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Sammanfattning 

Denna rapport redogör dels för utvecklingen av två applikationer för Android och dels för 

jämförelsen mellan de två. Dessa applikationer skulle regelbundet samla in och skicka sin 

position till en server för spårning. Tanken var att en administratör för till exempel ett 

orienteringsevent skulle kunna följa deltagarna i realtid. I slutet av rapporten återfinns en 

utvärdering av de två applikationerna som utvecklades som försöker avgöra vilken av de två 

applikationerna som verkar effektivast med avseende på energikonsumtion och 

dataöverföringshastighet.  

 

Arbetet utfördes åt Progmera i Linköping som tidigare haft en del kunder inom bl a 

orienteringsbranchen.  

Abstract 

This report details both the development of two separate applications for Android and a 

comparative evaluation between the two. The applications where supposed to regularly collect 

and transmit the device position to a server for tracking. The applications where meant to be 

used at orientation events to maintain locations of all participants in real-time. At the end of 

this report the evaluation tries to determine the most effective solution based on energy 

consumption and data transfer time. 

 

The project was performed for Progmera in Linköping, Sweden. The company had clients in 

the orientation business.  

 

 

 



 

  2 (20) 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på Örebro Universitet, Franziska Klügl som har 

varit en oerhörd hjälp under hela projektets gång.  

 

 

 

 

 

 



 

  3 (20) 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING ..................................................................................................................... 4 

1.1 PROJEKT ...................................................................................................................... 4 
1.2 SYFTE........................................................................................................................... 4 
1.3 UPPDRAGSGIVARE ....................................................................................................... 4 
1.4 KRAV ............................................................................................................................ 4 
1.5 SYSTEMDESIGN ............................................................................................................ 5 

2 BAKGRUND ..................................................................................................................... 6 
2.1 GPS ............................................................................................................................. 6 
2.2 MÄTMETODER ............................................................................................................. 6 

2.2.1 Batterianvändning ...................................................................................................................... 6 
2.2.2 Överföringshastighet .................................................................................................................. 7 

2.3 ANDROID ..................................................................................................................... 7 
2.3.1 Applikation .................................................................................................................................. 7 

3 METODER OCH VERKTYG ........................................................................................ 8 
3.1 METODER .................................................................................................................... 8 
3.2 VERKTYG ..................................................................................................................... 8 

3.2.1 Testserver ..................................................................................................................................... 8 
3.2.2 Webbapplikation ......................................................................................................................... 8 
3.2.3 Nätverksanslutning ..................................................................................................................... 9 

3.3 ÖVRIGA RESURSER ...................................................................................................... 9 

4 GENOMFÖRANDE ....................................................................................................... 10 
4.1 SYSTEMATISK UTVECKLINGSPROCESS ..................................................................... 10 

4.2 WEBBAPPLIKATION ................................................................................................... 10 
4.2.1 Nätverksanslutning ................................................................................................................... 10 
4.2.2 GPS-funktion .............................................................................................................................. 11 

4.3 HYBRIDAPPLIKATION ................................................................................................ 11 
4.3.1 Närverksanslutning ................................................................................................................... 11 
4.3.2 GPS-funktion ............................................................................................................................. 12 
4.3.3 Lagra och skicka positionsdata ................................................................................................ 12 
4.3.4 RTT-insamling ........................................................................................................................... 12 

4.4 ANDROIDAPPLIKATION ............................................................................................. 12 
4.4.1 Nätverksanslutning ................................................................................................................... 12 
4.4.2 GPS-funktion ............................................................................................................................. 12 
4.4.3 Bakgrundsläge ........................................................................................................................... 12 
4.4.4 Lagra och skicka positionsdata ................................................................................................ 12 
4.4.5 RTT-insamling ........................................................................................................................... 13 

4.5 TEST OCH UTVÄRDERING .......................................................................................... 13 
5 RESULTAT ..................................................................................................................... 14 

5.1 BATTERIANVÄNDNING ............................................................................................... 14 
5.2 ÖVERFÖRINGSHASTIGHET ........................................................................................ 16 

6 DISKUSSION ................................................................................................................. 18 
6.1 SPECIELLA RESULTAT OCH SLUTSATSER ................................................................... 18 
6.2 PROJEKTETS UTVECKLINGSPOTENTIAL ................................................................... 18 

7 REFERENSER ............................................................................................................... 19 
 

 

 

 

 

 

 



 

  4 (20) 

1 Inledning 

 

1.1 Projekt 

Projektet som ligger till grund för denna rapport gick ut på att undersöka vilken utav två 

metoder för utveckling av Androidapplikationer som var bäst lämpat för att utveckla ett 

system för GPS-spårning. För att bestämma vad som var en bra lösning togs ett par 

mätpunkter och metoder för mätning av dem fram.  

1.2 Syfte 

Progmera ville påbörja utveckling av ett komplett system för GPS-spårning. Systemet ska, när 

det är färdigt, tillåta enheter med GPS att ansluta till ett ”pass” på en server. De ska sedan 

kunna skicka sin position till servern som ska visa alla enheter på en karta i realtid. Systemet 

är tänkt att bl a kunna användas vid orienteringstävlingar eller maratonlopp för att se 

deltagarnas position. Slutmålet är att både enheter med Apples iOS och Googles Android 

operativsystem ska kunna ansluta, likaså olika typer av GPS-klockor.  

1.3 Uppdragsgivare 

Projektet görs för företaget Progmera i Linköping. Progmera grundades i maj 2013 och har 

kunder över hela landet. Företaget jobbar med att erbjuda sina kunder de lösningar de behöver 

i sina respektive verksamheter, allt från uppdateringar av gamla hemsidor till hela 

systemlösningar. Uppdragen varierar från mobilapplikationer eller windowsprogram till 

enklare hemsidor byggda med hjälp av verktyget WordPress. Bland kunderna kan man hitta 

både e-butiker och orienteringsförbund. Utöver kunduppdrag jobbar Progmera med några 

egna produkter som de sedan kan erbjuda sina kunder.  

 

1.4 Krav 

Projektet var tänkt att innefatta utveckling av spårningsprototyper och utvärdering enligt 

följande: 

 En utvärdering av två prototypers effektivitet med avseende på överföringshastighet 

och batterianvändning skulle tas fram och redovisas. 

 En testserver med mottagarapplikation i skriptspråket Node JS 

 En webbapplikation i Angular JS för mobil med Android 

 En Androidapplikation i Java för mobil med Android 

 Båda mobilapplikationerna skulle kunna ansluta sig till en bestämd grupp på servern 

 Båda mobilapplikationerna skulle kunna skicka GPS-data till servern. 

 Om mobiltelefonen inte har täckning skulle den kunna spara GPS-data tills den kunde 

skicka data till servern igen. 

 Om tid fanns skulle testservern utvecklas mot sitt slutmål, att kunna visa positioner av 

anslutna enheter på en karta. 
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1.5 Systemdesign 

Systemet bestod av en server och två separata klientapplikationer. Servern som utvecklades 

fyllde två funktioner, mottagning av data från klienterna och lagring av data i en databas. 

Server och databas lagrades på samma maskin. De två klienterna installerades på två olika 

androidenheter med mobilt internet och inbyggd gps. För att avgöra vilken av de två 

applikationerna som borde vidareutvecklas utfördes vissa tester. Det som testades var 

batterianvändning i klienter och Round-Trip-Time (RTT) mellan klienter och server. Mätning 

av batterianvändning gjorde via en separat applikation installerad på samma enhet som 

klienten. För mätning av RTT implementerades en extra funktion i både klienter och server 

som hanterade mätningen och sparade resultatet på fil på varje klients androidenhet. 

 

Fig1 Systemdesign. 



 

  6 (20) 

2 Bakgrund 

2.1 GPS 

Global Positioning System (GPS) är ett initiativ som startades 1972 av den amerikanska 

regeringens försvarsdepartement (Department of Defence, DOD). Målet med projektet var att 

få ett system som kunde ge omedelbar positionsbestämning med hjälp av satelliter. GPS var 

till en början tänkt att nyttjas enbart av militären i USA, men i och med ett kontrakt mellan 

DOD och det amerikanska transportdepartementet (Department of Transportation, DOT) gavs 

civila företag möjligheten att utveckla GPS-mottagare för att nyttja systemet. [1] 

 

Systemet är uppbyggt i tre skikt; rymdskiktet, kontrollskiktet och användarskiktet. I 

rymdskiktet finns de satelliter som utgör basen för systemet. Idag finns 32 satelliter i omlopp 

runt jorden på olika höjd och med olika förskjutningar. Satelliterna är ordnade på ett sådant 

sätt att fyra till åtta satelliter alltid är synliga från jorden, oavsett position eller tid på dagen. 

Med synliga menas här även de satelliter som inte är direkt synliga på grund av t ex 

byggnader. Kontrollskiktet består i olika kontrollstationer vars uppgift det är att synkronisera 

satelliternas klockor och spåra satelliterna för att bestämma deras omloppsbanor. 

Användarskiktet utgörs av de olika GPS-mottagare som utvecklats, dessa inkluderar 

navigationssystem i bilar, båtar och andra transportmedel. Utöver navigationsenheter finns en 

GPS-mottagare oftast i dagens smarta mobiltelefoner vilket möjliggör positionsbestämning av 

telefonen och, i förlängningen, dess användare. [1] 

 

2.2 Mätmetoder 

2.2.1 Batterianvändning 

För att mäta batterianvändning i en mobiltelefon finns det ett antal olika metoder att använda 

sig av. Den kanske mest direkta är att koppla ett mätinstrument till enheten och läsa av 

batterianvändningen. Denna metod ger mätningar på enhetens totala energikonsumtion och 

inte hur mycket en enskild applikation konsumerar. 

 

När man behöver mäta hur mycket batteri en enskild applikation konsumerar finns det 

funktioner i operativsystems API
1
 för att mäta detta [2]. Android Battery Manager (ABM) gör 

det möjligt att ta del av en rad värden från batteriet. Nedan följer en lista på de värden som 

tillhandahålls av ABM. 

 Temperatur på batteriet 

 Batterityp 

 Laddningsstatus 

 Spänning 

 Batterinivå 

 

Noggrannheten hos ABM har undersökts tidigare med goda resultat [3].  

 

 

 

 

                                                 
1
 Application Programming Interface, ett bibliotek av funktioner från extern programvara. 
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2.2.2 Överföringshastighet 

En metod som används för att mäta överföringshastighet från en klient till en server är att 

beräkna Round Trip Time. Det innebär tiden det tar från att ett datapaket skickats från klienten 

till servern och tillbaka igen. Det mäts genom att först ta en tidsstämpel då paketet skickas 

från klienten till servern och sedan ta en ny tidsstämpel då servern har svarat till klienten. Det 

innebär att tidtagningen sker helt och hållet på klientsidan.  

2.3 Android 

2.3.1 Applikation 

En applikation för Android är skriven i språket Java med hjälp av Android SDK och består av 

ett antal byggstenar. Genom Android SDK får en utvecklare tillgång till systembundna 

funktioner så som kamera, telefonbok och nätverksuppkoppling. För att använda vissa av 

dessa systemfunktionen krävs det att användaren gett applikationen tillstånd till funktionen i 

fråga. Vid nedladdning av en applikation via applikationsbutiken får användaren veta vilka 

funktioner applikationen vill ha tillgång till och får då välja att antingen ge sitt tillstånd eller 

avbryta nedladdningen. [4] 

2.3.1.1 Aktiviteter 

Aktiviteter är en androidapplikations främsta komponent då den innehåller det grafiska 

gränssnittet som presenteras för användaren. Varje enskild skärm i en applikation är en egen 

aktivitet som omskapas varje gång den ska visas. Det innebär att om en applikation har en 

aktivitet med en knapp som visar en ny aktivitet så förstörs den första aktiviteten och den 

andra aktiviteten skapas när användaren trycker på knappen. All information som inte sparats 

explicit går förlorad vid aktivitetsbyte, minimering av applikation eller då skärmen släcks.[4] 

 

2.3.1.2 Tjänster 

Tjänster körs i bakgrunden och har inget gränssnitt mot användaren. En tjänst används ofta 

för långa arbetsuppgifter som behöver köras men som inte bör låsa aktiviteten som 

användaren interagerar med. Till exempel kan en tjänst användas i en e-postapplikation för att 

ladda upp en fil som ska bifogas i ett e-brev. Uppladdningen sker då i bakgrunden medan 

användaren kan fortsätta skriva i brevet och samtidigt se förloppet. [4] 

 

2.3.1.3 Innehållsleverantörer 

Innehållsleverantörer hanterar olika typer av data som kan delas mellan olika applikationer. 

De data som delas kan vara allt från telefonboken till en textfil eller en databas. En 

innehållsleverantör måste dock inte tillhandahålla data till olika applikationer utan kan 

hantera data som är privat till applikationen, t ex i en anteckningsapplikation kan 

anteckningarna hanteras med en innehållsleverantör. [4] 

 

2.3.1.4 Eventlyssnare 

Eventlyssnare finns till för att, som namnet antyder, lyssna på event som skickas ut av 

androidenheten. Detta kan vara att kameran tagit ett kort, eller att GPS-mottagaren hittat 

enhetens position. Dessa event kan snappas upp av vilken applikation som helst, men 

utvecklaren måste ha implementerat en eventlyssnare för det specifika eventet. [4] 
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3 Metoder och verktyg 

3.1 Metoder och språk 

Under projektet skulle följande programmeringsspråk och gränssnitt användas. 

 Testservern skulle utvecklas i skriptspråket Node JS 

 Webbapplikationen skulle utvecklas i skriptspråket Angular JS och HTML5 

 Androidapplikationen skulle utvecklas med hjälp av Android SDK i 

programmeringsspråket Java 

 

Skriptspråket Node.JS [5] valdes dels för dess lämplighet och dels för att uppdragsgivaren 

föredrog språket. En av skriptspråkets starkaste sidor är just hanteringen av multipla 

anslutningar från olika typer av enheter samtidigt [6]. Då detta projekt var tänkt att 

vidareutvecklas vid uppvisade positiva resultat var detta språk dessutom ett krav från 

uppdragsgivarens sida. Node.JS är ett skriptspråk som företaget använder i sin dagliga 

verksamhet, därför kunde de enkelt arbeta vidare på projektet och vidareutveckla systemet. Av 

samma anledning valdes AngularJS [7] till webbapplikationen. 

 

3.2 Verktyg 

För att utveckla servern och de två applikationerna användes följande verktyg. 

 Maskinvara – Två androidenheter som användes för att testa applikationerna på.  

o En Samsung Galaxy S5 med operativsystemet Android 5.0 (Lollipop) 

o En Samsung Galaxy S2 med operativsystemet Android 4.1.2 (Jelly Bean) 

 Utvecklingsmiljö – För androidapplikationen användes Android Studio 1.2 

 Programvara – För webbapplikationen och servern användes textediteraren Atom 

 Applikation – För att mäta applikationernas energikonsumtion användes applikationen 

PowerTutor [8].  

 Webbläsarplugin – För att testa webbapplikationen innan den installerades på 

maskinvara användes Ripple Emulator [9]. 

3.2.1 Testserver 

Då testservern skulle spara inkommande positioneringsdata behövdes en databas. Här valdes 

mongoDB då den dels är kostnadsfri och dels så finns bra stöd för det i Node.JS [10].  

3.2.2 Webbapplikation 

För webbapplikationen fann det två alternativa vägar att välja för utveckling. Dels kunde en 

ren webbapplikation utvecklas, dels kunde en hybridapplikation utvecklas med hjälp av 

ramverket Cordova [11]. Båda dessa varianter kunde utvecklas i AngularJS och den stora 

skillnaden mellan de båda är att en ren webblösning inte har tillgång till systemfunktioner 

eller operativsystemsfunktioner medan Cordova gör dessa tillgängliga via Javascript.  

 

Cordova är ett ramverk för applikationsutveckling som bakar in en webbapplikation i en 

vanlig applikation som användaren sedan kan ladda ned till sin enhet via enhetstillverkarens 

butik. Utöver detta ger den utvecklaren tillgång till olika enhetsfunktioner så som kamera, 

accelerometer och telefonbok. Dessa funktioner görs tillgängliga utan att använda 

operativsystemsspecifika programmeringsspråk, allt sker via Javascript. Det gör det lättare att 
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utveckla samma applikation till enheter med olika operativsystem samtidigt. 

3.2.3 Nätverksanslutning 

Utvecklingen av nätverkskopplingen mellan klienter och server behövde göras på ett sådant 

sätt att realtidsöverföring av data kunde uppnås. Detta för att i slutsystemet ges möjlighet att 

visualisera data som skickats på en karta för att följa klienten i realtid. Anslutningen blev 

därför en socketlösning som öppnade en direkt väg mellan klient och server. För det 

ändamålet kunde biblioteket Socket.IO [12] användas. Biblioteket möjliggör 

socketanslutningar både mellan webbapplikationer och Node.JS servrar likväl som mellan 

androidapplikationer [13] och Node.JS.  

 

När en anslutning görs via Socket.IO kollar biblioteket först vilken typ av programomgivning 

det körs i. Är det en webbläsare med stöd för websockets används det, annars går den vidare 

och implementerar sig själv som ett Polling-bibliotek. På så vis kan biblioteket användas i alla 

miljöer som har nätverksanslutning. 

 

Ett alternativ till Socket.IO var att använda de lösningar för sockets som finns inbyggda i 

android respektive Node.JS och försöka få dem att kommunicera med varandra. Här valdes 

Socket.IO då det gav en gemensam plattform för sockets som såg likadan ut i alla aspekter av 

systemet. På så vis kunde samma kod för anslutning och överföring av data användas till båda 

klienterna.  

3.2.4 PowerTutor 

PowerTutor är en applikation till Androidenheter som mäter energianvändning i enheten. 

Applikationen visar konsumtionen uppdelat på ett antal komponenter i enheten, bl a skärm, 

processor och GPS-mottagare. Det finns även möjlighet att avläsa enskilda applikationers 

batterianvändning.[8] 

3.2.5 Ripple Emulator 

Ripple Emulator är ett webbläsarplugin som kan emulera en mängd mobila enheter direkt i 

webbläsaren. Med hjälp av pluginet kan man alltså se hur en hemsida skulle se ut om den 

besöktes via t ex en mobiltelefon eller surfplatta. [9] 

3.3 Övriga resurser 

Testservern kördes på en dator med operativsystemet Windows 8.1 ansluten till ett 100/10 

fibernätverk 
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4 Genomförande 

4.1 Systematisk utvecklingsprocess 

Då två applikationer med samma funktioner skulle skapas togs en utvecklingsordning fram. 

Detta för att enkelt få en systematisk struktur på utvecklandet. Tack vare denna process rådde 

det aldrig något tvivel om vilken funktion eller del som skulle utvecklas när en funktion var 

klar. Det som bedömdes som viktigast implementerades först, därefter det näst viktigaste och 

så vidare.  

För att systemet skulle fungera var den viktigaste delen anslutningen mellan klient och server, 

utan den fyller systemet inte längre någon funktion. Av den anledningen hamnade 

nätverksanslutningen överst på listan. Nästa funktion som systemet inte klarade sig utan var 

GPS-funktionen så den utvecklades efter anslutningen. En viktig del av GPS-funktionen var 

att den kördes i bakgrunden, så det utvecklades samtidigt. Den tredje och sista av 

kärnfunktionerna var att faktiskt kunna skicka enhetens position till servern för behandling 

där.  

När kärnfunktionerna var klara implementerades ett par funktioner som uppdragsgivaren bett 

om. Den första av dem var möjligheten att spara positionsdata temporärt på enheten om 

nätverksanslutningen slutat fungera. För att positionsdata skulle ha någon betydelse på 

serversidan behövde den kopplas till enhetens mobilnummer, därför implementerades en 

simpel inloggningsfunktion.  

Nedan redogörs för den fullständiga listan över funktioner och den ordning i vilken de 

implementerades i applikationerna. 

1. Nätverksanslutning 

2. GPS-funktion 

o Bakgrundsläge för GPS 

3. Skickande av positionsdata 

4. Mellanlagring av positionsdata 

5. Inloggning via mobilnumret 

6. RTT insamlande 

4.2 Webbapplikation 

För utvecklingen av webbapplikationen valdes det mer direkta tillvägagångssättet med 

vanliga htmlsidor och javascriptfiler. Genom att utveckla applikationen som en hemsida 

skulle den enkelt kunna anpassas även till Apples iOS i framtiden. Ett annat argument för att 

utveckla applikationen som en hemsida är tillgängligheten i att användaren slipper ladda ned 

en applikation för att kunna skicka data till servern.  

Webbapplikationen utvecklades i samband med testservern. Detta gjordes för att låta servern 

fungera som både socketserver och webbserver samtidigt. Detta tog bort behovet av 

ytterligare en server för att tillhandahålla webbapplikationens html- och javascriptfiler.  

4.2.1 Nätverksanslutning 

I enlighet med den systematiska utvecklingsprocessen implementerades nätverksanslutningen 

till servern i första hand. I webbapplikationen var detta simpelt då anslutningen redan fanns 

där via http. Det som behövde göras var att öppna en socket på klientsidan som automatiskt 
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anslöt till samma server som webbsidan kom från.  

4.2.2 GPS-funktion 

GPS-funktionen implementerades med hjälp av HTML5’s inbyggda Geolocation-funktioner 

[14]. De funktionerna gav automatiskt ett JSON-objekt
2
 med positionsdata som sedan kunde 

skickas till och sparas i serverns databas. Vid implementeringen av GPS-funktionen 

upptäcktes en stor nackdel med detta tillvägagångssätt; det fanns ingen möjlighet att låta 

applikationen köras i bakgrundsläge. Avsaknaden av bakgrundsläge i denna typ av applikation 

där regelbunden datasamling krävs tvingar fram ett behov att ha applikationen i förgrunden 

konstant. Detta betyder att användarens skärm måste vara tänd. Det ökar applikationens 

energikonsumtion drastiskt då skärmen oftast drar mest batteri i en applikation [15]. 

Den ökade batterikonsumtionen kunde minskas en aning genom att välja ett färgtema som 

innehåller en majoritet av mörka färger, speciellt för enheter med led-skärmar [16]. I 

slutändan valdes dock det andra alternativet för den webbaserade applikationen och 

utvecklingen av denna prototyp avslutades. 

4.3 Hybridapplikation 

För hybridapplikationen valdes ett ytterligare ramverk utanför Cordova som diskuterats 

tidigare i denna rapport. Detta ramverk var Ionic som utöver Cordova även inkluderade 

AngularJS direkt i projektets skelett. På så vis undveks en del struktureringsarbete för att 

inkorporera AngularJS i Cordova. 

4.3.1 Nätverksanslutning 

Utvecklingen av hybridapplikationen som påbörjades efter att problematiken med 

webbapplikation uppstått fick en långsam start. Den systematiska designprocessen användes 

och nätverksanslutningen fick högsta prioritet. Den långsamma starten berodde på svårigheten 

att koppla klienten till servern. Under en lång tid av utvecklingen gav socketanslutningen 

felmeddelande om filer som inte fanns på servern. Detta gav stora bryderier då filerna fanns 

på servern i de efterfrågade mapparna.  

En stor del av utvecklingstiden lades på att bemöta dessa felmeddelanden och försöka lösa 

problemen. En hel del lösningar blev föreslagna och testade men ingen löste problemet 

ordentligt. Efter ett flertal misslyckade försök att lösa problemet dumpades ramverket Ionic 

och en ren Cordovaapplikation började utvecklas. Med detta tillvägagångssätt uppstod samma 

problem men nya felmeddelanden, plötsligt blev det uppenbart att felet berodde på HTML5’s 

”Content Security Policy”.  

Content Security Policy blev introducerat i HTML5 för att öka säkerheten på webben. 

Tidigare användes en Same Origin Policy vilken innebar att en webbsida bara kunde använda 

sig av innehåll på en annan sida om de kom från samma ursprung. Ursprung definierades som 

en sida från samma domän, IP och/eller port. Detta kunde dock utnyttjas av hemsidor med ont 

uppsåt för att lura en webbsida att inkludera skadlig kod i sina http-anrop. [17] 

Med det nya säkerhetssystemet introducerades möjligheten till en rad olika 

resursbegränsningar. Med CSP kunde man nu välja att tillåta script från en källa, lokal eller 

över nätet, och anslutningar till en annan osv. När detta upptäckts kunde anslutningen till 

servern tillåtas och utvecklingen kunde gå vidare.  

 

                                                 
2
 JavaScript Object Notation, ett sätt att beskriva ett dataobjekt i javascript. 
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4.3.2 GPS-funktion 

GPS-funktionen från webblösningen kunde återanvändas i hybridlösningen då båda 

tillvägagångssätten skrevs i Javascript. Under utvecklingen av GPS-funktionen visades det sig 

att en Cordova applikation automatiskt kör geolocation-anrop i bakgrundläge vilket tog bort 

behovet av att utveckla ett bakgrundsläge manuellt.  

4.3.3 Lagra och skicka positionsdata 

Positionsdata som samlats in av GPS-funktionen lämnades över till en funktion som först 

kontrollerade nätverksanslutningen. Om nätverkskopplingen tappats lagrades dataobjektet i en 

enkel array. Om kopplingen till servern var intakt skickades först de data som var lagrade i 

arrayen och sedan det nya dataobjektet direkt till servern genom emit-funktionen i Socket.IO. 

I det dataobjekt som lagrades och skickades ingick longitud, latitud, enhetens mobilnummer 

och en tidsstämpel.  

4.3.4 RTT-insamling 

För att mäta RTT i applikationen implementerades en ny eventlyssnare i klienten som 

lyssnade på en bekräftelse från servern. I serverns bekräftelse ingick den tidsstämpel som 

klienten tagit när den skickat positionen. Den stämpeln jämfördes sedan mot en ny 

tidsstämpel i klienten och tidsskillnaden mellan dem var RTT mellan klient och server. Alla 

dessa tidsskillnader sparades sedan i en array på klientsidan för att sedan skrivas till fil. Med 

hjälp av filen kunde sedan statistik tas fram för överföringshastigheter.  

 

4.4 Androidapplikation 

Utvecklingen av androidapplikationen följde den process som beskrivits tidigare i rapporten. 

4.4.1 Nätverksanslutning 

Som beskrivits tidigare i rapporten tillhandahåller Socket.IO en biblioteksfil för 

androidprogrammering i Java. Användandet av den filen ledde till att koden för 

nätverksanslutningen var nästan identisk med den som användes i hybridapplikationen, vilket 

var en av de största fördelarna med Socket.IO. 

4.4.2 GPS-funktion   

GPS-funktionen i androidapplikationen implementerades till en början i en vanlig aktivitet. 

Åtkomst till enhetens GPS-mottagare fås via den inbyggda klassen LocationManager ur 

Android SDK. Via LocationManager får man en funktion som kollar enhetens nuvarande 

position med ett visst intervall. För denna prototyp valdes att hämta data en gång per sekund. 

4.4.3 Bakgrundsläge 

För att en uppgift ska fungera i bakgrunden och utan att låsa det grafiska gränssnittet måste 

den implementeras som en tjänst istället för en aktivitet. Detta gällde för både 

nätverksanslutningen och GPS-funktionen i detta fall. Därför implementerades en tjänst som 

skapade anslutningen och hämtade LocationManager från operativsystemet.  

 

4.4.4 Lagra och skicka positionsdata 

När LocationManager hittat enhetens position skapades först ett JSON-objekt som innehöll 

longitud, latitud, enhetens mobilnummer och en tidsstämpel. På så viss såg dataobjektet 

likadant ut som motsvarande objekt i hybridapplikationen och i enlighet med vad servern 

förväntade sig. Sedan undersöktes nätverksanslutningens status. Vid bruten anslutning 
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sparades objektet i en ArrayList för att skickas när anslutningen återupprättats. Om 

anslutningen var intakt skickades först alla dataobjekt som för närvarande låg i ArrayListen 

och sedan även det nya objektet. 

 

4.4.5 RTT-insamling 

Insamlandet av RTT-data gjordes genom att implementera ett nytt event i applikationen som 

lyssnade efter en bekräftelsesignal från servern efter varje skickat positionsdataobjekt. 

Meddelandet i den signalen innehöll den tidsstämpel som applikationen tagit och skickat med 

i positionsobjektet till servern. När signalen uppfångats av applikationen jämfördes 

tidsstämpeln i meddelandet med en ny tidsstämpel för att beräkna förfluten tid. Den förflutna 

tiden sparades sedan i en ArrayList på klienten för att sedan sparas till en fil som användes 

under utvärderingen av prototypen. 

4.5 Test och utvärdering 

En av de större delarna i detta projekt var utvärderingen av de två applikationer som 

utvecklats. Testerna genomfördes på två olika androidenheter med olika versioner av 

operativsystemet. Den ena hade den senaste
3
 versionen, 5.0 och den andra enheten hade 

version 4.1.2. Den äldre versionen av operativsystemet var dessutom installerat på en äldre 

androidenhet.  

Två mätvärden var av intresse för projektet; Överföringshastighet och batterikonsumtion. För 

att mäta batterianvändningen användes en separat applikation som mäter energikonsumtion 

för varje separat applikation som körs på enheten. Applikationen har beskrivits tidigare i 

denna rapport. Överföringshastigheten mättes genom att registrera RTT i de båda 

applikationerna och spara ned resultatet på fil.  

Båda applikationerna installerades på båda androidenheterna och gick igenom datasamling tio 

gånger per kombination. Det innebar totalt fyrtio omgångar med datasamling. För att avgöra 

tidslängden på varje datasamling utfördes en första test omgång med datasamling. Tre olika 

datainsamlingar med varierande längd gjordes för att jämföra energikonsumtion per minut. 

Dessa första tester visade att skillnaden i batterianvändning per minut mellan olika långa 

körperioder var så pass liten att det inte gjorde någon skillnad (se Tabell 1). Därför valdes den 

kortaste perioden för att kunna göra flera mätningar.  

Tidsperiod Energianvändning (J) Medel (J/min) 

10 346.8 34.68 

20 695.6 34.78 

30 1041.2 34.71 

Tabell 1. Test av olika tidsperioder 

                                                 
3
 Senaste versionen av operativsystemet då testet utfördes. 
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5 Resultat 

Båda applikationerna utvecklades med alla krav uppfyllda och alla kärnfunktioner 

implementerade. Applikationerna hade båda samma funktionalitet, om än inte samma 

utseende. Då syftet med projektet var att undersöka vilken typ av applikation som var 

effektivast utfördes en rad tester, resultatet av vilka kan läsas i detta kapitel. 

5.1 Batterianvändning 

Mätningen av energikonsumtion gjordes genom följande manuella process: 

1. Starta PowerTutors mätningsfunktion 

2. Starta applikationen som mätningen gjordes på 

3. Starta GPS-funktionen i applikationen 

4. Vänta i 10 minuter (i rörelse) 

5. Stoppa PowerTutors mätningsfunktion och avläs resultatet. 

Detta schema gjordes för alla kombinationer av applikation och enhet tio gånger var och 

resultatet visas i graferna nedan.  

 

Som synes var det inte nämnbart stor skillnad mellan de två prototyperna när de kördes på den 

nyare enheten. Den skillnad man dock kan se var att spridningen var större på 

hybridprototypen vilket bör räknas som en nackdel.  
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För den äldre enheten var skillnaden dock mycket större. Återigen ser vi hur spridningen är 

större på hybridprototypen men framförallt visar graferna ovan att hybridprototypen förbrukar 

mindre energi än nativprototypen.  

19

21

23

25

27

29

31

33

35

S2 Hybridapp

J/
m

in

S2 Hybridapp

19

21

23

25

27

29

31

33

35

S2 Nativeapp

J/
m

in

S2 Nativeapp



 

  16 (20) 

5.2 Överföringshastighet 

Mätningen av överföringshastighet gjordes genom följande process: 

1. Starta applikationen som mätningen gjordes på 

2. Starta GPS-funktionen i applikationen 

3. Vänta 10 minuter (I rörelse) 

4. Spara ned RTT data på fil 

Detta schema gjordes för alla kombinationer av applikation och enhet tio gånger var i 

samband med batterimätningen. I graferna nedan visas den genomsnittliga RTT för the 

respektive kombinationerna. 

 

I graferna ovan ser man hur spridningen på genomsnittstiden var större i nativeprototypen när 

den kördes på den nyare enheten. Dessutom kan man utläsa att genomsnittstiden var ganska 

mycket lägre i hybridprototypen. 
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I graferna ovan visar nativeprototypen på en större spridning i genomsnittstiden även på den 

äldre enheten. Denna gång är dock genomsnittstiden aningen lägre i nativeprototypen än i 

hybridprototypen. Den stora skillnaden i RTT mellan S5:an och S2:an tillskrivs skillnaden i 

nätverksmottagare, den nyare telefonen har stöd för 4G medan den äldre nyttjar 3G. 
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6 Diskussion 

 

6.1 Speciella resultat och slutsatser 

Undersökningen som genomförts i denna rapport visar inte på några större skillnader i 

effektivitet mellan de två applikationerna när de körs på en nyare androidenhet. På den nyare 

enheten var hybridapplikationen aningen snabbare på att överföra data från klienten till 

servern men batterianvändningen var i stort sett identisk. För att avgöra vilken typ av 

applikation som är vettigast att arbeta vidare på får man därför kolla till andra mätvärden. Ett 

exempel på andra mätvärden kan vara utvecklingstid, hur lång tid skulle det ta 

uppdragsgivaren att vidareutveckla och färdigställa en hybridapplikation kontra en 

nativeapplikation? I detta fall torde hybridapplikationen vinna då Progmera tidigare arbetat 

med Cordova och har erfarenhet av det arbetssätt som används. 

 

För den äldre enheten kunde det utläsas en betydligt lägre energiförbrukning då 

hybridapplikationen kördes än då nativeapplikationen kördes. Överlag var dock 

överföringshastigheten bättre i nativeapplikationen, om än aningen mer oregelbunden. 

Oregelbundenheten kan man dock inte fästa någon större vikt vid utan ytterligare 

undersökningar. Även här blir det svårt att avgöra vilken av applikationerna som är effektivast 

och samma mätvärde som ovan borde användas. 

 

Slutligen kan det konstateras att en hybridlösning för GPS-spårningsklienten vore att föredra 

för uppdragsgivaren.  

6.2 Projektets utvecklingspotential 

Som beskrivits tidigare i denna rapport är detta projekt en liten del i ett större projekt med stor 

utvecklingspotential. För att utnyttja resultatet av denna undersökning för vidareutveckling 

bör dock fler mätningar utföras på den applikation som väljs för vidareutvecklingen. Då 

systemet i stort ska visa upp en enhets position på serversidan i realtid kan det var av stor vikt 

för effektiviteten att undersöka effekten av ökad eller minskad frekvens på positioneringen. 

Ytterligare undersökningar bör också göras på vart de tyngsta beräkningarna ska göras, på 

klienten eller på servern. Detta för att i slutsystemet kunna visa en enhets medelhastighet, 

totala förflyttade sträcka och så vidare. I förlängningen kan man också porta applikationen till 

andra enheter som t ex aktivitetsarmband eller GPS-klockor som även de kör Android som 

operativsystem. 
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