla dessa tillfällen vilket 

ökar strömförbrukningen. Ett sätt att effektivisera detta har undersökts av Calder & 

Marina (2010) och handlar om att schemalägga applikationer så att de uppdaterar vid 

samma tidpunkter när det är möjligt. Detta gör att mobilen väcks från viloläge mer 
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sällan vilket minskar energiförbrukningen. Dessa typer av applikationer använder 

oftast mobilt nätverk t.ex. 3G vilket också är effektivare att använda mer vid färre 

tillfällen. Detta beror på att det finns vissa fasta kostnader för att göra en överföring 

oavsett storlek (Calder & Marina, 2010).  

2.1 Android 

Det finns ett antal operativsystem som idag används till smartphones. Några av de 

största är Symbian, Android, iOS (iPhone OS) och RIM. I Figur 2 är det möjligt se 

statistik för försäljningen av mobiltelefoner med de olika operativsystemen. Det går 

tydligt att se hur Android växer och börjar plocka fler marknadsandelar. 

 

Figur 2 Försäljnings statistik för olika operativsystem (Gartner, 2010). 

Android är ett operativsystem (OS) och plattform som är tillämpat för mobilenheter 

men har nu även börjat användas i andra enheter t.ex. netbooks och tv-apparater 

(Steele & To, 2010). En plattform är en kombination av hård- och mjukvara som 

tillsammans skapar en bas där operationer och funktioner för det aktuella systemet 

finns tillgängligt (Wisegeek, 2011). Android skapades från början av företaget 

Android Inc. som utvecklade mjukvara för mobila enheter. Företaget köptes sedan 

upp av Google Inc. år 2005 då Google planerade att lansera en egen mobilplattform 

(Steele & To, 2010). Google Inc. är inte det enda företaget längre som jobbar med att 

utveckla Android. År 2007 gick ett antal företag ihop i en allians som heter Open 

Handset Alliance. Denna allians består av ungefär 80 teknik- och mobilinriktade 

företag som arbetar tillsammans för att skapa en bättre, öppen och gratis 

mobilplattform (Open handset alliance, 2007).  

Androidplattformen består av en mjukvarustack (eng. software stack) (se Figur 3) som 

innehåller operativsystem, middleware och grundläggande applikationer. I grunden är 

det en Linux kärna som är modifierad för att användas i mobila system. Den 

innehåller ett antal komponenter som är utvecklade för att hantera begränsad 

batterikapacitet och minneskapacitet t.ex. power manager (Paul & Kundu, 2010). 

Ovanför Linux kärnan finns en mängd C/C++ bibliotek ihop med Android Runtime 

som t.ex. innehåller Dalvik vilket är den virtuella maskin där applikationer exekveras. 

Application Framework är det lager som innehåller de komponenter som används för 

att skapa de applikationer som finns i det översta lagret, Applications (Meier, 2010). 
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Figur 3 Visar uppbyggnad och komponenter i Androids mjukvarustapel (eng. Software Stack) 

(Android developers 7, 2011). 

2.1.1 Energihantering (Power Management) 

Androids energihanteringsarkitektur (se Figur 4) är byggt ovanpå Linux kärnans 

energihantering och skapar en hårdare energihanterings policy. Energihanteringen är 

designad för att processorn inte ska dra någon ström om ingen applikation eller 

service behöver använda den. Android kräver därför att applikationer begär såkallade 

wake locks från systemet om de vill garantera att t.ex. processorn ska vara tillgänglig 

eller att skärmen ska vara aktiverad. När det inte finns några aktiva wake locks stänger 

systemet av processorn tills den behöver användas igen. Applikationer kan kräva olika 

typer av wake locks t.ex. CPU, skärm och tangentbord genom att använda klassen 

PowerManager. Detta kommuniceras sedan nedåt till Linux kärnans energihantering 

vilket kan ses i Figur 4 (Paul & Kundu, 2010). 
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Figur 4 Android energihanterings arkitektur (Android open source project, 2011). 

2.1.2 Android SDK (Software development kit) 

Android SDK är ett paket som innehåller grundläggande bibliotek, verktyg och 

dokumentation som behövs för att börja utveckla Androidapplikationer (Steele & To, 

2010). Det finns idag ett antal olika versioner av Android och det kan vara viktigt att 

tänka på detta för att göra applikationen tillgänglig för så stor andel användare som 

möjligt (se Figur 5). 

 

Figur 5 Uppdelningen mellan de Android versioner som används i dagsläget (Android developers 

1, 2011). 

Androidapplikationer utvecklas i programmeringsspråket Java. Men vid lanseringen 

av Android 1.5 introducerades även en NDK (Native Development Kit) som gör det 

möjligt att implementera delar av applikationen i språk som C och C++ (Android 

developers 5, 2011). En av de största fördelarna med detta är att det är möjligt att 

återanvända kod som är skriven i dessa språk.   

Android 1.5

Android 1.6

Android 2.1

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3.3

Android 3.0
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I Android SDK paketet ingår ett antal verktyg och hjälpmedel som utvecklare kan 

använda för att förbättra och effektivisera sina applikationer. Några utav de som är 

relevanta i detta sammanhang kan ses nedanför. 

 Traceview är ett verktyg som går att använda för att kontrollera prestandan för 

din applikation och dess individuella metoder. Genom att i mobilen generera 

logfiler och sedan öppna dem i Traceview är det enkelt att identifiera metoder 

som är ineffektiva och varför de är det (Android developers 2, 2011). 

 Layoutopt är ett verktyg som kan användas för att optimera 

användargränssnittet för applikationen. Inläsningen av användargränssnittet är 

en ganska tung process och bör optimeras för att effektivisera och snabba upp 

inläsningen (Android developers 3, 2011). 

 Dalvik Debug Monitor är ett debuggingverktyg som kan användas för olika 

ändamål. För effektivisering kan det användas för att kontrollera att 

applikationen hanterar olika tillstånd på ett korrekt sätt t.ex. status för vilken 

typ av nätverksuppkoppling som är tillgänglig. T.ex. finns det även 

möjligheter att se antalet trådar som existerar i applikationen och heap 

information. Detta kan vara bra för att kontrollera att trådar avslutas korrekt 

och att en rimlig mängd information lagras i applikationens heap vid olika 

tillfällen (Android developers 4, 2011).  

2.1.3 Dalvik 

Dalvik är en virtuell maskin (VM) med öppen källkod som används i 

Androidplattformen. Varje applikation i Android körs i en egen process och en egen 

Dalvikinstans. Dalvik är optimerat för att kunna köra flera instanser samtidigt och 

exekverar Dalvik Executable (.dex) filer som är optimerade för att använda lite 

arbetsminne (Khan, Khan, Banuri, Nauman & Alam, 2009).  

Dalvik har en registerbaserad arkitektur istället för en stackbaserad arkitektur. Google 

har gjort detta val p.g.a. att en registerbaserad VM är mer optimal att använda för 

enheter med begränsad hårdvara då den har snabbare exekvering och använder mindre 

resurser. Stackbaserade arkitekturer har fördelen att de är enklare att implementera 

och genererar exekverbara filer med mindre storlek medan registerbaserade 

arkitekturer genererar färre antal instruktioner. Detta gör att exekveringen för 

registerbaserade virtuella maskiner oftast blir effektivare. (Khan et al., 2009). 
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3 Problemdefinition 

Smartphones har inte bara skapat nya möjligheter för användare utan även gett nya 

möjligheter för utvecklare att skapa olika typer av applikationer. En anledning till 

detta är att hårdvaran har fått bättre prestanda och att det finns mer 

hårdvarukomponenter i telefonerna (Calder & Marina, 2010). Men det beror även på 

att utvecklarna har fått tillgång till bra hjälpmedel som t.ex. utvecklingsmiljö, SDK 

och bra möjligheter att distribuera applikationerna.  Mängden applikationer för 

Android växer ständigt och det blir allt viktigare med smådetaljer (AndroidLib, 2011). 

Heikkinen & Nurminen (2010) genomförde en undersökning där 150 personer 

svarade på frågor angående energiförbrukning i smartphones. Studien visade att 

energiförbrukningen är något som påverkar användare i både val av mobiltelefon och 

val av de applikationer de installerar. Ungefär en tredjedel av användarna justerar 

inställningar i telefonen för att minimera energiförbrukningen och 69 % kan tänka sig 

att anpassa sin användning av applikationer för att spara energi. En stor del av 

användarna (73 %) bryr sig om energiförbrukningen när de väljer applikationer och 

45 % har någon gång avinstallerat en applikation p.g.a. hög energiförbrukning. Denna 

studie visar ganska tydligt att detta är ett problem och det är viktigt för användarna att 

de applikationer som installeras har en låg energiförbrukning. Detta gör det viktigt för 

utvecklare att optimera applikationerna där det är möjligt för att minska 

energiförbrukningen.  

3.1 Problemprecisering 

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka möjligheter att optimera och 

effektivisera Androidapplikationer. Detta är viktigt för att applikationerna ska få en 

minimal energiförbrukning. Arbetet inriktar sig för applikationer som har en tendens 

till att vara strömkrävande t.ex. applikationer som används under längre perioder och 

som använder energikrävande hårdvara. Det kan hända att användare går en längre 

period utan möjlighet att ansluta en laddare, vilket gör detta till ett problem då 

batteriet kan ladda ur och många användare är beroende av att telefonen fungerar.  

Arbetet har tre delmål som ska uppfyllas och dessa kan ses nedanför. 

 Undersöka vad som kan påverka Androidplattformens energiförbrukning och 

hur det kan kontrolleras eller övervakas. 

 Identifiera energikrävande processer och undersök hur de kan implementeras 

på ett energieffektivt sätt. 

 Undersöka hur Androidplattformen kan användas för att minimera 

applikationers energiförbrukning. 
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4 Metod 

Arbetet inleds med en litteraturstudie med fokus på energikrävande hårdvara hos den 

aktuella hårdvaruplattformen. Att identifiera energikrävande delar av 

hårdvaruplattformen är viktigt eftersom detta används i senare delmoment för att 

identifiera och utvärdera problem. Det är även viktigt då de tester som utförs måste 

utföras med så lite störningar som möjligt för att ge bra och pålitliga resultat. För att 

identifiera de viktigaste och mest energikrävande delarna analyseras och 

sammanställs tidigare arbeten inom detta område.  

För att minimera störningar i tester undersöks även vad det finns för möjligheter att 

kontrollera eller övervaka de energikrävande delarna som identifieras. Genom att göra 

detta blir det möjligt att minska störningar som kan påverka resultatet mellan olika 

tester och därmed få jämförbara testresultat. Att identifiera vad som är energikrävande 

gör även att det går att diskutera vad som är mer eller mindre energikrävande. 

För att identifiera energikrävande processer genomförs en litteraturstudie vilket sedan 

ligger till grund för en fallstudie där dessa problem undersöks. För att identifiera dessa 

problem används tidigare arbeten och information från Internet. Problemen undersöks 

genom att jämföra olika implementationer och koppla samman detta med tidigare 

känd information om vad som är energikrävande. Att jämföra olika implementationer 

görs genom att mäta skillnaden i prestanda för de olika implementationerna. Om 

prestandan mäts för två olika lösningar av ett specifikt problem och det blir 

prestandaskillnad. Då blir det även möjligt att identifiera vad det är som ger denna 

skillnad i prestanda.  

Det finns olika sätt att göra prestandamätningar t.ex. kan profiling-verktyg användas 

för att mäta effektiviteten för olika implementationer. Google erbjuder ett profiling-

verktyg som heter traceview (Android developers 2, 2011). Traceview används dock 

inte i denna undersökning då det är resurskrävande och gör att alla tester kommer visa 

en lägre prestanda. En nackdel med traceview är även att JIT kompilatorn avaktiveras 

vilket leder till att kod som skulle effektiviserats av JIT kompilatorn kan missbedömas 

(Android developers 8, 2011). Även om prestandasänkningen förmodligen blir jämn 

mellan dessa tester blir det bättre att klocka tiden före och efter ett test manuellt. 

I detta arbete mäts alltså inte energiförbrukningen trots att det finns olika möjligheter 

att göra detta. Carroll & Heiser (2010) visar ett sätt att mäta energikonsumtionen mer 

detaljerat. Deras lösning är att på komponentnivå fysiskt mäta strömmen på den 

riktiga hårdvaran. En enklare variant för att mäta energikonsumtionen kan vara att 

göra som Rice & Hay (2010) vilket är att mäta strömförbrukningen mellan telefonen 

och batteriet. Ingen av dessa lösningar används i detta arbete p.g.a. att jag har för 

dålig kunskap och utrustning för att genomföra detta. Det är heller inte det som 

arbetet fokuserar på då huvudsyftet inte handlar om att mäta exakt hur stor 

energiskillnad det blir mellan olika lösningar. Det relevanta i detta arbete är om en 

lösning är effektivare än en annan lösning ur ett energiperspektiv.  

Det finns även möjlighet att erhålla uppskattad energikonsumtion genom att använda 

mjukvara i telefonen som t.ex. PowerTutor (Gordon, Zhang & Tiwana, 2009). 

PowerTutor gör det möjligt att se energikonsumtionen för komponenter i telefonen 

som t.ex. CPU, nätverksgränssnitt och GPS. Det är även möjligt att se denna 

information för specifika applikationer vilket gör det möjligt att analysera 

energikonsumtionen för olika problem. Nackdelarna med PowerTutor och 

anledningen till att det inte kommer att användas är att det endast ger uppskattade 
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värden. Detta leder till att det fortfarande inte räcker för att bevisa skillnaden i 

energikonsumtion utan möjligtvis bara stärka resultatet från prestandatesterna. Enligt 

utvecklarna ska dessa värden vara inom 5 % av det riktiga värdet om en telefon 

används som det finns stöd för. Telefonen som används i detta arbete finns det inte 

stöd för i PowerTutor vilket gör att de uppskattade värdena förmodligen har ännu 

sämre precision.  

För att undersöka hur Androidplattformen kan hjälpa utvecklare att minimera 

energiförbrukningen genomförs en litteraturstudie. Information och exempel för detta 

finns tillgängligt via Internet t.ex. tidigare studier. Denna del kan handla om t.ex. 

vilka möjligheter Androidplattformen ger att schemalägga applikationer tillsammans 

med andra. Att schemalägga applikationer tillsammans är ett exempel på hur det är 

möjligt att minska energiförbrukningen och en studie inom detta genomfördes av 

Calder & Marina (2010).  
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5 Plattformens energiundersökning 

Energiförbrukningen i mobiltelefoner beror på mer än effektiviteten av den kod som 

skrivs av applikationsutvecklare. Även om detta är en avgörande faktor finns det 

skillnader mellan olika versioner av Android, olika typer av hårdvara och även hur 

systemet låter applikationen använda hårdvaran. Eftersom Google jobbar med att 

effektivisera Android finns det skillnader mellan olika versioner som t.ex. att en JIT 

kompilator introducerades i version 2.2. 

Denna del handlar om att undersöka och ge klarhet i vad som är energikrävande. Det 

som undersöks är de komponenter av hårdvaruplattformen som har en hög 

energiförbrukning. Koncentrationen i denna del är även att hitta information som gör 

det möjligt att analyser och diskutera de resultat som finns framöver i detta arbete.  

5.1 Hårdvara 

Det finns skillnader mellan hårdvaran i olika telefoner och detta kan göra att även 

strömförbrukningen skiljer sig mellan telefoner. I detta arbete används en HTC Desire 

med Android version 2.2 och är den hårdvara rapporten handlar om när inget annat 

specificeras. 

Chipsetplattform i HTC Desire heter Snapdragon och tillverkas av företaget 

Qualcomm. Snapdragon är ett helt system på ett chip och innehåller komponenter som 

t.ex. CPU, GPU och kretsar för andra specifika uppgifter t.ex. avkodning av olika 

filmformat. Snapdragonplattformen är optimerad för att vara energieffektiv och 

lämpar sig därför till t.ex. mobiltelefoner (Qualcomm, 2011). 

Tabell 1 Specifikationer för HTC Desire (HTC Desire, 2011; Qualcomm, 2011). 

Komponent Specifikation 

Chipset Qualcomm Snapdragon (QSD8250) 

CPU 1GHz Scorpion  

GPU Adreno 200 

RAM Minne 576 MB 

ROM Minne 512 MB 

Skärm 3,7” AMOLED
[1]

 pekskärm 

480 x 800 WVGA 

Internet Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g) 

3G, EDGE, GPRS 

Batteri 1400 mAh 

GPS Intern GPS antenn 

Sensorer G-Sensor 

Digital compass 

Proximity sensor 

Ambient light sensor 

[1] HTC Desire har även levererats med en SLED skärm. 
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5.2 Just in time (JIT) kompilator 

En av de saker som gett stor skillnad för effektiviteten av exekveringen för 

CPUkrävande kod är den JIT (Just In Time) kompilator som introducerades i Android 

2.2 (Android developers 6). Enligt Android developers 6 (2011) exekveras koden ofta 

2-5 gånger snabbare än i den tidigare versionen Android 2.1 vilket leder till en 

minskad energiförbrukning. Detta är viktigt att tänka på då en telefon med Android 

2.2 kommer användas i detta arbete och resultatet av testerna förmodligen inte 

kommer vara samma som för telefoner med Android 2.1 eller lägre. De 

prestandatester som utförs bör även hantera detta genom att exekvera koden ett antal 

gånger innan mätning görs för att låta JIT kompilatorn effektivisera den delen av 

koden. Ett alternativ är att implementera prestandatesterna i native code (maskinkod) 

då denna typ av kod inte påverkas av JIT kompilatorn. Native code används dock inte 

i testerna p.g.a. att enligt Google ska det helst bara användas för att återanvända redan 

existerade kod (Android developers 8, 2011). 

5.3 CPU 

När processorn (CPU) inte används sätts den i ett tillstånd som kallas viloläge (eng. 

sleep mode) för att minska energiförbrukningen (Shye, Scholbrock & Memik, 2009). 

Detta sker automatiskt men det är möjligt i Android att tvinga komponenter som t.ex. 

CPU att vara vakna med hjälp av wake locks vilket går att erhålla genom klassen 

PowerManager. Detta gör det möjligt att under prestandatester garantera att 

processorn inte går ner i viloläge om det är önskat (Android open source project, 

2011). Android använder sig även av dynamic frequency scaling vilket innebär att 

processorn dynamiskt byter frekvens under exekvering för att minska 

energiförbrukningen. Det sker genom att växla mellan ett antal statiska frekvenser 

som finns definierade i systemet. Detta gör att energiförbrukningen kan variera 

beroende på vilken frekvens processorn har under exekvering (Shye, Scholbrock & 

Memik, 2009). För att kunna sätta en statisk frekvens behövs det root access 

(fullständiga rättigheter) vilket inte är fallet med telefonen i detta arbete. 

För att hantera detta loggas istället tiden som processorn har varit i olika frekvenser. 

Detta jämförs sedan mellan olika tester för att få fram ett liknande och därmed 

jämförbart resultat. För att logga detta kommer filen 

”/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/stats/time_in_state” att läsas in precis före och 

efter exekvering, vilket gör det möjligt att räkna ut antalet millisekunder processorn 

har arbetat i varje frekvens. Filen är strukturerad som i Tabell 2 där exempelvärden 

visas. 

Tabell 2 Visar strukturen för filen "time_in_state". 

KHz Tid i millisekunder 

245000 14046623 

… … 

998400 5527619 

5.4 Nätverk 

Vilket nätverksgränssnitt som används för att skicka data över Internet kan i många 

fall avgöra energiförbrukningen till stor del. Det kan även vara viktigt att tänka på hur 

ofta nätverket ska användas då t.ex. 3G och GSM har något som kallas för ramp och 

tail. Ramp är energikostnaden för att väcka radion till det högenergitillstånd som gör 
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det möjligt att överföra data och tail är den energikostnad som används för att hålla 

radion i detta tillstånd en period efter överföringen. För 3G hålls radion igång ca 12 

sekunder efter överföringen och för GSM ca 6 sekunder vilket gör att om något ska 

skickas efter att den tiden har gått ut måste radion startas igen. Detta skiljer sig för 

Wi-Fi som inte har en tail kostnad men däremot finns det mer overhead (extra data 

som måste skickas) vilket energimässigt kan jämföras med tail för 3G. Wi-Fi har 

däremot en mycket högre överföringshastighet vilket gör att den är effektivare att 

skicka data med oavsett datamängd. Detsamma gäller för 3G som är energieffektivare 

än GSM p.g.a. att 3G har bättre överföringshastighet (Balasubramanian, 

Balasubramanian & Venkataramani, 2009). 

Något som även kan påverka energiförbrukningen är signalstyrkan vilket kan ge en 

lägre överföringshastighet om signalstyrkan är svag. Detta kan vara svårt att 

kontrollera vilket gör att det förmodligen kan vara bättre att räkna ut den teoretiska 

kostnaden för överföringen istället för att testa.  

5.5 Positionering 

För att hämta positioner används GPS, mobiltnätverk eller en kombination som heter 

AGPS. GPS är väldigt strömkrävande att använda och enligt Constandache, Gaonkar, 

Sayler, Choudhury & Cox (2009) kan GPS vid konstant användning tömma ett 

fulladdat batteri för en Nokia N95 på ca 8,5 timmar. Alternativet kan vara att använda 

sig av mobilt nätverk för att hämta positioner vilket är mer energieffektivt och gör det 

oftast möjligt att erhålla en första position snabbare (time-to-first-fix). Men nackdelen 

med mobilt nätverk som positionskälla är att precisionen är mycket sämre jämfört 

med GPS och det är inte alltid acceptabelt för alla applikationer (Constandache, 

Gaonkar, Sayler, Choudhury & Cox, 2009). AGPS är en förbättring av GPS eftersom 

att time-to-first-fix (TTFF) minskas genom att hämta information om satelliter via 

mobiltnätverk (GPS World, 2002). 

För att minska energiförbrukningen för denna typ av data är det viktigt som 

applikationsutvecklare att analysera vad applikationen egentligen har för krav. Behövs 

det inte hög precision för positionerna är det bättre att använda sig av mobiltnätverk 

för att hämta positioner. Det är även viktigt att tänka på hur ofta applikationen 

behöver en ny position och hur länge applikationen ska användas då detta har stor 

inverkan på energiförbrukningen (Kjaergaard, 2010). 

5.6 Skärm 

Enligt Shye, Scholbrock & Memik (2009) är skärmen en av de hårdvarukomponenter 

i smartphones som är mest strömkrävande. En del av deras studie handlar om att 

långsamt sänka skärmens ljusstyrka (eng. brightness) för att minska 

strömförbrukningen. Genom att göra detta långsamt under en längre period istället för 

att direkt sänka ljusstyrkan mycket hoppas de att användaren inte ska märka av detta. 

Deras studie visade att strömförbrukningen minskade för deras 20 testpersoner genom 

att långsamt sänka ljusstyrkan istället för att sänka den direkt efter en viss tid. En stor 

del av testpersonerna märkte dessutom inte att ljusstyrkan långsamt sänktes. Även om 

deras studie gav ett bra resultat är det inget som bör justeras i alla applikationer. 

Ett mer intressant område att tänka på vid utvecklingen är hur det grafiska gränssnittet 

designas. Två av de populära typerna av skärmar som används i smarphones heter 

active-matrix organic light-emitted diode (AMOLED) och liquid crystal display 

(LCD). Det finns för och nackdelar mellan dessa typer av skärmar men det relevanta i 

denna studie är skillnaderna i strömförbrukning. LCD har en ganska konstant 
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strömkonsumtion oavsett vad som visas på skärmen. Detta skiljer sig för AMOLED 

som för vita pixlar har en större strömförbrukning jämfört med LCD men för svarta 

pixlar inte har någon strömförbrukning. Det beror på att en svart pixel är helt avstängd 

för en AMOLED-skärm medan en LCD-skärm fortfarande använder bakgrundsljus. 

AMOLED har oftast lägre strömförbrukning än LCD även för andra färger. Detta gör 

att man som utvecklare bör skapa grafiska gränssnitt som är ganska mörka och 

färgade då det är mer strömeffektivt om användaren har en AMOLED-skärm. Har 

användaren en LCD-skärm kommer det förmodligen inte påverka mycket men det 

kommer heller inte ge en högre strömförbrukning (Phonearena, 2010). 
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6 Applikationers energiundersökning 

I denna del utförs ett antal tester för att undersöka olika sätt att minska 

energiförbrukningen för applikationer. Testerna analyseras inte att genom att mäta 

den riktiga energiförbrukningen. Istället används informationen om vilka 

komponenter som är energikrävande för att jämföra och analysera resultaten från 

testerna.  

För ett test som t.ex. använder processorn blir det möjligt att dra teoretiska slutsatser 

om energiförbrukningen genom att mäta processorkraften som används vid testerna. 

Anledningen till att det blir möjligt att dra slutsatser är p.g.a. att det är känt sedan 

tidigare att processorn har en hög energiförbrukning och om användningen minskar 

blir även energiförbrukningen mindre. För att stärka de resultaten som testerna ger 

övervakas även påverkande faktorer när det är möjligt. Ett exempel på detta är att 

övervaka vilken klockfrekvens processorn använt under testet då detta även påverkar 

energiförbrukningen. Men har testerna körts med samma klockfrekvens kan just den 

avgörande faktorn uteslutas då de har haft samma förutsättning.  

Genom att använda denna metod går det dra slutsatser om att energiförbrukningen 

minskar men det går inte dra slutsatser om exakt hur mycket energiförbrukningen 

minskar. För att öka den statistiska säkerheten för dessa slutsatser är det viktigt att de 

störningar som finns minimeras. Det kan t.ex. finnas CPU krävande processer som 

körs i bakgrunden och gör att resultatet blir sämre. Är det så och detta endast sker 

under ett av två tester som ska jämföras leder detta till en felaktig jämförelse. För att 

minska detta vidtas ett antal åtgärder dels före varje test men även vid själva 

testningen. För att minska risken att andra processer stör testerna och därmed 

påverkar slutresultatet utförs ett antal steg före varje test. Dessa steg kan ses nedanför.  

 Omstart av telefonen. 

 Eventuella bakgrundsprocesser kommer att avaktiveras. 

o Ex. applikationer som synkroniserar information mot Internet. 

 Hårdvara som inte används kommer att avaktiveras. 

o Ex. 3G, GPS, Wi-Fi och bluetooth. 

Även om ovanstående punkterna minskar de störningar som finns är det fortfarande 

inte möjligt att garantera att ingenting stör under testerna. Därför utförs även alla 

tester många gånger för att skapa bättre statistisk säkerhet. Även om någonting stör ett 

individuellt test påverkas inte slutresultatet lika mycket. Detta leder till en bättre 

statistisk säkerhet. Att övervaka andra processer är svårt eftersom själva 

övervakningen i sig stör testerna. Därför kontrolleras det endast precis före och efter 

ett test att det inte finns några processer som använder resurser som t.ex. CPU. 

6.1 Statiska objekt och återanvändning 

Detta test handlar om att återanvända objekt när det är möjligt för att minska mängden 

minnesallokeringar. Det finns vissa situationer där detta kan vara viktigt att tänka på 

men det finns även situationer där det kan vara en nackdel att återanvända objekt. För 

kod som ska exekvera mycket t.ex. intensiva loopar kan det vara viktigt att tänka på 

att återanvända objekt istället för att skapa nya vid varje iteration. Är det stora 

mängder data som ska lagras under en kortare tid och användas sällan kan det vara 

onödigt att lagra data mellan exekveringar. Detta p.g.a. att det finns en begränsad 
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minnesmängd tillgänglig i telefonen och varje applikation har även en begränsad 

mängd minne. 

Minnesallokeringar är energikrävande men att mängden minnesallokeringar minskar 

vid återanvändning av objekt är inte den enda fördelen. Det ger även mindre skräpdata 

vilket resulterar i mindre arbete för Dalviks Garbage Collector (GC). Återanvänds inte 

objekten måste Dalviks GC exekvera oftare vilket leder till extra arbete och en högre 

energiförbrukning. Dalviks GC är i många fall ganska snabb men det finns även 

tillfällen då en rensning kan ta mellan 100 till 200 millisekunder (ms) (Android 

developers 9, 2011).  

Det finns en mängd tillfällen då detta kan användas för att förbättra prestandan och 

därmed energiförbrukningen. Men i detta test har jag valt att bygga en sträng med 

hjälp av en StringBuilder där ett antal objekt läggs till i strängen. Sist i strängen 

formateras den aktuella tiden från en long till en sträng med hjälp av 

SimpleDateFormat och Date objekt. Skillnaden mellan de två testerna som utförts är 

att i Test 1 återanvänds de tre objekten StringBuilder, SimpleDateFormat och Date. I 

det andra testet däremot återanvänds inte dessa objekt. Båda testerna körs 1000 

gånger för att ge ett statistiskt säkrare slutresultat. Det kontrolleras även att processorn 

har haft samma frekvens under båda testerna p.g.a. att detta kan påverka responstiden. 

Före och efter testet kontrolleras dessutom att det inte finns några andra processer 

som använder processorn för att minimera störningar. Relevant kod finns tillgänglig i 

Appendix 2 och Appendix 3. 

Resultatet från testerna kan ses i Figur 6 och visar tydlig effekt på responstiden när 

objekt återanvänds. Den genomsnittliga förbättring för 1000 tester är ca 45 % vilket är 

en stor skillnad och kan för intensiv kod vara väldigt avgörande. Under båda testerna 

hade processorn en frekvens på 998,4 MHz under hela testet. Det var heller ingen 

process som använde processorn före eller efter något av testen. 

 

Figur 6 Visar tiden det tog att köra de två testerna 1000 gånger i millisekunder (ms). 

Det finns även andra nackdelar förutom att det blir extra arbete när GC måste köras. 

Det är först i Android version 2.3 (Gingerbread) som GC kan exekvera samtidigt som 

den tråd som ska rensas exekverar. I tidigare versioner stoppas tråden tillfälligt när 

GC exekverar vilket gör att om många objekt allokeras i GUI-tråden kommer GC låsa 

tråden och rensa bort oanvända objekt. Detta gör att det grafiska gränssnittet kommer 

låsa sig under den tiden vilket kan vara ett extra stort problem vid t.ex. spelutveckling 

(Android developers 8, 2011). 
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6.2 Internetkommunikation - strukturerad data 

För att skicka information över Internet mellan applikationer används ofta något 

format för att strukturera den data som ska skickas. Det finns många olika format för 

att göra detta. Jag har valt att utföra studien med eXtensible Markup Language 

(XML), JavaScript Object Notation (JSON) och Protocol Buffer. Anledningen till att 

jag valt dessa tre format är (1) att det är välkända format (2) Jeffery Sharkey använde 

dessa format i sin presentation ”Coding for Life – Battery Life, That Is” (Google I/O, 

2009). 

Både XML och JSON är textbaserade format vilket gör det enklare att läsa och skriva 

denna typ av data. Protocol buffer är däremot ett binärt format vilket i sin 

grundläggande form är ganska svårt att tyda. Det finns dock fördelar med detta, 

exempelvis blir storleken på data som ska lagras mindre och parsing (tolkning av 

informationen) blir även effektivare. En annan fördel med protocol buffer är att när en 

datastruktur är konstruerad är det möjligt med hjälp av en kompilator att generera 

färdig kod till en mängd olika språk t.ex. Java, C++, m.m. Fördelen med att denna kod 

genereras är att det även genereras optimerad kod för att t.ex. bygga och parsa data 

(Protocol Buffer, 2011). 

6.2.1 Datastorlek och komprimering 

Det första jag undersöker är hur mycket skillnad i storlek det blir mellan formaten. 

Det som görs i denna del är att generera slumpvis data som sedan skrivs till XML, 

JSON och protocol buffer format. Det genereras alltså data innan för att alla formaten 

ska innehåller exakt samma information. Det skapas även en version av varje format 

som är komprimerad med GZip för att kunna jämföra hur mycket de olika formaten 

komprimeras. Allt detta görs för fyra olika storlekar 25, 100, 500 och 2000 där 

storleken är antal element. Med ett element menar jag i detta fall en individuell 

informationsdel t.ex. en XML-tag. Anledningen till att göra det för olika storlekar är 

för att kontrollera om storleken växer linjärt med antal element. Relevant kod finns 

tillgänglig i Appendix 4. 

Anledningen till att det kan vara viktigt att tänka på hur stor datamängden blir är 

p.g.a. att det är energikrävande att skicka data över Internet. Det blir speciellt viktigt 

om ett nätverksgränssnitt med lägre överföringshastighet används t.ex. EDGE. Genom 

att välja ett kompakt format är det alltså möjligt att spara energi eftersom det blir 

mindre att överföra och överföringstiden minskar. 

I Figur 7 är det möjligt att se resultatet för testet med 100 element. Resultatet för de 

övriga testerna är liknande och finns tillgängligt i Appendix 1. Det syns tydligt att 

både format och komprimering kan påverka storleken mycket. Utan komprimering är 

protocol buffer väldigt litet jämfört med de andra två formaten och är faktiskt i detta 

fall även mindre än de andra formaten när de är komprimerade. Skillnaden mellan 

formaten när de är komprimerade är dock ganska liten men ändå ca 20 % skillnad 

mellan XML och protocol buffer. Utvecklare bör helt klart fundera över att använda 

protocol buffer eller att komprimera den data som ska skickas om de använder XML 

eller JSON. Förutom att det blir energisnålare blir det även snabbare överföringar 

vilket är positivt då användarna får respons så tidigt som möjligt. Testet visar även att 

när informationen är okomprimerad växer den linjärt med antalet element och när 

informationen komprimeras växer den långsammare. Anledningen till detta är att den 

overhead som genereras vid komprimeringen ökar långsammare än storleken på 

informationen vilket leder till att det påverkar mindre för större antal element. 
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Figur 7 Visar resultatet för test med 100 element. 

Anledningen till att XML och JSON komprimeras mycket bättre än protocol buffer är 

p.g.a. att båda är textbaserade format. Textbaserade format är effektivt att komprimera 

jämfört med ett binärt format. Detta kan även vara bra att tänka på om t.ex. en bild 

eller video ska komprimeras, vilket inte alltid resulterar i en stor storleksminskning. 

6.2.2 Parsing 

Även om storleken på den datamängd som skickas är viktig kan det även vara lika 

viktigt att kolla på hur snabbt det går att parsa de olika formaten. Detta kommer att 

testas med samma data som användes i komprimeringstestet. En stor del av detta test 

handlar om att undersöka om det blir stor skillnad i tid att parsa en komprimerad 

ström jämfört med en ström som inte är komprimerad. 

Vid testet används den automatiskt genererade parsern för protocol buffer. För XML 

används biblioteket Simple API for XML (SAX) för att parsa och för JSON används 

biblioteket Jackson. För både XML och JSON används en stream-/eventbaserad 

parser vilket innebär att man läser en ström (eng. stream) från start till slut. Under 

läsningen lagrar man undan de värden som ska användas och i detta test kommer alla 

värden att lagras. En stor fördel med en eventbaserad parser jämfört med trädbaserad 

parser är annars att det är möjligt att plocka ut endast den informationen som behövs. 

En trädbaserad parser läser in all information i ett träd som det sedan är möjligt att 

hämta information ifrån. Trädbaserad parser kan allokera onödigt mycket minne om 

all information inte ska användas. 

Testerna körs för de tre formaten med och utan kompression. De körs för samma 

storlekar som i komprimeringstestet och varje individuell parsning upprepas 100 

gånger för att få bättre genomsnittsvärde och statistisk säkerhet. Andra processer och 

processorns frekvens övervakas även under testet för att minimera störningar. 

Relevant kod finns tillgänglig i Appendix 2, Appendix 4 och Appendix 5.  

I Figur 8, Figur 9 och Figur 10 är det möjligt att se resultaten för testerna. En viktig 

del att lägga märke till i detta resultat är den lilla skillnaden i tid det tar att parsa 

komprimerad och icke komprimerad data. Med 2000 element så ökade tiden för 

parsning vid komprimering med 4,6 ms för XML, 3,3 ms för JSON och 1,2 ms för 
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protocol buffer. Detta indikerar att det kan vara mer energieffektivt att komprimera 

den data som ska skickas. Hade det i stället varit en stor skillnad skulle kanske 

energikonsumtionen för att extrahera informationen varit större än vad man tjänar på 

att komprimera. För att bevisa detta borde energikonsumtionen mätas och jämföras. 

Alltså den förtjänst som blir vid nätverksöverföringen när informationen är 

komprimeras och den förlust som blir när komprimerad information ska parsas. 

 

Figur 8 Visar resultatet för parsning av XML (genomsnittstid för en parsning). 

 

Figur 9 Visar resultatet för parsning av JSON (genomsnittstid för en parsning). 

 

Figur 10 Visar resultatet för parsning av Protocol Buffer (genomsnittstid för en parsning). 
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6.2.3 Stora mängder data 

Ska en applikation hämta stora datamängder över internet blir det energikrävande. 

Beroende på vilket nätverksgränssnitt som används går det att påverka 

energikonsumtionen. Det blir t.ex. energisnålare att hämta stora datamängder med 

hjälp av Wi-Fi istället för 3G eller EDGE. Det är därför viktigt att undvika stora 

överföringar när det endast finns långsam anslutning tillgänglig. Ska en 

bakgrundstjänst utvecklas där t.ex. lite större synkroniseringar ska göras över internet 

är det ett bra val att endast göra den synkroniseringen när det finns en snabbare 

uppkoppling som 3G eller Wi-Fi (Balasubramanian et al., 2009).  

Även när det gäller vanliga applikationer där användaren själv väljer att uppdatera 

eller ladda ner någon typ av information kan det vara viktigt att använda ett liknande 

tankesätt. Som utvecklare bör man inte utgå från att användaren vet att det blir 

skillnad i energikonsumtion beroende på vilken nätverksanslutning som finns 

tillgänglig. Ett alternativ kan vara att informera användaren när de har en långsam 

anslutning att det kommer vara energikrävande att göra en stor överföring. I samband 

med detta kanske även fråga om de vill ladda ner filen eller vänta på en snabbare 

uppkoppling t.ex. Wi-Fi. Har användaren dåligt med batteri kan det vara viktigare att 

spara batteri än att faktiskt ladda ner filen. Ett exempel för hur detta kan vara möjligt 

att göra kan ses i Figur 11 (mer kod i Appendix 6). I detta exempel hämtas den aktiva 

nätverksinformationen och sedan kontrolleras vilken typ av nätverksanslutning som 

finns tillgänglig för tillfället. Detta sker genom att hämta en referens till en 

ConnectivityManager där det sedan är möjligt att hämta den aktiva 

nätverksinformationen. Med den aktiva nätverksinformationen är det sedan möjligt att 

hämta information som t.ex. om det är en Wi-Fi anslutning eller inte vilket görs i 

exemplet nedan. Finns Wi-Fi tillgängligt genomförs överföringen och om det finns 

mobilt nätverk tillgängligt finns det möjlighet att låta användaren göra ett val om 

han/hon vill genomföra överföringen. 
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mConnectivityManager = (ConnectivityManager)  

         getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

 … 

 NetworkInfo networkInfo =  

      mConnectivityManager.getActiveNetworkInfo(); 

      

     if(networkInfo == null){ 

      /* 

       * Inget näverk tillgängligt, genomför inte överföring! 

       */ 

      return false; 

     } 

else if(networkInfo.getType() ==  

ConnectivityManager.TYPE_WIFI) { 

      //Wi-Fi tillgängligt, genomför överföring. 

      return networkInfo.isConnected(); 

     } 

     else if(networkInfo.getType() ==  

ConnectivityManager.TYPE_MOBILE) { 

      /* 

       * Mobilt nätverk tillgängligt. 

       * 1. Förklara för användaren att det kan vara  

energikrävande. 

       * 2. Fråga om de fortfarande vill genomföra  

överföringen. 

       *   2.1 Om användaren vill, genomför överföring. 

       *   2.2 Annars, genomför inte överföring. 

       */ 

      return networkInfo.isConnected(); 

     } 

     else { 

      //Okänt nätverk tillgängligt, genomför inte överföring. 

      return false; 

     } 

Figur 11 Visar ett exempel på hur det är möjligt att kontrollera nätverksanslutningen. 

Det finns även möjlighet att hämta mer exakt information om vilken typ av mobilt 

nätverk som finns tillgängligt vilket gör det möjligt att göra ett ännu bättre val 

beroende på situationen. Finns det t.ex. 3G anslutning kanske överföringen ska 

genomföras utan att fråga användaren men är det en långsammare anslutning än 3G 

t.ex. EDGE ska frågan ställas. Finns datamängdens exakta storlek tillgänglig kan även 

det vara intressant att använda i detta avgörande t.ex. om användaren ska ladda upp en 

fil. Det finns även möjlighet till att hämta information om batteriet via en 

BroadcastReceiver vilket gör det möjlig att t.ex. kontrollera om användaren har en 

hög eller låg batterinivå och om en telefonladdare är ansluten för tillfället. Detta kan 

vara bra att kontrollera t.ex. om en laddare finns ansluten kan det vara rimligt att alltid 

genomföra överföringen. Är batterinivån låg bör användaren kanske även frågas när 

det finns Wi-Fi anslutning. 

I Android 2.3 och framåt finns även en nedladdningshanterare tillgänglig med namnet 

DownloadManager. Denna har dels fördelen att den sköter all anslutning och 

återanslutning vid olika fel som kan uppstå t.ex. att nätverksanslutningen ändras eller 

upphör. Men det finns även möjligheter att specificera vilket nätverksgränssnitt filen 

får laddas ned via. Ska stora datamängder överföras kan det även här vara ett bra 

alternativ att fråga användarna om det ska vara tillåtet att genomföra överföringen via 

mobilt nätverk. 
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6.2.4 Många små överföringar 

Beroende på vilka krav som finns för applikationen är det viktigt att tänka på hur ofta 

nätverksanslutningen används. Detta p.g.a. att det finns extra kostnader varje gång 

t.ex. en 3G eller EDGE anslutning används. De extrakostnader som finns kallas för 

ramp och tail vilket är de kostnader som finns före och efter en överföring 

(Balasubramanian et al., 2009). Ett sätt att minska dessa extrakostnader är att göra 

massöverföringar alltså att samla ihop en större mängd data och sedan göra en stor 

överföring istället för många små. Nackdelen med att använda nätverksanslutningen 

ofta är att den radio som används vid överföringarna antingen konstant är i 

högenergiläge eller endast hinner hamna i energisparläge under korta perioder. 

Problemet med detta är att om radion är konstant i högenergiläge blir det 

energikrävande och om den växlar mellan dessa lägen ofta blir det mycket 

extrakostnader. Det är därför bättre att låta radion vara i energisparläge under längre 

perioder och sedan göra en stor överföring. 

En annan fördel med att skicka en större datamängd blir att den komprimeras bättre 

vilket ger en mindre överföring i slutändan. I Figur 12 är det möjligt att se skillnaden i 

storlek mellan en stor överföring och flera små överföringar. Det är även möjligt att se 

skillnaden med och utan komprimering. Datamängden består av ca 1900 XML-taggar 

som innehåller slumpvis valda värden. Dessa taggar innehåller exakt samma 

information i båda testerna men i det ena testet delas informationen upp i 80 olika 

överföringar. Den ursprungliga storleksskillnaden när informationen inte är 

komprimerad beror på att det blir 79 extra root-taggar och 79 extra XML-

deklarationer. Anledningen till detta är p.g.a. att det finns med i varje överföring alltså 

endast en gång för den stora överföringen och 80 gånger för de små överföringarna. I 

detta fall ökar alltså datamängdens storlek med ca 4 % om informationen delas upp i 

80 överföringar istället för att den skickas i en överföring.  

Jämför vi storleken när informationen har komprimerats går det se att det blivit en 

större skillnad mellan testerna. I detta fall när informationen är komprimerad ökar 

alltså datamängdens storlek med ca 73,4 % om informationen delas upp istället för att 

den skickas i en överföring. Anledningen till detta är p.g.a. att det blir mindre 

overhead vid komprimering av en stor datamängd jämfört med flera små 

datamängder. Den första fördelen med detta blir alltså att det blir mindre mängd data 

att överföra om det görs i en stor överföring. Den andra fördelen med att skicka en 

stor överföring istället för många små är det som nämndes tidigare om att det blir 

färre överföringar. I detta fall blir det en stor överföring istället för 80 mindre vilket 

gör att radion kan stanna i energisparläge under längre perioder och därmed minska 

energiförbrukningen. Är det så att radion skulle hinna hamna i energisparläge mellan 

de små överföringarna kommer dessutom 79 stycken ramp och tail kostnader att 

undvikas. 
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Figur 12 Storleksjämförelse mellan en och flera överföringar (kod finns i Appendix 4). 

I Balasubramanian et al. (2009) studie undersöks de extrakostnader som finns vid 

nätverksöverföringar t.ex. ramp och tail för 3G. I deras arbete utvecklas ett protokoll 

som heter TailEnder vilket är till för att minska mängden överföringar. Detta 

protokoll är tänkt för applikationer som kan tolerera att överföringarna fördröjs en 

mindre period t.ex. e-post. Tanken är att bunta ihop ett antal överföringar t.ex. två e-

post som skickas inom en kort period och skicka dessa samtidigt. Genom att göra 

detta sparas en ramp och tail kostnad om 3G används. Alltså att tolerera vissa 

fördröjningar för att minska extrakostnader. Skillnaden mellan deras och denna studie 

är dock att exemplet i denna del handlar om att utvecklare ska tänka på detta i varje 

separat applikation. 

6.3 Positionering 

För att minimera energiförbrukningen när applikationer ska hämta positioner är det 

viktigt att tänka på vilka krav applikationen ställer på precision, uppdateringsintervall 

och TTFF (time-to-first-fix). För att hämta positionsinformation används GPS eller 

nätverk. Att hämta positioner via nätverk innebär att telefonen använder mobilt 

nätverk och Wi-Fi för att fastställa positioner. Vilket av dessa två alternativ som väljs 

gör skillnad på applikationens energiförbrukning. Att hämta en position med nätverk 

har fördelen att det är mer energieffektivt och har en snabbare TTFF jämfört med 

GPS. Nackdelen är dock att mobilt nätverk har sämre precision jämfört med GPS 

(Constandache et al., 2009).  

När applikationer begär positionsuppdateringar i Android går det att specificera ett 

minsta önskvärt tidsintervall och avstånd som telefonen ska vänta mellan 

uppdateringarna. Genom att öka tiden mellan positioner är det möjligt att minska 

energiförbrukningen eftersom GPS- eller nätverksradion då får möjlighet att gå ner i 

viloläge. Anledningen till att tidsintervallet är önskvärt och att det bara ger möjlighet 

till viloläge beror på att det kan finnas andra applikationer som hämtar positioner 

oftare. Alla applikationer som begärt positionsuppdateringar erhåller positioner 

samtidigt via broadcast från systemet. Detta sker med det minsta intervallet någon av 

applikationerna har begärt. Genom att sätta ett minsta avstånd mellan positionerna 

minimeras antalet broadcast som sker. Förtjänsten med detta blir kostnaden för att 
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göra ett broadcast men även kostnaden för när applikationen eller applikationerna ska 

hantera positionen. 

I Constandache et al. (2009) undersökning diskuteras valet mellan precision och 

energiförbrukning. I deras arbete används en Nokia N95 med operativsystemet 

Symbian. Deras mätning av energiförbrukningen när positioner hämtas med ett 

tidsintervall av 30 sekunder visar att mobilt nätverk ger minskad energiförbrukning. 

Resultatet av deras mätningar visar att ett fulladdat batteri gav möjlighet att använda 

GPS i 9 timmar, Wi-Fi i 40 timmar och GSM i 60 timmar. De undersökte även 

precisionen som var 10m för GPS, 40m för Wi-Fi och 400m för GSM. Även om 

denna undersökning genomfördes för en annan plattform antyder den en klar skillnad 

i energiförbrukning mellan GPS- och nätverkspositionering. I deras arbete undersöks 

även möjligheten att kombinera teknikerna och förutspå rörelsemönster. Tanken med 

detta är att förbättra precisionen men behålla en låg energiförbrukning. Anledningen 

till att 3G används istället för GSM är p.g.a. att det inte finns tillgängligt i den 

testmiljö som används under arbetet. 

Constandache et al. (2009) använder sig i deras studie av en mjukvara för att mäta 

energiförbrukningen. Denna metod används inte i detta exempel. Istället utvecklas en 

applikation som hämtar positioner och loggar dessa ihop med tid, batterinivå och 

genomsnittlig precision. Det enda som ändras i applikationen mellan testerna är vilken 

källa som används för att hämta positioner. Testerna genomförs för GPS, Wi-Fi och 

3G. Mätningen görs genom att ladda batteriet till 100 % och sedan köra applikationen 

med ett av testerna i fyra timmar. Efter fyra timmar kontrolleras loggen för att se hur 

många procent av batteriet som har förbrukats och vad den genomsnittliga precisionen 

blev. För att minska störningar under testerna avaktiveras allt som inte behövs och 

sedan startas telefonen om. Under testerna placeras telefonen på ett och samma ställe 

med skärmen avstängd. Eftersom testerna sker under en lång period övervakas inte 

några processer då detta skulle störa testet. Under fyra timmar blir störningarna från 

andra processer ganska jämna. Applikationens kod finns tillgänglig i Appendix 7. 

I Tabell 3 är det möjligt att se resultaten från testerna. Resultaten visar hur många 

procent av batteriet som användes under en fyratimmarsperiod med de olika 

positionerings alternativen. Teoretiskt sett om energiförbrukningen är samma under 

resterande batteritid skulle användning av GPS räcka i 20 timmar, Wi-Fi i 66 timmar 

och 3G i 100 timmar. Jämförs detta med det resultat Constandache et al. (2009) fick i 

deras undersökning syns det att resultatet är liknande. Även om siffrorna skiljer sig 

från deras test är förhållandet mellan teknikerna liknande. Användningen av GPS har 

helt klart en stor inverkan på energiförbrukningen jämfört med Wi-Fi och 3G. Testet 

visar även en stor skillnad i precision mellan de olika teknikerna. Denna precision är 

dock endast kalkylerad värsta precision och kan vara bättre. Men för vissa 

applikationer kan det vara avgörande att erhålla en position med mer exakt precision 

och därmed måste GPS användas. Även om Wi-Fi har bra precision går det inte 

garantera att det alltid finns möjlighet att hämta positioner via Wi-Fi utan många 

gånger kommer förmodligen 3G att användas. Är det istället en applikation som 

endast behöver veta t.ex. vilken stad eller land telefonen befinner sig i finns det ingen 

anledning till att använda GPS. 
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Tabell 3 Visar procentuella användningen av batteriet för de olika testerna. 

 Batteriförbrukning Precision (medel) 

GPS 20 % 38,9 m 

Wi-Fi 6 % 54 m 

3G 4 % 1706 m 

6.4 Gemensam schemaläggning 

Applikationer som schemalägger olika processer kan minska energiförbrukningen 

genom att använda gemensam schemaläggning (eng. batch scheduling). I Android är 

det möjligt att schemalägga processer med hjälp av AlarmManager. I AlarmManager 

finns det möjlighet att schemalägga processer med exakt tid genom metoden 

setRepeating. Men från Android 1.5 och senare är det även möjlig att schemalägga 

med ungefärlig tid genom metoden setInexactRepeating. Att schemalägga med 

ungefärlig tid innebär att schemaläggningen kan förflyttas lite för att passa in med 

andra schemaläggningar. Detta blir möjligt genom att ha en specifik period som i 

detta fall är 15 minuter. Det kortaste intervallet som går att schemalägga är alltså 15 

minuter och schemaläggs en process i mitten av en period flyttas den fram till nästa. 

De intervall som finns tillgängliga är 15 minuter, 30 minuter, 1 timma, 12 timmar och 

24 timmar. Det är även viktigt att tillägga att den gemensamma schemaläggningen är 

global i systemet och schemalägger alltså processer från alla applikationer 

tillsammans (Android developers 10, 2011). 

Fördelen med att använda gemensam schemaläggning är att det blir möjligt att minska 

antalet gånger telefonen behöver väckas från viloläge. Detta gör att extrakostnader för 

att väcka och sätta telefonen i viloläge undviks (Calder & Marina, 2010). Det är heller 

inte ovanligt att schemalagda processer ska göra någon typ av uppdatering från 

Internet. Detta gör att det finns möjlighet att spara extrakostnader även vid dessa 

överföringar t.ex. ramp och tail (se 6.2.4).  

För att undersöka om gemensam schemaläggning blir mer energieffektivt utförs ett 

test där båda alternativen testas. I detta test schemaläggs tre processer som hämtar och 

parsar en 12 kB XML-fil över 3G-uppkoppling. Processerna loggar även tid, 

batterinivå och om överföringen lyckades. Varje test utförs under en 8 timmars period 

och alla processer är schemalagda med 15 minuters intervall. För att den 

gemensamma schemaläggningen ska ha någon effekt schemaläggs processerna med 

tre minuters mellanrum. Alla schemaläggningar sker även med ett tvång att de ska 

väcka telefonen även om den är i viloläge. För att minska störningar under testerna 

avaktiveras allt som inte behövs och sedan startas telefonen om. Under testerna 

används inte telefonen till något annat och skärmen är avstängd. Eftersom testerna 

sker under en lång period övervakas inte några processer då detta skulle störa testet. 

Under 8 timmar blir störningarna från andra processer ganska jämna. Den enda 

skillnaden i applikationens kod mellan testerna kan ses i Figur 13 (mer kod finns 

tillgänglig i Appendix 8). 
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mAlarmManager.setInexactRepeating( 

    AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

    System.currentTimeMillis(),  

    AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

   pIntent); 

 

mAlarmManager.setRepeating( 

    AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

    System.currentTimeMillis(),  

    AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

   pIntent); 

Figur 13 Visar skillnaden mellan testerna. 

I Tabell 4 är det möjlig att se resultatet från testerna. Det resultat som visas är den 

procentuella användningen av batteriet. I detta fall blir energiförbrukningen nästan 

halverad genom att använda gemensam schemaläggning. Resultatet visar en klar 

fördel med att använda gemensam schemaläggning och detta bör användas när det 

finns möjlighet till det. Det viktiga att komma ihåg är att förtjänsten blir först när mer 

än en process schemaläggs vilket gör det viktigt för utvecklare att känna till denna 

möjlighet. Detta resultat stödjer den teori som fanns i Calder & Marina (2010) arbete 

ganska bra. Enligt deras teori ska tre processer som schemaläggs med 20 minuters 

intervall och hämtar data över 3G bli ca 51 % effektivare vid gemensam 

schemaläggning. 

Tabell 4 Visar procentuella användningen av batteriet för de olika testerna. 

Schemaläggningstyp Batteriförbrukning 

Exakt 12 % 

Gemensam 7 % 

I Figur 14 och Figur 15 är det möjligt att se tiden då de tre processerna exekverade 

under den första timmen. Det syns tydligt hur telefonens möjligheter att vara i 

viloläge ökar vid gemensam schemaläggning. Förtjänsten i just detta exempel blir 

alltså att extrakostnaden för att väcka telefonen blir en tredjedel vid gemensam 

schemaläggning. I detta exempel användes även 3G för att hämta en XML-fil detta 

resulterar även i en tredjedels antal ramp och tail kostnader.  

 

Figur 14 Visar exekveringen av de tre processerna vid exakt schemaläggning. 
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Figur 15 Visar exekveringen av de tre processerna vid gemensam schemaläggning. 

För att minska energiförbrukningen ytterligare finns det även möjlighet att 

schemalägga processer som endast ska exekvera om telefonen inte är i viloläge. 

Utnyttjas detta och telefonen är i viloläge när den schemalagda processen ska 

exekvera sker istället exekveringen när telefonen väcks nästa gång (Android 

developers 10, 2011). Detta kan vara användbart men det är mindre antal 

applikationer detta är acceptabelt för. Ett exempel då detta förmodligen inte är ett bra 

alternativ är e-post synkronisering då användaren förmodligen vill bli meddelad så 

fort som möjligt. Men för en applikation där informationen endast är värdefull när 

telefonen används är det ett bra alternativ t.ex. nyhetsflöden.  
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7 Slutsats 

I detta arbete har ett antal experiment genomförts för att undersöka hur utvecklare kan 

minska energiförbrukningen för sina Androidapplikationer. Resultaten från dessa 

experiment pekar på att det finns mycket som utvecklare kan göra för att optimera 

sina applikationer och minska energiförbrukningen. Arbetet berör bara en liten del av 

de möjligheter som finns inom detta område men resultaten visar tydligt att det finns 

stora möjligheter att optimera applikationer med avseende på energiförbrukning. Med 

detta tankesätt hos utvecklare blir resultatet förmodligen en energisnålare applikation. 

Resultatet för de tester som genomförts kan skilja för annan hård- eller mjukvara t.ex. 

annan Androidversion. Men liknande studier med andra plattformar indikerar att 

resultaten peka åt samma håll när det kommer till vad som är effektivare eller inte 

(Calder & Marina, 2010; Constandache et al., 2009). 

7.1 Målen 

Första delmålet handlar om vad som påverkar plattformens energiförbrukning och hur 

det kan kontrolleras och övervakas. Detta delmål har genomförts i kapitel 5 genom att 

göra en energiundersökning av de komponenter som berörs senare i arbetet. Denna 

del är viktig för att klarlägga vad som används i detta arbete t.ex. hård- och mjukvara. 

Men även för att förbättra de tester som utförs senare i arbetet genom att kontrollera 

olika parametrar som kan påverka resultatet för testerna. Utan denna del skulle 

resultaten i kapitel 6 bli mindre pålitliga och kunna ifrågasättas om de ens är 

relevanta. 

Andra delmålet handlar om att identifiera energikrävande processer och undersöka 

hur de kan implementeras på ett energieffektivt sätt. Detta delmål är genomfört i 

samband med delmål tre som handlar om att undersöka hur plattformen kan användas 

för att minimera applikationers energiförbrukning. Anledningen till att de är utförda 

tillsammans i kapitel 6 är p.g.a. att de ibland kan kombineras för att uppnå ett bättre 

resultat. Ett exempel på detta är 6.2 som handlar om internetkommunikation där 

komprimering (6.2.1) och parsning (6.2.2) tillhör delmål två. Däremot 6.2.3 som 

handlar om möjligheten att göra ett val beroende vilken nätverksanslutning som finns 

tillgänglig tillhör mer delmål tre. 

Ett mer tydligt exempel för delmål två är 6.1 som handlar om återanvändning av 

objekt och hur det påverkar prestandan. Medan 6.4 tillhör delmål tre där Android 

används för att schemalägga processer gemensamt med andra applikationer. 
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8 Diskussion 

I arbetet finns experiment som i slutändan egentligen inte bevisar utan bara indikerar 

en minskad energiförbrukning. Ett exempel på detta är det experiment i 6.2 som 

handlar om att komprimera strukturerad data som skickas över Internet. 

Komprimeringen minskar energiförbrukningen för själva överföringen men följden av 

att komprimera blir även att mer processorkraft kommer användas för att parsa den 

komprimerade informationen. Den extra energi som går åt för att parsa den 

komprimerade datan måste vara mindre än den extra energi som skulle gått åt för att 

skicka okomprimerad data. För att bevisa detta skulle mer noggranna mätningar av 

energiförbrukningen behövas eller bättre insikt i hur mycket energi de olika 

komponenterna förbrukar. Resultatet blir ändå intressant eftersom det visar att detta är 

viktigt att tänka på. En optimering på ett ställe kan betyda att det blir mer arbete på ett 

annat ställe vilket kan resultera i en ökad energiförbrukning. För just detta exempel 

med komprimering kan det t.ex. tänkas att det blir ineffektivt för väldigt små mängder 

data. Exemplet handlar dessutom om textdata vilket komprimeras (utan dataförlust) 

mycket bättre än t.ex. musik och video (Developers Work, 2003). Detta innebär att 

det bör undersökas vid varje individuellt fall hur effektivt det faktiskt blir att 

komprimera. Det kan även finnas skillnader i hur mycket textdata komprimeras 

beroende på vad det är för text och vilka tecken som texten innehåller. 

Metoden som används i detta arbete gör att det inte är möjligt att dra några slutsatser 

om exakt hur mycket energieffektivare vissa implementationer blir. Ett exempel på 

detta är återanvändning av objekt i del 6.1. Där resultaten från testet i detta arbete 

visar att återanvändning minskade tiden som applikationen använde processorn med 

drygt 45 %. Eftersom processorn är en av de komponenter som drar mycket energi 

blir det möjligt att konstatera att återanvändning av objekt kan ha en positiv effekt på 

energiförbrukningen. Vad detta motsvarar i energiförbrukning vet vi inte utan att mäta 

detta. Det går heller inte säga att en minskning med 45 % kommer att gälla för andra 

applikationer. 

I de utförda testerna finns det alltid en risk att det existerar felaktigheter i koden som 

leder till skillnader i resultaten. Denna möjlighet har jag försökt att minimera då det 

inte är min implementation utan vissa tekniker för att minska energiförbrukningen 

som ska testas. För att minska denna risk har jag försökt att göra minimala ändringar i 

koden mellan de olika testerna vilket gör att det blir den lilla ändringen som faktiskt 

testas. Även om det på något annat ställe existerar någon felaktighet eller ineffektiv 

del i koden så borde detta existera i båda testerna. Ett exempel på detta är i det 

gemensamma schemaläggnings (6.4) testet där endast metodanropet för att 

schemalägga ändras mellan testerna. Resterande kod återanvänds oavsett vilket test 

som körs. I tester där det finns någon typ av utdata (eng. output) t.ex. återanvändning 

av objekt (6.1) och parsning (6.2.2) kontrolleras även att utdatan är korrekt mellan 

testerna.  

Under testerna positionering (6.3) och gemensam schemaläggning (6.4) fanns det 

ingen kotroll av störande processer under testet. Detta är en nackdel då möjligheten 

faktiskt finns att någon annan process kan ha exekverat och därmed påverkat 

resultatet. Ett försök att minimera störningar har dock gjorts genom att avaktivera 

hård- och mjukvara som inte används under testet. Det som fortfarande talar för 

resultaten i dessa tester är däremot att det är stor skillnad i energiförbrukning. 

Eftersom testerna körts under längre perioder bör eventuella störningar vara 

någorlunda likvärdiga mellan testerna. Men även om mängden störningar skiljer sig 
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mellan testerna borde de inte påverka till den grad att resultaten pekar åt ett annat håll. 

Det skulle dock varit bra att upprepa testerna för att kontrollera om resultaten blir 

samma. Anledningen till att testerna inte upprepades var p.g.a. att det inte fanns 

tillräckligt med tid. Problemet var att jag fick starta om testerna många gånger då 

störningar som t.ex. telefonsamtal gjorde mätningarna ogiltiga.  
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9 Framtida arbeten 

Tidigare i denna del nämndes att arbetet bara berör en liten del inom detta område. 

Detta gör att framtida arbeten kan inrikta sig på andra sätt för att minska 

energiförbrukningen. Detta arbete inriktar sig mot nätverksöverföringar, positionering 

och samarbete mellan applikationer. Ett annat alternativ kan t.ex. vara att jämföra 

skillnaden i prestanda mellan native code (C/C++) och Java kod. Det vore även 

intressant att undersöka vad det finns för möjligheter att optimera det grafiska 

gränssnittet (GUI). Ytterligare en sak att undersöka för det grafiska gränssnittet är hur 

mycket färgerna påverkar energiförbrukningen beroende på vilken skärm som 

används t.ex. AMOLED och LCD.  

Då metoden i detta arbete har vissa svagheter finns det även möjlighet att utveckla 

dessa tester för att uppnå noggrannare och mer pålitliga resultat. Med detta menar jag 

dels att faktiskt mäta den riktiga energiförbrukningen för de olika komponenterna. 

Men det skulle även vara intressant att utföra mer liknande tester för att stärka de 

resultat som finns i detta arbete. Att mäta den exakta energiförbrukningen ger 

fördelen att olika tester kan jämföras med varandra och det blir möjligt att prioritera. 

Det kanske inte alltid finns tid att optimera allt i en applikation då skulle det vara bra 

att veta vilket typ av optimering som har störst positiv effekt på energiförbrukningen. 

Även att upprepa testerna i detta arbete på en annan plattform vore intressant. Dels för 

att stärka dessa resultat men även för att se om resultaten blir liknande för andra 

plattformar. De tester i detta arbete som bygger på tidigare studier med andra 

plattformar pekar åt samma håll men detta betyder inte att övriga tester gör det. 

Komprimering av information som överförs via Internet är något som behövs 

undersökas mer. Vilket nämndes tidigare i arbetet så räcker inte testerna till för att dra 

några slutsatser om komprimering faktiskt blir energieffektivare när det extrajobb som 

tillkommer vid parsning beräknas med. Detta borde undersökas noggrannare genom 

att mäta exakt energiförbrukning för de olika komponenterna. Ett sådant arbete borde 

även undersöka hur mycket informationen måste komprimeras för att det ska bli en 

positiv effekt på energiförbrukningen. Det är mycket möjligt att energiförbrukningen 

blir större vid komprimering t.ex. vid väldigt liten mängd data. 

Ett alternativ till att faktiskt göra egna tester skulle vara att göra en större 

litteraturstudie som sammanställer tidigare arbeten. Fördelen med att göra ett sådant 

arbete är att mer information centraliseras i ett arbete med möjlighet att läsa djupare 

om specifika problem i refererade arbeten. 

En möjlighet är även att göra ett arbete som inriktar sig mot olika sätt att identifiera 

energikrävande delar i applikationer. Ytterligare en frågeställning för ett sådant 

problem är hur optimeringen av de identifierade delarna ska prioriteras om tiden är 

begränsad. Ett arbete som undersöker detta kan vara intressant då de energikrävande 

problem som tagits upp i detta arbete kan vara mer eller mindre relevanta i olika 

applikationer. Med detta menar jag t.ex. att optimering först bör ske i delar av 

applikationen som används väldigt frekvent. 
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11 Appendix 1 
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12 Appendix 2 
public class FrequencyLogger { 

 //Kommando för att logga frekvens. 

 private static final String[] COMMAND = {"/system/bin/cat",  

 "/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/stats/time_in_state"}; 

  

//Kommando för att logga andra processer. 

 private static final String[] COMMAND_TOP =  

  {"top", "-n", "1", "-s", "cpu"}; 

  

 private static final DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.0"); 

  

 /* 

  * Variabler för att lagra statistik. 

  * All parsning av informationen från 

  * kommandon som körs sker efter testet. 

  */ 

 private String mName = null; 

 private String mCpuStart = null; 

 private String mCpuStop = null; 

 private String mStart = null; 

 private String mStop = null; 

 private long mStartTime = 0; 

 private long mStopTime = 0; 

  

 private long mDivider = 0; 

 private boolean mCheckTop = true; 

  

 public FrequencyLogger(String name) { 

  mName = name; 

 } 

  

 public void setDivider(long div) { 

  mDivider = div; 

 } 

 public void setCheckTop(boolean mCheckTop) { 

  this.mCheckTop = mCheckTop; 

 } 

  

 public long getExecTime() { 

  if(mDivider != 0) { 

   return (mStopTime - mStartTime) / mDivider; 

  } 

  return mStopTime - mStartTime; 

 } 

  

 //Startar loggning vid ett test. 

 public void start() { 

  if(mCheckTop) 

   mCpuStart = getCpuStats(); 

  mStart = getDocument(); 

  mStartTime = System.nanoTime(); 

 } 

 //Stoppar loggning vid ett test. 

 public void stop() { 

  mStopTime = System.nanoTime(); 

  mStop = getDocument(); 

  if(mCheckTop) 

   mCpuStop = getCpuStats(); 

 } 

  

 /* 

  * Hämtar information om andra processers 

  * användning av processorn. 

  */ 

 private String getCpuStats() { 

  ProcessBuilder cmd = null; 

  String res = ""; 

   

  try { 

   cmd = new ProcessBuilder(COMMAND_TOP); 

    

   Process process = cmd.start();  

   InputStream ins = process.getInputStream(); 

   byte[] b = new byte[1024]; 

    

   while(ins.read(b) != -1) { 

    res += new String(b); 

   } 

    

   ins.close(); 

   process.destroy(); 

    

  } catch (IOException e) { 

   Log.e(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } 
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  return res; 

 } 

  

 /* 

  * Hämtar information om nuvarande 

  * tid i varje processorfrekvens. 

  */ 

 private String getDocument() { 

  ProcessBuilder cmd = null; 

  String res = ""; 

   

  try { 

   cmd = new ProcessBuilder(COMMAND); 

    

   Process process = cmd.start();  

   InputStream ins = process.getInputStream(); 

   byte[] b = new byte[1024]; 

    

   while(ins.read(b) != -1) { 

    res += new String(b); 

   } 

    

   ins.close(); 

   process.destroy(); 

    

  } catch (IOException e) { 

   Log.e(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } 

  return res; 

 } 

  

 /* 

  * Skriver statistiken till HTML-fil. 

  *  

  * OBS: Kod bortagen i rapport p.g.a. 

  * att den inte är relevant. Endast för 

  * att lättare kunna läsa av statistiken. 

  */ 

 public void writeToHtmlFile() { 

  … 

 } 

  

 /* 

  * Innerklass som hanterar parsningen av TOP kommandot 

  * som används för att kontrollera att andra processer 

  * inte använder processorn. 

  */ 

 private class TopData { 

  public LinkedList<String> mPid = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mCpu = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mS = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mThr = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mVss = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mRss = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mPcy = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mUid = new LinkedList<String>(); 

  public LinkedList<String> mName = new LinkedList<String>(); 

   

  public TopData(String data) { 

   parse(data); 

  } 

   

  public void parse(String data) { 

   String[] split = data.split(" "); 

    

   ArrayList<String> strings = new ArrayList<String>(); 

    

   for (String string : split) { 

    if(!string.trim().equalsIgnoreCase("")) { 

     strings.add(string.trim()); 

    } 

   } 

    

   boolean start = false; 

    

   for (int i = 0; i < strings.size() - 20; i++) { 

    if(!start) { 

     if(strings.get(i) 

.equalsIgnoreCase("name")) 

      start = true; 

    } 

    else { 

     mPid.add(strings.get(i)); 

     i++; 

     mCpu.add(strings.get(i)); 

     i++; 

     mS.add(strings.get(i)); 

     i++; 

     mThr.add(strings.get(i)); 
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     i++; 

     mVss.add(strings.get(i)); 

     i++; 

     mRss.add(strings.get(i)); 

     i++; 

     mPcy.add(strings.get(i)); 

     i++; 

     mUid.add(strings.get(i)); 

     i++; 

     mName.add(strings.get(i)); 

      

     if(mCpu.getLast() 

.equalsIgnoreCase("0%")) break; 

    } 

   } 

  } 

 

  /* 

    * Genererar en HTML tabell. 

    *  

    * OBS: Kod bortagen i rapport p.g.a. 

    * att den inte är relevant. Endast för 

    * att lättare kunna läsa av statistiken. 

    */ 

  public String getHtmlTable() { 

   … 

  } 

 } 

  

 /* 

  * Innerklass som hanterar parsningen 

  * av processor frekvenserna. 

  */ 

 private class FileData { 

  public LinkedList<Double> mMhzList = new LinkedList<Double>(); 

  public LinkedList<Long> mTimeList = new LinkedList<Long>(); 

  public Long mTotalTime = 0l; 

   

  public FileData(String data) { 

   parse(data); 

  } 

   

  public void parse(String data) { 

   String[] split = data.split("\n"); 

    

   for (String string : split) { 

    String[] split2 = string.split(" "); 

     

    if(split2.length == 2 && 

       !split2[0].trim().equalsIgnoreCase("") &&  

       !split2[1].trim().equalsIgnoreCase("")) { 

      

     mMhzList.add(Double.valueOf( 

split2[0].trim()) / 1000); 

     mTimeList.add(Long.valueOf(split2[1].trim())); 

 

     mTotalTime += mTimeList.getLast(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 
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13 Appendix 3 

13.1 Med återanvändning 
public class ReuseObjects implements IBenchmark { 

 //Statiska variabler att lägga till i strängen. 

 private static final String mString = "TestString"; 

 private static final int mInt = 123456789; 

 private static final long mLong = 123456789; 

 private static final float mFloat = 123.456789f; 

 private static final double mDouble = 1234.56789; 

  

 //De tre objekt som återanvändning testas med. 

 private final static SimpleDateFormat ISO8601 =  

   new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"); 

 private static Date mDate = new Date(); 

 private static StringBuilder mBuilder = new StringBuilder(); 

  

 private File mFile = null; 

  

 public ReuseObjects(File file) { 

  mFile = file; 

 } 

  

 /* 

  * Kör en exekvering av testet. 

  * @see jc.exjobbsbenchmarks.IBenchmark#start() 

  */ 

 public void start() { 

  mDate.setTime(System.currentTimeMillis()); 

  mBuilder.setLength(0); //Nollställer StringBuildern. 

   

  mBuilder.append(mString).append(",") 

   .append(mInt).append(",") 

   .append(mLong).append(",") 

   .append(mFloat).append(",") 

   .append(mDouble).append(",") 

   .append(ISO8601.format(mDate)); 

   

  mBuilder.toString(); 

 } 

 

 /* 

  * Kör n antal exekveringar av strängen. Denna metod 

  * loggar även statistik. 

  * @see jc.exjobbsbenchmarks.IBenchmark#start(int) 

  */ 

 public void start(int n) { 

  FrequencyLogger log =  

new FrequencyLogger(mFile.getName()); 

   

  log.start(); 

  for(int i = 0; i < n; i++) { 

   start(); 

  } 

  log.stop(); 

   

  log.writeToHtmlFile(); 

 } 

} 

13.2 Utan återanvändning 
public class DontReuseObjects implements IBenchmark { 

 //Statiska variabler att lägga till i strängen. 

 private static final String mString = "TestString"; 

 private static final int mInt = 123456789; 

 private static final long mLong = 123456789; 

 private static final float mFloat = 123.456789f; 

 private static final double mDouble = 1234.56789; 

  

 private File mFile = null; 

  

 public DontReuseObjects(File file) { 

  mFile = file; 

 } 

  

 /* 

  * Kör en exekvering av testet. 

  * @see jc.exjobbsbenchmarks.IBenchmark#start() 

  */ 

 public void start() { 

  StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

   

  builder.append(mString).append(",") 
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   .append(mInt).append(",") 

   .append(mLong).append(",") 

   .append(mFloat).append(",") 

   .append(mDouble).append(",") 

   .append(new SimpleDateFormat( 

"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'") 

     .format( 

new Date(System.currentTimeMillis()))); 

   

  builder.toString(); 

 } 

 

 /* 

  * Kör n antal exekveringar av strängen. Denna metod 

  * loggar även statistik. 

  * @see jc.exjobbsbenchmarks.IBenchmark#start(int) 

  */ 

 public void start(int n) { 

  /* 

   * FrequencyLogger loggar exekveringstid, CPU frekvens 

   * och andra processer. Skriver sedan informationen till 

   * en HTML fil för lättöverskådlig statistik. 

   */ 

  FrequencyLogger log =  

new FrequencyLogger(mFile.getName()); 

   

  log.start(); 

  for(int i = 0; i < n; i++) { 

   start(); 

  } 

  log.stop(); 

   

  log.writeToHtmlFile(); 

 } 

} 
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14 Appendix 4 

14.1 Kod 
/* 

 * Denna klass används för att skriva XML, JSON och  

 * Protocol Buffer filer. Används i testen  

 * "Datastorlek och komprimering", delvis i "Parsing" 

 * och "Många små överföringar". 

 *  

 * Klasserna Position och Positions och dess underklasser  

 * är auto genererade 

 * med hjälp av protocol buffer kompilatorn. Datastrukturen 

 * som är kompilerad kan ses i Appendix #Nummer#. 

 */ 

public class Main { 

 private Random mRandom = new Random(System.currentTimeMillis()); 

 private File mFolder = new File("./Files/"); 

 private File mFolderMany = new File("./Files/ManyTest/"); 

 private ArrayList<Long> mSizes = new ArrayList<Long>(); 

  

  

 public Main() { 

  System.out.println("Started!"); 

   

  /* 

   * Skapar mappar och rensar gamla filer. 

   */ 

  if(!mFolder.exists()) 

   mFolder.mkdirs(); 

   

  File[] files = mFolder.listFiles(); 

  for (File file : files) { 

   file.delete(); 

  } 

   

  if(!mFolderMany.exists()) 

   mFolderMany.mkdirs(); 

   

  File[] files1 = mFolderMany.listFiles(); 

  for (File file : files1) { 

   file.delete(); 

  } 

   

  /* 

   * Genererar XML, JSON, Protocol Buffer. 

   * Olika storlekar, komprimerat och 

   * okomprimerat. 

   */ 

  mSizes.add(3l); 

  mSizes.add(12l); 

  mSizes.add(62l); 

  mSizes.add(250l); 

   

  for (Long size : mSizes) { 

   generateFiles(size); 

  } 

  generateHtmlInfo(); 

   

  /* 

   * Genererar XML testet med valet 

   * att göra många små överföringar 

   * eller en stor överföring. 

   */ 

  generateManyOrOne(); 

 } 

  

 /* 

  * Genererar informationen för 

  * "Många små överföringar". 

  */ 

 private void generateManyOrOne() { 

  System.out.println("Creates builder!"); 

  ArrayList<Position> positions = new ArrayList<PositionsWrapper.Position>(); 

   

  /* 

   * Genererar alla positioner för att 

   * det ska vara samma information i  

   * båda testen. 

   */ 

  for(long i = 0; i < 240; i++) { 

   positions.add(generatePos(i)); 

  } 

   

  /* 

   * Skriver många filer med och utan 
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   * kompression. 

   */ 

  int fileNumber = 0; 

  for(int i = 0; i < 240; i++) { 

    

   //Bygger tre positioner i varje fil. 

   fileNumber++; 

   Positions.Builder tempBuilder = Positions.newBuilder(); 

   tempBuilder.addPos(positions.get(i)); 

   i++; 

   tempBuilder.addPos(positions.get(i)); 

   i++; 

   tempBuilder.addPos(positions.get(i)); 

    

   Positions tempPosition = tempBuilder.build(); 

    

   /* 

    * Skriver okomprimerad fil 

    */ 

   FileOutputStream fosXml = null; 

   try { 

    fosXml =  

new FileOutputStream( 

mFolderMany.getPath()  

     + File.separator + "Seperate"  

+ fileNumber + ".xml"); 

   } catch (FileNotFoundException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

    

   String xml = XmlFormat.printToString(tempPosition); 

   try { 

    fosXml.write(xml.getBytes()); 

    fosXml.flush(); 

    fosXml.close(); 

   } catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

    

   /* 

    * Skriver komprimerad fil 

    */ 

   FileOutputStream fosXmlZip = null; 

   try { 

    fosXmlZip = new FileOutputStream( 

      mFolderMany.getPath()  

      + File.separator + "CompSeperate"  

      + fileNumber + ".xml.gz"); 

   } catch (FileNotFoundException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

    

   GZIPOutputStream zipXml = null; //Komprimeringen!  

   try { 

    zipXml = new GZIPOutputStream(fosXmlZip); 

   } catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 

   String xmlZip = 

XmlFormat.printToString(tempPosition); 

   try { 

    zipXml.write(xmlZip.getBytes()); 

    zipXml.flush(); 

    zipXml.close(); 

   } catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

   

   

  /* 

   * Skriver en stor fil med och utan 

   * kompression. 

   */ 

   

  //Bygger informationen. 

  Positions.Builder builder = Positions.newBuilder(); 

   

  for(int i = 0; i < positions.size(); i++) { 

   builder.addPos(positions.get(i)); 

  } 

  Positions allInOne = builder.build(); 

   

   

  /* 

   * Skriver okomprimerad fil 

   */ 

  FileOutputStream fosXml = null; 
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  try { 

   fosXml = new FileOutputStream(mFolderMany.getPath()  

     + File.separator + "AllInOne.xml"); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to allInOne.xml"); 

  String xml = XmlFormat.printToString(allInOne); 

  try { 

   fosXml.write(xml.getBytes()); 

   fosXml.flush(); 

   fosXml.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  /* 

   * Skriver komprimerad fil. 

   */ 

  FileOutputStream fosXmlZip = null; 

  try { 

   fosXmlZip = new FileOutputStream(mFolderMany.getPath()  

    + File.separator + "AllInOne.xml.gz"); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  GZIPOutputStream zipXml = null; 

  try { 

   zipXml = new GZIPOutputStream(fosXmlZip); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to allInOne.xml.gz"); 

  String xmlZip = XmlFormat.printToString(allInOne); 

  try { 

   zipXml.write(xmlZip.getBytes()); 

   zipXml.flush(); 

   zipXml.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

 } 

  

 /* 

  * Genererar information för testet 

  * "Datastorlek och komprimering". 

  * Även dessa filer som används i  

  * parsnings testet. 

  */ 

 private void generateFiles(long numObjects) { 

  /* 

   * Genererar positioner 

   */ 

  System.out.println("Creates builder!"); 

  Positions.Builder builder = Positions.newBuilder(); 

   

  System.out.println("Generate "  

    + numObjects + " positions!"); 

  for(long i = 0; i < numObjects; i++) { 

   builder.addPos(generatePos(i)); 

  } 

   

  System.out.println("Building! Positions: "  

    + builder.getPosCount()); 

  Positions positions = builder.build(); 

   

   

  /* 

   * Skriver okomprimerade filer. 

   * (XML, JSON, Protocol Buffer) 

   */ 

  FileOutputStream fosProto = null; 

  FileOutputStream fosXml = null; 

  FileOutputStream fosJson = null; 

  try { 

   fosProto = new FileOutputStream( 

     mFolder.getPath() + File.separator  

     + "file" + numObjects + ".proto"); 

   fosXml = new FileOutputStream( 

     mFolder.getPath() + File.separator  

     + "file" + numObjects + ".xml"); 

   fosJson = new FileOutputStream( 

     mFolder.getPath() + File.separator  

     + "file" + numObjects + ".json"); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 
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   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to file" + numObjects + ".proto"); 

  try { 

   positions.writeTo(fosProto); 

   fosProto.flush(); 

   fosProto.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to file" + numObjects + ".xml"); 

  String xml = XmlFormat.printToString(positions); 

  try { 

   fosXml.write(xml.getBytes()); 

   fosXml.flush(); 

   fosXml.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to file" + numObjects + ".json"); 

  String json = JsonFormat.printToString(positions); 

  try { 

   fosJson.write(json.getBytes()); 

   fosJson.flush(); 

   fosJson.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  /* 

   * Skriver komprimerade filer. 

   * (XML, JSON, Protocol Buffer) 

   */ 

  FileOutputStream fosProtoZip = null; 

  FileOutputStream fosXmlZip = null; 

  FileOutputStream fosJsonZip = null; 

  try { 

   fosProtoZip = new FileOutputStream( 

     mFolder.getPath() + File.separator  

     + "file" + numObjects + ".proto.gz"); 

   fosXmlZip = new FileOutputStream( 

     mFolder.getPath() + File.separator  

     + "file" + numObjects + ".xml.gz"); 

   fosJsonZip = new FileOutputStream( 

     mFolder.getPath() + File.separator  

     + "file" + numObjects + ".json.gz"); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  //Här tillkommer kompressionen! 

  GZIPOutputStream zipProto = null; 

  GZIPOutputStream zipXml = null; 

  GZIPOutputStream zipJson = null; 

  try { 

   zipProto = new GZIPOutputStream(fosProtoZip); 

   zipXml = new GZIPOutputStream(fosXmlZip); 

   zipJson = new GZIPOutputStream(fosJsonZip); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to file" + numObjects + ".proto.gz"); 

  try { 

   positions.writeTo(zipProto); 

   zipProto.flush(); 

   zipProto.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to file" + numObjects + ".xml.gz"); 

  String xmlZip = XmlFormat.printToString(positions); 

  try { 

   zipXml.write(xmlZip.getBytes()); 

   zipXml.flush(); 

   zipXml.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  System.out.println("Writing to file" + numObjects + ".json.gz"); 

  String jsonZip = JsonFormat.printToString(positions); 

  try { 

   zipJson.write(jsonZip.getBytes()); 

   zipJson.flush(); 
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   zipJson.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

  

 /* 

  * Genererar en position med specifikt 

  * id. 

  */ 

 private Position generatePos(long id) { 

  Position.Builder builder = Position.newBuilder(); 

  builder.setId(id) 

   .setProvider("gps") 

   .setLat(mRandom.nextDouble()) 

   .setLng(mRandom.nextDouble()) 

   .setAlt(mRandom.nextDouble()) 

   .setAcc(mRandom.nextDouble()) 

   .setTime(System.nanoTime()); 

   

  return builder.build(); 

 } 

  

 /* 

  * Genererar HTML information. 

  * Endast för att enkelt kunna se statistiken 

  * men lite tabeller och grafer. 

  *  

  * OBS: Koden är bortagen i rapporten p.g.a. att 

  * den inte är relevant. 

  */ 

 private void generateHtmlInfo() { 

  … 

 } 

  

 public static void main(String[] args) { 

  new Main(); 

 } 

} 

14.2 Exempel XML 
(Inga tabbar i vanliga dokumentet) 
<Positions> 

<pos> 

<id>0</id> 

<provider>gps</provider> 

<lat>0.866742075384379</lat> 

<lng>0.8684596927080275</lng> 

<alt>0.8613908201466807</alt> 

<acc>0.9669969942221266</acc> 

<time>33489406360803</time> 

</pos> 

<pos> 

<id>1</id> 

<provider>gps</provider> 

<lat>0.42756641953617724</lat> 

<lng>0.661804421709543</lng> 

<alt>0.9264127821996447</alt> 

<acc>0.8965325389350971</acc> 

<time>33489406455592</time> 

</pos> 

<pos> 

<id>2</id> 

<provider>gps</provider> 

<lat>0.4096773487447698</lat> 

<lng>0.831199916160168</lng> 

<alt>0.0960762264709305</alt> 

<acc>0.39278451375333</acc> 

<time>33489406468584</time> 

</pos> 

</Positions> 
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15 Appendix 5 
public class FormatTest implements IBenchmark { 

 private File mFolder = null; 

  

 public FormatTest(File folder) { 

  mFolder = folder; 

 } 

  

 public void start() { 

   

 } 

 

 /* 

  * Startar testet, n används inte. 

  * @see jc.exjobbsbenchmarks.IBenchmark#start(int) 

  */ 

 public void start(int n) { 

  /* 

   * Används endast för att generera HTML fil 

   * med sammanställd information för alla 

   * format och storlekar. 

   */ 

  FreqCombinder combinder = new FreqCombinder( 

    new File(ExjobbsBenchmarks.TRACE_FOLDER  

      + "formatsRes/ComboStats.html")); 

   

  ArrayList<Long> sizes = new ArrayList<Long>(); 

  sizes.add(3l); 

  sizes.add(12l); 

  sizes.add(62l); 

  sizes.add(250l); 

   

  ArrayList<String> types = new ArrayList<String>(); 

  types.add(".proto"); 

  types.add(".proto.gz"); 

  types.add(".xml"); 

  types.add(".xml.gz"); 

  types.add(".json"); 

  types.add(".json.gz"); 

   

  int run = 100; //Kör testet 100 gånger. 

  boolean checkValues = false; //Remove this 

   

  for (Long size : sizes) { 

   for (String type : types) { 

    System.gc(); 

     

    File file = new File( 

     ExjobbsBenchmarks.TRACE_FOLDER  

     + "formats/file" + size + type); 

    FrequencyLogger log =  

     new FrequencyLogger( 

     "formatsRes/" + file.getName()); 

    log.setDivider(run); 

    log.setCheckTop(false); 

      

    //Read file 

    byte[] bytes = getBytes(file); 

      

    if(bytes == null) { 

     Log.e(ExjobbsBenchmarks.TAG, 

      "Bytes is null!"); 

    } 

      

    ByteArrayInputStream bais =  

     new ByteArrayInputStream(bytes); 

    bais.mark(bytes.length); 

       

    //Run test 

    log.start(); 

    if(type.startsWith(".p")) { 

     for(int i = 0; i < run; i++) { 

      bais.reset(); 

      parseProtoBuf(bais, type.endsWith("gz")); 

     } 

    } 

    else if(type.startsWith(".x")) { 

     for(int i = 0; i < run; i++) { 

      bais.reset(); 

      parseXML(bais, type.endsWith("gz")); 

     } 

    } 

    else if(type.startsWith(".j")) { 

     for(int i = 0; i < run; i++) { 

      bais.reset(); 

      parseJson(bais, type.endsWith("gz")); 
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     } 

    } 

    log.stop(); 

    log.writeToHtmlFile(); 

      

    combinder.addLogger(log, type); 

    Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, size + type);   } 

  } 

   

  combinder.writeToHtml(); 

 } 

  

 /* 

  * Läser in filerna i minnet. 

  * För att delay från läsningar i sdkortet 

  * inte ska påverka.  

  */ 

 private byte[] getBytes(File file) { 

  try { 

   FileInputStream fileIn = new FileInputStream(file); 

   ByteArrayOutputStream bytesOut = new ByteArrayOutputStream(); 

         int count; 

         byte[] buffer = new byte[1024]; 

         while ((count = fileIn.read(buffer)) != -1) { 

             bytesOut.write(buffer, 0, count); 

         } 

         fileIn.close(); 

         return bytesOut.toByteArray(); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } 

        return null; 

    } 

  

 /* 

  * Parsar Protocol Buffer. 

  */ 

 private Positions parseProtoBuf(ByteArrayInputStream bais,  

   boolean compression) { 

  InputStream is = null; 

  if(compression) { 

   try { 

    //Om komprimering används! 

    is = new GZIPInputStream(bais); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

   } 

  } 

  else { 

   is = bais; 

  } 

   

  try { 

   Positions positions = Positions.parseFrom(is); 

   return positions; 

  } catch (IOException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } 

  return null; 

 } 

  

 /* 

  * Parsar XML. 

  */ 

 private TestObjects parseXML(ByteArrayInputStream bais,  

   boolean compression) { 

  InputStream is = null; 

  if(compression) { 

   try { 

    //Om komprimering används! 

    is = new GZIPInputStream(bais); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

   } 

  } 

  else { 

   is = bais; 

  } 

   

   

  TestObjectXmlHandler xmlHandler = new TestObjectXmlHandler(); 

  try { 

   SAXParserFactory saxParserFactory = SAXParserFactory.newInstance(); 

   SAXParser saxParser = saxParserFactory.newSAXParser(); 

   XMLReader xmlReader = saxParser.getXMLReader(); 

    

   xmlReader.setContentHandler(xmlHandler); 
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   xmlReader.parse(new InputSource(is)); 

  } catch (ParserConfigurationException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } catch (SAXException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } 

   

  return xmlHandler.getResult(); 

 } 

  

 /* 

  * Parsar JSON. 

  */ 

 private TestObjects parseJson(ByteArrayInputStream bais,  

   boolean compression) { 

  InputStream is = null; 

  if(compression) { 

   try { 

    //Om komprimering används! 

    is = new GZIPInputStream(bais); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

   } 

  } 

  else { 

   is = bais; 

  } 

  TestObjects testObjects = new TestObjects(); 

  try { 

   JsonFactory jf = new JsonFactory(); 

   JsonParser parser = jf.createJsonParser(is); 

   String fieldName = ""; 

    

   TestObject tempObject = null; 

    

   parser.nextToken(); 

   parser.nextToken(); 

    

   while (parser.nextToken() != JsonToken.END_ARRAY) { 

    fieldName = parser.getCurrentName(); 

    if(fieldName != null) { 

     parser.nextToken(); 

     if(fieldName.equalsIgnoreCase("id")) { 

      tempObject = new TestObject(); 

      tempObject.setId( 

parser.getLongValue()); 

     } 

     else if(fieldname.equalsIgnoreCase("provider")) { 

      tempObject.setProvider( 

parser.getText()); 

     } 

     else if(fieldname.equalsIgnoreCase("lat")) { 

      tempObject.setLat( 

parser.getDoubleValue()); 

     } 

     else if(fieldname.equalsIgnoreCase("lng")) { 

      tempObject.setLng( 

parser.getDoubleValue()); 

     } 

     else if(fieldname.equalsIgnoreCase("alt")) { 

      tempObject.setAltitude( 

parser.getDoubleValue()); 

     } 

     else if(fieldname.equalsIgnoreCase("acc")) { 

      tempObject.setAccuracy( 

parser.getDoubleValue()); 

     } 

     else if(fieldname.equalsIgnoreCase("time")) { 

      tempObject.setTime( 

parser.getLongValue()); 

      testObjects.addObject(tempObject); 

     } 

    } 

   } 

   parser.close(); 

  } catch(JsonParseException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } catch(IOException e) { 

   Log.i(ExjobbsBenchmarks.TAG, "", e); 

  } 

  return testObjects; 

 } 

  

} 
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16 Appendix 6 
public class Main extends Activity { 

 public static final String TAG = "ExjobbsBenchmarks"; 

 private Button mCheckConn = null; 

  

 private ConnectivityManager mConnectivityManager = null; 

 private TelephonyManager mTelephonyManager = null; 

 private DownloadManager mDownloadManager = null; 

  

     /** Called when the activity is first created. */ 

     @Override 

     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

         super.onCreate(savedInstanceState); 

         setContentView(R.layout.main); 

         

         mCheckConn = (Button) findViewById(R.id.CheckConnectionButton); 

         

mConnectivityManager = (ConnectivityManager)  

getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

         mTelephonyManager = (TelephonyManager) getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE); 

         mDownloadManager = (DownloadManager) getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE); 

         

        mCheckConn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

  public void onClick(View arg0) { 

   boolean goOn = checkNetwork(); 

   useDownloadManager(Uri.parse("http://photojammin.files.wordpress.com 

/2010/12/something-moved-5614.jpg")); 

  } 

 }); 

      } 

      /* 

       * Test av DownloadManager som introducerades 

       * i Android 2.3. 

       */ 

      private void useDownloadManager(Uri uri) { 

      DownloadManager.Request request = new DownloadManager.Request(uri); 

      request.setAllowedOverRoaming(true); 

      request.setAllowedNetworkTypes(Request.NETWORK_MOBILE); 

      mDownloadManager.enqueue(request); 

      

      } 

      /* 

       * Kontrollera vilken nätverksaslutning 

       * som finns tillgänglig. 

       */ 

     private boolean checkNetwork() { 

      NetworkInfo networkInfo = mConnectivityManager.getActiveNetworkInfo(); 

      

      if(networkInfo == null ||!mConnectivityManager.getBackgroundDataSetting()) { 

       /* 

        * Inget näverk tillgängligt eller att 

        * användaren inte tillåter Internet access 

        * för bakgrunds processer. 

        *  

        * Genomför inte överföring! 

        */ 

       return false; 

      } 

      else if(networkInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_WIFI) { 

       Log.i(TAG, "WIFI connection, just download!"); 

       //Wi-Fi tillgängligt, genomför överföring. 

       return networkInfo.isConnected(); 

      } 

      else if(networkInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_MOBILE) { 

       /* 

        * Mobilt nätverk tillgängligt. 

        * 1. Förklara för användaren att det kan  

*    vara energikrävande. 

        * 2. Fråga om de fortfarande vill genomföra 

*    överföringen. 

        *   2.1 Om användaren vill, genomför 

*      överföring. 

        *   2.2 Annars, genomför inte överföring. 

        */ 

       return networkInfo.isConnected(); 

      } 

      else { 

       Log.i(TAG, "Unknown connection, do not download!"); 

       //Okänt nätverk tillgängligt, genomför inte 

överföring. 

       return false; 

      } 

     } 

} 
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17 Appendix 7 

17.1 Logger 
public class Logger { 

 private File LOG_FILE = null; 

 private final static SimpleDateFormat ISO8601 =  

  new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"); 

 private static Date mDate = new Date(); 

  

 public FileWriter mWriter; 

 public StringBuilder mBuilder = new StringBuilder(); 

  

 private double mCounter = 0; 

 private double mTotalAcc = 0; 

 private Context mContext = null; 

  

 public Logger(Context context, String provider) { 

  mContext = context; 

  LOG_FILE = new File(File.separator  

    + "sdcard" + File.separator  

    + "ExjobbsBenchmarks"  

    + File.separator + provider  

    + String.valueOf( 

      System.currentTimeMillis())  

    + ".txt"); 

   

  try { 

   Log.i(Main.TAG, "Logger Created!!!"); 

   mWriter = new FileWriter(LOG_FILE); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.e(Main.TAG, "", e); 

  } 

   

  IntentFilter filter = new IntentFilter( 

    Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED); 

  context.registerReceiver(mBatteryInfo, filter); 

 } 

  

 /* 

  * Loggar tid, batterinivå, presision 

  * och medel presision. 

  */ 

 public synchronized void add(double accuracy) { 

  mCounter++; 

  mTotalAcc += accuracy; 

   

  mBuilder.setLength(0); 

  mDate.setTime(System.currentTimeMillis()); 

  mBuilder.append(mCounter).append(" :\t") 

   .append(ISO8601.format(mDate)) 

   .append(" |\t") 

   .append(mBatteryInfo.getCurrentLevel()) 

   .append("% |\t") 

   .append("CurrAcc: ") 

   .append(accuracy) 

   .append(" |\t") 

   .append("MedAcc: ") 

   .append(mTotalAcc / mCounter) 

   .append("\n"); 

   

  Log.i(Main.TAG, mBuilder.toString()); 

  try { 

   mWriter.write(mBuilder.toString()); 

   mWriter.flush(); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.e(Main.TAG, "", e); 

  }   

 } 

  

 @Override 

 protected void finalize() throws Throwable { 

  mContext.unregisterReceiver(mBatteryInfo); 

  mWriter.close(); 

  super.finalize(); 

 } 

  

 private BatteryInfo mBatteryInfo = new BatteryInfo(); 

  

 /* 

  * Innerklass som lyssnar efter broadcast från systemet. 

  * När batterinivån ändras får denna klass reda på det. 

  */ 

 private class BatteryInfo extends BroadcastReceiver { 

  //Håller procentuell batterinivå. 

  private int mCurrentLevel = -1; 
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  @Override 

  public void onReceive( 

    Context context, Intent intent) { 

            int rawlevel = intent.getIntExtra( 

              BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1); 

            int scale = intent.getIntExtra( 

              BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1); 

            int level = -1; 

            if (rawlevel >= 0 && scale > 0) { 

                level = (rawlevel * 100) / scale; 

            } 

            mCurrentLevel = level; 

  } 

   

  public int getCurrentLevel() { 

   return mCurrentLevel; 

  } 

 }; 

} 

17.2 Service 
public class Servicen extends Service implements LocationListener { 

 private Logger mLogger = null; 

 LocationManager manager = null; 

  

 @Override 

 public void onCreate() { 

   

  //Alternativ 1 

  String providerName = LocationManager.NETWORK_PROVIDER; 

  //Alternativ 2 

//  String providerName = LocationManager.GPS_PROVIDER; 

 

//  mLogger = new Logger(getApplicationContext(), providerName + ""); 

  mLogger = new Logger(getApplicationContext(), providerName + "3G"); 

//  mLogger = new Logger(getApplicationContext(), providerName + "WiFi"); 

    

  /* 

   * Registrering av positioner. 

   * (Broadcasts från systemet) 

   * 30 000 millisekunders intervall. 

   * 0 meters distans mellan positioner. 

   */ 

  manager = (LocationManager)  

   getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

  manager.requestLocationUpdates( 

   providerName, 30000, 0, this); 

  super.onCreate(); 

 } 

  

 @Override 

 public void onDestroy() { 

  manager.removeUpdates(this); 

  super.onDestroy(); 

 } 

  

 @Override 

 public IBinder onBind(Intent arg0) { 

  return null; 

 } 

 

 public void onLocationChanged(Location location) { 

  //Loggar alla nya positioner. 

  mLogger.add((double)location.getAccuracy()); 

 } 

 

 public void onProviderDisabled(String arg0) {} 

 public void onProviderEnabled(String arg0) {} 

 public void onStatusChanged(String arg0, int arg1, Bundle arg2) {} 

 

} 
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18 Appendix 8 

18.1 AlarmManagerTest 
public class AlarmManagerTest extends Activity implements OnClickListener { 

 public static final String TAG = "ExjobbsBenchmarks"; 

  

 private Button mRegister = null; 

 private Button mRegisterExact = null; 

 private Button mUnregister = null; 

 private AlarmManager mAlarmManager = null; 

  

 private PendingIntent pIntent = null; 

 private PendingIntent pIntent1 = null; 

 private PendingIntent pIntent2 = null; 

  

    /** Called when the activity is first created. */ 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 

         

         

        mAlarmManager = (AlarmManager)  

         getSystemService(Context.ALARM_SERVICE); 

         

        //Hämtar knappar 

        mRegister = (Button) findViewById(R.id.RegisterButton); 

        mRegisterExact = (Button) findViewById(R.id.RegisterExactButton); 

        mUnregister = (Button) findViewById(R.id.UnregisterButton); 

         

        /* 

         * Skapar Intents som ska anropas av 

         * AlarmManager. 

         */ 

        pIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,  

         new Intent(this, Rec.class),  

         PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

  pIntent1 = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,  

   new Intent(this, Rec1.class),  

   PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

  pIntent2 = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,  

   new Intent(this, Rec2.class),  

   PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

         

  mRegister.setOnClickListener(this); 

  mRegisterExact.setOnClickListener(this); 

         mUnregister.setOnClickListener(this); 

    } 

     

    @Override 

    protected void onResume() { 

     Logger.getInstance(getApplicationContext()); 

     super.onResume(); 

    } 

 

 public void onClick(View v) { 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.RegisterButton: 

   /* 

    * Registrering av processer för 

    * ungefärliga tider (Gemensam schemaläggning).  

    *  

    * RTC_WAKEUP innebär att telefonen alltid väcks.  

    */ 

   mAlarmManager.setInexactRepeating( 

     AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

     System.currentTimeMillis(),  

     AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

     pIntent); 

    

   mAlarmManager.setInexactRepeating( 

     AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

     System.currentTimeMillis() + 180000,  

     AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

     pIntent1); 

    

   mAlarmManager.setInexactRepeating( 

     AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

     System.currentTimeMillis() + 360000,  

     AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

     pIntent2); 

   break; 

  case R.id.RegisterExactButton: 

   /* 

    * Registrerar processer vid exakta 
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    * tidpunkter (inte Gemensam schemaläggning). 

    */ 

   mAlarmManager.setRepeating( 

     AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

     System.currentTimeMillis(),  

     AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

     pIntent); 

    

   mAlarmManager.setRepeating( 

     AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

     System.currentTimeMillis() + 180000,  

     AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

     pIntent1); 

    

   mAlarmManager.setRepeating( 

     AlarmManager.RTC_WAKEUP,  

     System.currentTimeMillis() + 360000,  

     AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,  

     pIntent2); 

   break; 

  case R.id.UnregisterButton: 

   /* 

    * Avregistrerar alla schemaläggningar. 

    */ 

   mAlarmManager.cancel(pIntent); 

   mAlarmManager.cancel(pIntent1); 

   mAlarmManager.cancel(pIntent2); 

   break; 

  } 

 } 

} 

18.2 BrodcastReceiver 
/* 

 * Klass som anropas av AlarmManager. 

 * Detta är en av tre som används. 

 * Enda skillnaden mellan dem är 

 * variabeln NAME. 

 */ 

public class Rec extends BroadcastReceiver { 

 public static final String NAME = "REC_1"; 

 

 @Override 

 public void onReceive(Context c, Intent i) { 

  new Requestet(c, NAME).execute(); 

 } 

 

} 

18.3 Request 
/* 

 * Denna klass utför ett request mot en HTTP-server 

 * och parsar informationen. Sedan loggas information 

 * om requestet. 

 *  

 * AsyncTask är ett sätt att exekvera något  

 * i en egen tråd, i detta fall HTTP requestet. 

 */ 

public class Requestet  

  extends AsyncTask<Void, Void, TestObjects> { 

 private Context mContext = null; 

 private String mCaller = null; 

  

 public Requestet(Context c, String caller) { 

  mContext = c; 

  mCaller = caller; 

 } 

  

 @Override 

 protected TestObjects doInBackground(Void... arg0) { 

  String url =  

   "http://IP/file62.xml"; 

   

  TestObjectXmlHandler xmlHandler =  

   new TestObjectXmlHandler(); 

  try { 

   SAXParserFactory saxParserFactory =  

    SAXParserFactory.newInstance(); 

   SAXParser saxParser =  

    saxParserFactory.newSAXParser(); 

   XMLReader xmlReader =  

    saxParser.getXMLReader(); 

    

   URL requestUrl = new URL(url); 
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   xmlReader.setContentHandler(xmlHandler); 

   xmlReader.parse( 

    new InputSource(requestUrl.openStream())); 

  } catch (ParserConfigurationException e) { 

   Log.w(AlarmManagerTest.TAG, "", e); 

   return null; 

  } catch (SAXException e) { 

   Log.w(AlarmManagerTest.TAG, "", e); 

   return null; 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   Log.w(AlarmManagerTest.TAG, "", e); 

   return null; 

  } catch (IOException e) { 

   Log.w(AlarmManagerTest.TAG, "", e); 

   return null; 

  } 

   

  return xmlHandler.getResult(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPostExecute(TestObjects result) { 

  if(result.getObjects().size() < 5) { 

   Logger.getInstance(mContext) 

    .add(mCaller + "::ERROR!"); 

  } 

  else { 

   Logger.getInstance(mContext) 

    .add(mCaller + "::SUCCESS!"); 

  } 

  super.onPostExecute(result); 

 } 

} 

18.4 Logger 
public class Logger { 

 private static Logger INSTANCE = null; 

 private File LOG_FILE = null; 

 private final static SimpleDateFormat ISO8601 =  

  new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"); 

 private static Date mDate = new Date(); 

  

 public FileWriter mWriter; 

 public StringBuilder mBuilder =  

  new StringBuilder(); 

  

 private double mCounter = 0; 

 private Context mContext = null; 

  

 public static Logger getInstance(Context c) { 

  if(INSTANCE == null) 

   INSTANCE = new Logger(c); 

   

  return INSTANCE; 

 } 

  

 private Logger(Context context) { 

  mContext = context; 

  LOG_FILE = new File(File.separator  

    + "sdcard" + File.separator  

    + "ExjobbsBenchmarks"  

    + File.separator + "ExactNo"  

    + String.valueOf( 

     System.currentTimeMillis())  

     + ".txt"); 

   

  try { 

   Log.i(AlarmManagerTest.TAG, "Logger Created!!!"); 

   mWriter = new FileWriter(LOG_FILE); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.e(AlarmManagerTest.TAG, "", e); 

  } 

   

  /* 

   * Registrering för att erhålla brodcast 

   * (information) om batteriet. 

   */ 

  IntentFilter filter =  

   new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED); 

  context.registerReceiver(mBatteryInfo, filter); 

 } 

  

 public synchronized void add(String string) { 

  mCounter++; 

   

  mBuilder.setLength(0); 
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  mDate.setTime(System.currentTimeMillis()); 

  mBuilder.append(mCounter) 

   .append(" :\t") 

   .append(ISO8601.format(mDate)) 

   .append(" |\t") 

   .append(mBatteryInfo.getCurrentLevel()) 

   .append("% |\t") 

   .append("Info: ").append(string) 

   .append("\n"); 

   

  Log.i(AlarmManagerTest.TAG, mBuilder.toString()); 

  try { 

   mWriter.write(mBuilder.toString()); 

   mWriter.flush(); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.e(AlarmManagerTest.TAG, "", e); 

  }   

 } 

  

 @Override 

 protected void finalize() throws Throwable { 

  mContext.unregisterReceiver(mBatteryInfo); 

  mWriter.close(); 

  super.finalize(); 

 } 

  

 private BatteryInfo mBatteryInfo = new BatteryInfo(); 

  

 /* 

  * Innerklass som lyssnar efter broadcast från systemet. 

  * När batterinivån ändras får denna klass reda på det. 

  */ 

 private class BatteryInfo extends BroadcastReceiver { 

  //Håller procentuell batterinivå. 

  private int mCurrentLevel = -1; 

   

  @Override 

  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

            int rawlevel =  

             intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1); 

            int scale =  

             intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1); 

            int level = -1; 

            if (rawlevel >= 0 && scale > 0) { 

                level = (rawlevel * 100) / scale; 

            } 

            mCurrentLevel = level; 

  } 

   

  public int getCurrentLevel() { 

   return mCurrentLevel; 

  } 

 }; 

} 


