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Abstract 
 
Mobile applications are having a bigger role in our society than ever before. Many of these 
applications is relying heavily on internet usage, and due to the fact that smartphones have a 
limited battery capacity it is crucial that these network consuming applications are energy 
efficient. The traditional usage for communicating with a server is by using the HTTP protocol 
and a request/response model, but this can be rather limited because the server cannot send 
out data without the client's request. There are several ways to solve this problem, one widely 
used method is HTTP-Long Polling. Another protocol that has grown in popularity during the 
last years is the Websocket protocol, which works in a slightly different manner. The 
Websocket protocol supports two-way communication, commonly referred to as duplex, by 
default. This means that both the server and the client can send data to each other 
simultaneously and without the other parts request. Websocket has been proven more 
effective in many areas in various benchmarks, but whether it is more energy efficient on 
mobile platforms remains unclear and will thus be the topic of this thesis. To compare these 
protocols a mobile application has been developed for iOS and Android. These applications 
examine the energy efficiency of the two protocols by receiving short messages in a frequent 
interval from a server application written in Node.js. To measure energy impact of these 
protocols XCode Energy Report were used for iOS and Android’s built in battery monitor for 
Android. The result shows that the Websocket protocol was the more energy efficient 
alternative, especially for iOS. The implementation for Android shown that the choice of 
protocol did not have too much of an impact the energy consumption. 
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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle används mobilapplikationer i en större utsträckning än aldrig förr. Många 
av dessa mobilapplikationer använder sig friskt av mobiltelefonens nätverk, och eftersom 
mobiltelefoner har en begränsad batterikapacitet är det extra viktigt att dessa nätverks-
krävande mobilapplikationer är så energisnåla som möjligt. Traditionellt sett har 
nätverksprotokollet HTTP använts för att skicka och ta emot data, men detta kan bli 
problematiskt då servern är beroende av att klienten frågar om data innan den kan skickas ut. 
Detta innebär att servern själv inte kan initiera en kommunikation med klienten. För att lösa 
detta problem finns det olika sätt som har kommit fram under åren; HTTP-Long Polling är en 
av dem. Ett annat protokoll som har växt sig populärt de senaste åren är Websocket, som 
fungerar på ett annat sätt. Websockets har standardiserat stöd för tvåvägskommunikation, 
eller duplex, vilket innebär att servern och klienten kan skicka data till varandra samtidigt och 
oberoende av att den andra parten har frågat om den. Websocket har visat sig vara effektivare 
inom många områden, men hur dessa kan påverka energiförbrukning när de implementeras 
på mobiltelefoner står oklart, det är detta den här studien syftar till att undersöka. 
För att undersöka denna skillnad har två mobilapplikationer utvecklats, en till Android och en 
till iOS. Dessa mobilapplikationer undersöker de olika protokollens energieffektivitet genom 
att ta emot meddelanden frekvent från en server skriven i Node.js. För att mäta hur väl de 
olika protokollen presterade användes XCode Energy Report för iOS och Androids inbyggda 
batteriförbruknings-översikt. Resultaten som erhölls var att Websocket var det mest 
energieffektiva alternativet, denna skillnad var dock extra tydlig på implementationen för iOS. 
Implementationen för Android visade att valet av protokoll inte hade en allt för stor betydelse 
för mobilapplikationens energiförbrukning, det bibliotek som användes för Websocket var 
väldigt mycket mindre effektivt än det som testades på iOS.  
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1 Introduktion 
Detta arbete har utförts av två dataingenjörs-studenter på Jönköping University under våren 
2018. Arbetet görs på uppdrag av Infospread AB i Jönköping, och syftar till att undersöka hur 
batteripåverkan påverkas av en mobilapplikation när en server frekvent skickar ut data till 
denna med Websocket respektive Long Polling.  

1.1 Bakgrund 
 

Mobilapplikationer, även kallade appar, används idag i större utsträckning än aldrig förr. 

Antal användare har ökat lavinartat de senaste åren; bara mellan 2016 och 2017 ökade det 

totala antalet nedladdade appar globalt för alla mobila enheter med cirka 48 miljarder [1]. 

 

Många moderna appar använder nätverkskommunikation till att kommunicera med en server 

för att spara eller hämta olika typer av data, i ett spel som exempel, sparas och hämtas ofta 

användarnas profiler och poäng. 

 

Ett vanligt begrepp som dyker upp när man talar om nätverkskommunikation är begreppet 

duplex. Duplex betyder tvåvägskommunikation och innebär att både servern och 

applikationen kan skicka data till varandra samtidigt och utan att den andra parten har begärt 

denna [2].  

 

Det finns olika typer av protokoll en app kan använda sig för att kommunicera med en server. 

Två brett använda protokoll är HTTP [3] och Websocket [4] som är ett nyare protokoll.  

 

Websocket och HTTP fungerar på olika sätt och har därmed sina styrkor och svagheter 

beroende på vilket ändamål de ska användas till [5]. En skillnad mellan HTTP och Websocket 

är att med det sistnämnda upprättar man en anslutning mellan app och server en gång. När 

anslutningen väl är upprättad kan applikationen och servern hålla denna anslutning levande 

under längre perioder, utan att behöva slösa resurser på att upprätta nya anslutningar [6]. 

HTTP fungerar på ett annat vis: varje gång appen har begärt och fått data från servern 

avslutas anslutningen. Detta innebär att när appen vill ha ny data krävs det att en ny 

anslutning upprättas [7].  

 

En annan skillnad är att i en Websocket-anslutning kan båda parterna skicka data till 

varandra samtidigt utan att den andra parten har begärt detta, den uppfyller alltså duplex. 

HTTP fungerar lite annorlunda; servern kräver applikationens förfrågan av data innan den 

kan skicka ut denna, däremot kan applikationen skicka data till servern när den önskar. 

Eftersom servern inte kan skicka data utan att applikationen har bett om det, kan inte 

kommunikationen ske samtidigt, och därmed uppfyller HTTP i sin grundläggande form inte 

kriterierna för duplex [7].  

 

HTTP-protokollets bristande stöd av duplex har lett till att en rad olika tekniker har utvecklats 

för att emulera denna funktionalitet, dessa tekniker faller ofta under paraplybegreppet Comet 

[8]. De två vanligaste teknikerna för detta är HTTP-Long Polling (hädanefter Long Polling) 

och HTTP-Streaming [8].  

 
Med Long Polling skickar applikationen ut en förfrågan till servern, som sedan kan hålla kvar 
i denna tills den behöver skicka ut ny data till applikationen. När applikationen fått ny data 
skickar den en ny förfrågan [9]. Detta innebär att servern har möjlighet att skicka ut data till 
applikationen när som helst, och därmed har man lyckats efterlikna duplex. 
 
 
 



 

   
 

 

 

1.2 Problembeskrivning 
 
I bakgrunden nämndes det att protokollen HTTP och Websocket fungerar på olika sätt. Deras 
skilda egenskaper kan bli problematiska i vissa användningsfall. I ett scenario där en app 
frekvent kommunicerar med en server med HTTP-protokollet, krävs nya anslutningar varje 
gång appen vill hämta data från servern eller skicka data till servern. I varje ny anslutning 
skickas en mängd extra data i HTTP-meddelande header, detta kallas overhead. När antalet 
anslutningar ökar, ökar även mängden overhead vilket leder till ökad redundant data [10].   
 
För att en app ska få data från servern med Long Polling krävs en förfrågan innan data kan 
skickas ut. Detta innebär att det krävs åtminstone ett extra HTTP-meddelande för att få själva 
datan om man jämför med Websocket-anslutning som redan är upprättad. Detta gör att Long 
Polling skulle kunna vara mer energiförbrukande eftersom att ta emot och skicka datapaket 
förbrukar energi [11]. 
 
Syftet med Long Polling är att servern ska kunna skicka data till mobilapplikationen när som 
helst under förutsättningen att den har en öppen förfrågan som mobilapplikationen har 
skickat.  
 
Mobiltelefoner har i allmänhet väldigt små batterier, så om det finns en skillnad i hur mycket 
batteri som förbrukas när Long Polling respektive Websocket används, bör detta tas till 
hänsyn när val av teknik görs. 
 

Tillräcklig forskning finns inte för att ge ett vetenskapligt underlag på vilken teknik som bör 

väljas ur ett batteri-perspektiv när duplex-kommunikation används och servern skickar ut 

data till mobilapplikationen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Detta arbete syftar till att undersöka hur batteriförbrukningen påverkas när Websocket 

respektive Long Polling används för duplex-kommunikation mellan mobilapplikation och 

server där servern skickar ut data. Denna undersökning görs för att kunna ge en vetenskaplig 

rekommendation för val av teknik med batteri i fokus. 

För att kunna ge en rekommendation har följande frågeställning tagits fram: 

 

1. Hur skiljer sig batteriförbrukningen hos en mobilapplikation när servern skickar data 

till mobilapplikationen genom att använda sig av duplex-kommunikationsteknikerna 

Long Polling respektive Websocket? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 
Arbetets syfte är att undersöka hur batteriförbrukningen skiljer sig när duplex-
kommunikation emulerat med Long Polling respektive Websocket används mellan 
mobilapplikation och server. Detta innebär att endast batteriförbrukningen kommer att 
mätas, t.ex. datamängd som skickas och tas emot i mobilapplikationen eller hur snabba de 
olika teknikerna är kommer inte att mätas. Experimenten testades endast på 
mobilapplikationer, och typen av server avgränsades till en Node.js-server, och 
mobilapplikationen till iOS och Android. 
 
Storleken på den data som skickas från servern var alltid  inom intervallet 4–8 bytes, alltså 
undersöktes inte påverkan av större varierande datamängder i denna rapport. Data-intervallet 
avgränsades till två olika intervall, 0.5 sekunder och 10 sekunder. Serverns plats begränsades 
till London och mobilapplikationen befann sig i Sverige under alla tester för att inte behöva 
täcka aspekten av att responstiden mellan olika världsdelar kan variera.  
 
För iOS-delen genomfördes endast experimenten med Wifi då XCode’s analysverktyg 
Measure Energy Impact inte tar hänsyn till vilken internet-anslutning som används och ger 
därför samma resultat.  

1.5 Disposition 

Introduktion: Introduktionen ger läsaren en bakgrund som sedan leder till 
problembeskrivningen och syftet 

Metod och genomförande: I metod och genomförande förklaras hur arbetet skall genomföras, 
hur datainsamlingen ska ske samt hur den insamlade datan skall analyseras. 

Teori: Teoridelen ger läsaren en tydlig bild av de tekniker som finns för att uppnå duplex-
kommunikation mellan mobilapplikation och server.  

Resultat: Insamlad empiri presenteras i form av tabeller. 

Analys: Den insamlade empirin analyseras med hjälp av teoretiskt ramverk. 

Diskussion: De erhållna resultaten diskuteras.  

 

 

 

 



 

   
 

 

2 Metod och genomförande 
 
Arbetet genomfördes genom flera experiment där Websockets och Long Polling ställs mot 
varandra med fokus på batteriförbrukningen. 
 
För att svara på arbetets frågeställning har en experimentiell studie gjorts. Denna metod 

valdes då den ansågs mest lämplig för arbetet. För att designa ett trovärdigt experiment har 

de steg som Shari Lawrence Pfleeger beskriver i sin rapport ”Experimental design and 

analysis in software engineering: Part 2: how to set up and experiment”[12].  

 

De steg som Shari tar upp i sin rapport: 

 

1. Conception(Uppfattning): 

Det första steget innebär att definera den experimentiella studiens mål och motivera 

varför den är relevant för studien. Studiens mål kan t.ex. vara att visa att en viss 

metod är bättre än en annan, eller hur mycket dessa skiljer sig. Det sistnämnda målet 

representerar det som undersöks i denna studien. 

 

2. Design 

När målet är tydligt formulerat måste målet översättas till en formell hypotes. Det är 

oftast två olika hypoteser som beskrivs: nollhypotesen och den alternativa hypotesen. 

nollhypotesen är den hypotes som antar att det inte finns någon skillnad mellan två 

"behandlingar" i förhållande till de variabler som tas till hänsyn. nollhypotesen anses 

vara sann tillsvida datan inte talar för den alternativa hypotesen. Att "testa 

hypotesen" anspelar på att se om datan är övertygande nog för att förkasta 

nollhypotesen och anta den alternativa hypostesen som sann. Definiering av hypotes 

följs av en formell design som genereras fram för att testa hypotesen. Denna design är 

en fullständig plan för applicering av olika testförhållanden till experiment-subjektet 

för att testa hur de olika förhållanden påverkar resultatet. 

 
3. Preparation(Förberedelse) 

Förberedelsen innebär att sätta sig in i vilka verktyg som skall användas för att 
genomföra experimentet, det kan röra sig om verktyg eller annan hårdvara. För att 
verifiera testet bör några test köras innan det riktiga experimentet exekveras. 

 
4. Execution(Genomförande) 

I detta steg genomförs experimentet och de variabler som skall undersökas enligt 

designen undersöks. 

 
5. Analysis(Analys) 

Den data som har erhållits från genomförandet av experimentet utvärderas. Detta 

sker i två delar, först måste alla mätningar som gjorts överblickas för att vara säker på 

att de har skett på ett korrekt sätt. När mätningarna har verifierats kan den empiri 

som erhållits analyseras.  

 

6. Dissemination and Decision-Making(Spridning/beslutsfattande) 

I det sista steget bör forskaren ha kommit fram till en slutsats och denna skall 

dokumenteras väl. Andra forskare ska kunna återskapa experimentet och därför bör 

samtliga delar av experimentet vara väldokumenterade.   

 
 
 
 



 

   
 

 

De hypoteser som ställdes upp för studien var följande:  

• Nollhypotes: Websocket förbrukar samma mängd batteri som HTTP Long Polling när 
en server skickar ut data till en mobilapplikation. 

• Alternativ hypotes: Websocket förbrukar inte samma mängd batteri som HTTP Long 
Polling när en server skickar ut data till en mobilapplikation. 

 
För att kunna förkasta nollhypotesen krävs det att de metoder som används för att mäta 
mobiltelefonens batteri ger olika resultat när Websocket respektive Long Polling används.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
Frågeställningen för denna rapport lyder: Hur skiljer sig batteriförbrukningen hos en 

mobilapplikation när servern skickar data till mobilapplikationen genom att använda sig av 

duplex-kommunikationsteknikerna Long Polling och Websocket? 

 
För att besvara frågeställningen genomfördes flera experiment. Experimenten undersökte hur 
batteriförbrukningen skiljer sig på en mobilapplikation när Websockets respektive Long 
Polling används. Den insamlade data från experimenten användes för att belysa möjliga 
energiskillnader mellan teknikerna, för att göra en hypotesprövning samt för att kunna ge en 
vetenskaplig rekommendation av val av teknik när energiförbrukning är av stor vikt.  

2.2 Arbetsprocessen 
 

De tekniker som jämfördes var Long Polling som använder HTTP-protokollet för att emulera 
duplex-kommunikation (eftersom HTTP inte stödjer denna typ av kommunikation utan 
modifiering), och Websocket som stödjer duplex-kommunikation i sitt primitiva tillstånd.  
Long Polling valdes för att det är en av de vanligaste teknikerna [8] . Websocket är ett 
annorlunda men nyare protokoll som stödjer duplex-kommunikation utan modifiering. 
Websocket valdes på grund av sin utbredda användning, funktionalitet och tillgängliga 
dokumentation. Websocket börjar också bli en standard [3]. 
 
För att mäta hur de olika protokollen presterar i en batteriperspektiv utvecklades två 
mobilapplikationer, en till iOS och en till Android. Anledningen till att två olika 
operativsystem för mobiler var att se om någon skillnad fanns, och varför just Android och 
iOS valdes var eftersom att de är de två största operativsystemen[13]. Dessa applikationer 
utvecklades med grundläggande funktionalitet för att kunna stödja Long Polling och 
Websocket. Sedan utvecklades en server i Node js som användes för att skicka ut data till 
apparna. Node.js valdes på grund av sitt breda utbud av moduler för Websocket och Long 
Polling.  
 
Flera experiment utfördes där de två protokollen testades hur de påverkade mobiltelefonens 
batterianvändning under en duplex-kommunikation mellan mobilapplikation och server. Den 
empiriska data som erhölls analyserades och från analysen drogs slutsatser. Processen kan ses 
i figur 1. 

 
Figur 1. En överblick över hur arbetsprocessen gick till 

 
 



 

   
 

 

2.3 Design 

2.3.1 Experiment 
 
För att besvara arbetets frågeställning utfördes flera experiment på två mobilapplikationer. 
De parametrar som beaktades under experimenten var: 
 

● I vilket intervall(o,5 samt 10 sekunder) servern skickar ut ett meddelande bestående 
av ett ord på 4-8 byte till mobilapplikationen. 

● Vilken typ av nätverksanslutning som användes (4G/Wifi), detta gjordes dock endast 
för Android. 

● Vilken duplex-teknik som användes (Long Polling/Websocket). 
 
Intervall har en påverkan eftersom ett kortare intervall innebär mer nätverkstrafik, vilket 
teoretiskt innebär större strömförbrukning då antennen måste hålla sig i ett högenergi-
tillstånd [14]. Dessutom innebär kortare intervall mer datamängder som i sin tur också 
påverkar appens batteripåverkan.Intervallen 0,5 samt 10 sekunder valdes. 0,5 sekunder 
valdes då detta är ett intervall som skulle kunna representera ett scenario där servern frekvent 
skickar ut data till en klient, till exempel hur en aktiekurs ändras. 10 sekunder valdes sedan 
för att representera ett lite mindre intensivt intervall som skulle kunna representera till 
exempelvis en chatt. 
 
Parametern nätverksanslutning är av intresse att undersöka då detta kan påverka 
batterianvändningen[14]. Val av nätverksanslutning implementeras dock inte i 
användargränssnittet, utan denna inställning ställs manuellt in på Android-telefonen innan 
varje experiment utförs. Typen av nätverksanslutning beaktades inte under de experiment 
som utförs på iOS då det mätmetoder som användes inte tar hänsyn till denna parameter.  
 
Under experimenten säkerställdes det att täckningen för både WiFi och 4G var så stark som 
möjligt genom att observera de indikatorer som anger mobiltelefonens täckning.  
 
Experimenten generade den empiri som beskriver hur de olika teknikerna påverkar 
mobilapplikationens energiförbrukning för respektive operativsystem. För Android bestod 
denna empiri av en skillnad i milliampere och för iOS en siffra mellan 0 och 100 som 
representerar energipåverkan orsakad av de olika teknikerna. Dessa siffror erhölls efter ett 
genomfört experiment.  
 
Ett förberedande experiment gjordes för att få en bild av hur länge mobilapplikationerna 
behöver köras för att se en tydlig skillnad mellan de olika protokollen. Detta förklaras vidare i 
kapitlen 2.4.1.1 och 2.4.1.2.   

2.3.2 Back-end 
 
En back-end applikation utvecklades som implementerar funktionaliteten för Websocket och 
Long Polling, applikationen utvecklades i exekveringsmiljön Node js, version 8.9.4. 
Ramverket Express användes som komplement till Node.js. Express är ett ramverk för att 
kunna bygga robusta API:er och webbapplikationer [18]. 
 
Val av experiment görs genom att en specifik ändpunkt kallas på, se figur 2. Back-end 
applikationens har stöd för de två olika teknikerna Long Polling och Websockets och kan 
köras med intervallen 0,5 respektive 10 sekunder. Intervallet bestämmer hur ofta back-end-
applikationen ska skicka ut data till den klient som har kallat på ändpunkten. 
 
 

 
    Figur 2. Serverns ändpunkter 



 

   
 

 

 
 
 
Beroende på vilken ändpunk som har kallats på av mobilapplikationen kommer servern att 
börja skicka ut data i olika intervall. Den data som skickas ut består av ett slumpgenererat ord 
med en storlek på 4-8 bytes. Hur detta ord genereras kan ses i bilaga 8.1.3. Ordet som skickas 
slumpas på grund av att för att om samma ord skulle skickas skulle klienten kunna använda 
sig av HTTP-cacheing, detta skulle leda till att appen inte behöver hämta samma ord hela 
tiden, vilket skulle kunna effektivisera Long Polling på ett sätt som inte representerar ett 
verkligt scenario.  
 
Servern som kör back-end:en tillhandahålls av Digital Ocean [19], servern tillhör det 
sortiment som kallas “Standard Droplets”. Genom att använda Digital Oceans server kan SSH 
(Secure Shell) används för att få åtkomst till servern och styras via terminalen. Serven är 
lokaliserad i London för att minimera distansen mellan apparna och servern. Hårdvaran för 
servern hos Digital Ocean kan ses i figur 3. 
 

 
Figur 3. Serverns specifikationer 

2.3.3 Mobilapplikationer 
 
Två mobilapplikationer utvecklades, en till Android med version 8.1.0 och en till iOS med 
version 8.3.11. Den nedlagda tiden på applikationernas användargränssnitt var minimal då 
fokus låg på funktionalitet. Mobilapplikationens vys enda funktionalitet är att kunna starta 
test för Long Polling samt Websocket, välja intervall och räkna antal meddelanden servern 
skickar ut. Det sistnämnda för att verifiera att servern har skickat ut data och att 
mobilapplikationen har mottagit denna.  

2.3.3.1 Funktionalitet för mobilapplikationerna 

 
Mobilapplikationernas funktionalitet begränsades till två funktioner, en som etablerar Long 
Polling-anslutning, och en som etablerar en Websocket-anslutning. Dessa funktioner anropas 
med ett intervall som väljs av användaren i det grafiska gränssnittet.  
 
För att implementera Long Polling skrevs en funktion i mobilapplikationen som skickar en 
förfrågan till servern, och när mobilapplikationen får svar från servern skickar den en ny 
förfrågan. Servern kräver en förfrågan från mobilapplikationen för att kunna skicka ut data, 
därför skickar mobilapplikation ut en ny förfrågan till servern när den har fått sin data. Detta 
innebär att server alltid har en öppen förfrågan att använda sig av. Implementationen för 
Long Polling till Android kan hittas i bilaga 11.3.2 och för iOS i bilaga 11.2.3. 
 
För att implementera Websocket skrevs en funktion som öppnade en anslutning mellan 
applikationen och server, sedan skickar servern meddelanden till applikationen i det intervall 
som väljs i applikationen innan experimentet sätts igång. Implementation för Websocket till 
Android finns i bilaga 11.3.5 och för iOS i bilaga 11.2.3. 
Mobilapplikationens implementationer var såpass lika varandra som möjligt på de olika 
operativsystemen för enkelhetens skull.  
 
Under testets gång visas antal meddelanden som har mottagits från servern för båda 
operativsystemen för att kunna säkerställa att experimentet går som förväntat. Detta skulle i 
teorin kunna påverka mobilapplikationernas energipåverkan, men eftersom att 
förutsättningarna är samma för båda teknikerna kommer detta inte att påverka de 
energiskillnader som erhålls. 
 
När testet startats utförs en rad operationer under en förutbestämd tid. För Android startas 
en timer inställd på 10 minuter, när denna tid har passerat läggs applikationen automatiskt i 



 

   
 

 

bakgrunden för att förhindra ytterligare energiförbrukning. 10 minuter valdes då denna tid 
ger en märkbar energiförbrukning samt för att hålla ner den totala tiden för alla experiment. 
Mobilapplikationen för iOS innehåller ingen timer eller funktionalitet för att automatiskt 
avsluta när testet är färdigt, utan detta sker manuellt genom att avbryta kommunikationen 
genom att trycka på knappen Avbryt eller att terminera appen genom att trycka på 
hemknappen. 

2.3.3.2 Bibliotek 

 
För att implementera Websocket på mobiltelefonerna är det enklast att använda sig av färdiga 
bibliotek som har öppen källkod eftersom att det dels ligger under en offentlig licens och får 
användas av alla, och dels att det är tidskrävande att skriva sin egen implementation. Till iOS 
valdes Starscream som är en öppen källkod-implementation till Swift.  
Starscream version 3.0.2 valdes då den tillämpar standarden RFC 6455 [15] för Websockets 
som är bestämd av Internet Engineering Task Force [16]. Till Android valdes “nv-websocket-
client” version 2.5 vilket är ett öppen källkod-bibliotek under aktiv utveckling men som också 
uppfyller kraven för  RFC 6455 [17].  

2.3.3.3 Användardgränssnitt iOS 

 
I användargränssnittet för iOS väljs först vilken typ av test som skall genomföras, sedan väljs 
det intervall som servern ska skicka ut data i till appen. Under testets gång räknas antal 
meddelanden som tagits emot från servern och skrivs ut på skärmen, se figur 4.  
 

 
  Figur 4.  Mobilapplikationens användargränssnitt för iOS 

2.3.3.4 Användargränssnitt Android 

 
När val av kommunikationsteknik som skall testas har gjorts presenteras nästa vy. I den 
följande vyn bestäms vilket intervall som ska testas. Intervall innebär hur frekvent servern 
skickar ut meddelanden till mobilapplikationen. När knappen “Start” klickas på startas hela 
experimentet, då öppnas en ny vy där antalet meddelanden som mottagits från servern visas. 
Detta är för att se till att kommunikationen är igång under hela experimentet. 
 



 

   
 

 

 
Figur 5. En överblick av gränssnittet för applikationen till Android  

2.4 Experimentens genomförande 

2.4.1 Förberedelse 

2.4.1.1 iOS 

 
Den metod som valdes för att mäta batteriförbrukningen på iOS var XCode’s Energy Report, 
som beskrivs i teoridelen. Anledningen att XCode’s Energy Report användes var för dess 
grafiska visualisering av hur energikrävande en mobilapplikation är. 
Det förberedande testet utfördes genom att en iPhone kopplades in i en Macbook och att 
Xcode startades. Sedan startades en debug-session och energimätaren började observeras. För 
att starta en debug-session med en fysisk telefon, ska telefonen vara ansluten till en Macbook 
och sedan startas mobilapplikationen i telefonen med hjälp en knapp i XCode. Om 
mobilapplikationen inte är installerad på telefonen, installeras den först, sedan startas 
mobilapplikationen. Denna debug-session kördes sedan i 10 minuter. 

2.4.1.2 Android 

Innan experimenten utfördes undersöktes det under hur lång tid alla tester skulle fortgå, och 
tiden 10 minuter bestämdes. Denna siffran togs fram för Android genom att köra två tester, 
Long Polling med 0.5 sekunders dataintervall och Websocket med 0.5 sekunders 
dataintervall.  
 
Dessa tester valdes för att testa om strömförbrukningen i genomsnitt var densamma över tid, 
alltså att strömförbrukningen över tid i snitt var desamma mellan de två olika 
anslutningsteknikerna. Första testet använde sig utav 4G, medan det andra testet hade WiFi 
påslaget. Först kördes testen i 45 minuter vardera, sedan kördes samma tester under 10 
minuter. Att testa i 45 kontra 10 minuter genererade inte en större skillnad än 0,1 milliampere 
i genomsnitt av batterikonsumtion. Detta innebär att 10 minuter räcker för att fortfarande ge 
pålitliga svar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

2.4.2 Genomförande 

2.4.2.1 iOS 

 
Telefonen som användes för testerna var en iPhone 7 plus 128gb med iOS version 11.3.1. 
Bluetooth och platstjänster stängdes av och inga tredje-parts applikationer utöver 
testapplikationen kördes i bakgrunden. Flygplansläge aktiverades, skärmstyrkan ändrades 
automatiskt till 0% när testet startades med hjälp av en kodrad och automatisk skärmstyrka 
avaktiverades i inställningar innan testet startades. Dessa åtgärder gjordes för att minimera 
operativsystemets och andra applikationers påverkan på experimentet. 
 
Applikationen har olika inställningar för experimentet; två alternativ för vilket intervall 
servern ska skicka ut data och två alternativ för vilken teknik som ska användas. Varje 
experiment upprepas 4 gånger för ökad precision, detta innebär att 16 experiment kommer att 
göras för iOS. 4 test per experiment ansågs tillräckligt då resultaten var såpass lika för varje 
test.  
 
För att samla empiri för hur energikrävande mobilapplikationen var på operativsystemet iOS 
användes Apples programvara XCode. XCode har ett analysverktyg som startas i samband 
med att mobilapplikationen startas i mobiltelefonen från XCode, detta verktyg kan bland 
annat ge en överblick över hur energiförbrukande applikationen genom att visualisera detta 
med en energimätare(Energy Gauge).  
XCode stödjer ingen funktionalitet för att spara ner de värden som erhålls från debug 
sessionen när den stoppas, så för att kunna få ut en siffra som representerar batteriåtgången 
togs en skärmdump av energimätaren.  
 
Energimätaren visar ingen konkret siffra, för att få ut ett mätvärde användes verktyget 
“Screen Ruler for Mac” av OndeSoft[19]. Med hjälp av verktyget kan en vinkel som 
representerar mobilapplikationens batteriförbrukning tas fram, och denna vinkel kan sedan 
jämföras med andra testresultat.  
 
Vinkeln som erhölls från energimätaren, till exempel 116 grader som kan ses i figur 6, 
omvandlades med formeln (180-v/180) * 100  = b, där v är vinkeln och b är batteriåtgången i 
procent. För exemplet i figur 6 skulle detta innebära (180-116/180) * 100 = 35. Detta innebär 
att mobilapplikationens inställningar hade en energiresursåtgång på ett medelvärde av 35% 
av energimätarens totala vinkelsumma.  
 

 
Figur 6. “Screen ruler” för att ta fram vinkeln som representerar energiförbrukningen 
 
Utifrån det förberedande experimentet konstaterades det att energiförbrukningen stagnerade 
inom 10 minuter, därför sattes experimentets test-längd till 10 minuter. För att se till att en 
skärmdump tas efter 10 minuter användes bash-kommandot i figur 7 vilket tar en skärmdump 
efter 10 minuter och namnger den efter det datum den togs.  
 

 
  Figur 7. Bash-kommand för att ta en skärmdump var 10:e minut  
 



 

   
 

 

För att åstadkomma denna siffra kördes ett nytt test med samma förutsättningar som innan, 
och samma bash-kommando användes för att ta en skärmdump av siffrorna efter 10 minuter.  

2.4.2.2 Android 

 
Metodiken för att på ett pålitligt sätt samla in empirisk data från experimenten baseras på att 
eliminera så många störande faktorer som möjligt. Inför varje experiment säkerställdes det att 
anslutningstyp (Wifi/4G) var korrekt inställd och att mobilen hade laddats till 100% för att se 
till att batteriförbruknings-funktionen tömdes från tidigare använda applikationer.  
 
Varje experiment kördes i 10 minuter, sedan stängdes applikationen automatiskt ned och 
hamnade i bakgrunden. Varje experiment kördes med en skärmstyrka satt till 0%.  Efter att 
applikationen hade stängts ner öppnades inställningar för telefonen, sedan valdes “Batteri” 
från listan av inställningar för att kunna se batterianvändningen för mobilapplikationen. Det 
milliampere som representerade batterianvändningen matades in i ett Excel-dokument. Det 
var totalt 8 unika experiment som utfördes 4 gånger var, vilket resulterade i 32 tester. 

2.5 Datainsamling 
Hur batteriåtgången varierade mellan Websocket och Long Polling undersöktes med hjälp av 
flera experiment. Den data som samlades in från experimenten representerar rapportens 
empiri. 

2.5.1 Android 
 
Alla tester för Android med 4G påslaget kommer att göras efter varandra, detta gäller också 
för de tester där WiFi är påslaget. Både WiFi och 4G testades endast för Android. De 
grupperas alltså efter vilken anslutningstyp som används för tydlighetens skull, se tabell 8. 
Den data som kommer att samlas är den milliampere som mobilapplikationen konsumerade 
under körning av givet test. Genom att använda Androids inbyggda batteriöversikts-funktion 
kan milliamperen som används utav varje enskild mobilapplikation läsas av. 
 

 
Tabell 8. En överblick av de tester som gjordes för Android 

2.5.2 iOS 
 
Insamlingen för iOS bestod av en siffra mellan 0 och 100 som representerar hur 
energikrävande de olika teknikerna är som erhölls från energimätaren i XCode. Siffran togs 
fram med den formel som nämndes i kapitel 2.4.2.1. Under datainsamlingen användes Wifi 
som nätverksanslutningstyp, se tabell 9.  
 

 
Tabell 9. En överblick av de tester som gjordes för iOS 



 

   
 

 

 

2.6 Dataanalys 
 
Den insamlade empiriska data från experimentet analyserades genom att jämföra hur de olika 
protokollen belastar batterianvändningen. Batterianvändning analyserades genom att titta på 
hur energiåtgången skiljer sig mellan  implementationerna av de olika teknikerna. 
Den insamlade data skiljde sig från iOS och Android då samma metod inte kunde användas. 
 
Den insamlade data kommer inte att jämföras mellan de två olika operativsystem, utan data 
hålls isär för att det inte går att jämföra direkt mellan operativsystemen. Då mätmetoderna 
skilde sig mellan system gick inte samma typ av data att utvinna från experimenten, därför 
kommer empirin tydligt att delas in i olika avsnitt för Android och iOS. 
 
Genom att separera de två olika systemen kommer rekommendation att presenteras 
systemvis och inte övergripande mellan dem. 

2.6.1 iOS 
 
Data som erhölls från experimenten utförda på iOS bestod av en vinkel från Energy Gauge 
som återfinns i XCodes debug-session. 
Med hjälp av denna vinkel kunde en siffra som representerar de olika protokollens 
energiförbrukning tas fram med hjälp av formeln som nämns i kapitel 2.4.2.1. 
Den siffra mellan 0 och 1 som representerar energiförbrukningen var det mätvärde som 
analyseras i jämförelsen. Siffran som erhölls under de olika experimenten ställdes sedan mot 
varandra för att se hur teknikerna skiljer sig i energiförbrukning. 

2.6.2 Android 
 
Den empiri som samlades in för Android bestod utav den milliampere som 
mobilapplikationen har förbrukat av den totala batterikapaciteten. Genom att dels göra varje 
experiment 4 gånger för att få fram ett medelvärde av milliampere:en som går att lita på 
ställdes de två teknikerna mot varandra genom att Websocket med en viss anslutningstyp och 
ett visst dataintervall mot Long Polling med samma anslutningstyp och samma dataintervall 
användes. Detta för att få en överskådlig bild över hur de tekniker som används möjligen 
skiljer sig åt när variabler ändras (anslutningstyp och dataintervall). 

2.7 Trovärdighet 
 

Data och information har i första hand kommit från säkra och erkänt pålitliga källor där allt 
som publicerats är faktagranskat. Information samlades främst in från elektroniska artiklar. 
Information som kan stödjas från flera oberoende källor var av högsta grad pålitliga under 
arbetets gång då fokus ligger på trovärdighet. Källkritiska principer applicerades på all 
information som togs in och hänvisning till all insamlad information finns lättillgänglig i 
referenslistan. Genom att en hög nivå av källgranskning hölls blev rapportens tillförlitlighet 
hög den också. 
 
Varje enskilt experiment kommer att upprepas 4 gånger för att undvika temporära faktorer 
som kan förvrida den insamlade empirin, detta kallas “test re-test”  [22]. Test re-test går ut på 
att undersöka hur väl empirin stämmer överens med varandra givet en tid mellan att 
datapunkterna samlades in, men också hur empirin förhåller sig till andra insamlingspunkter. 
Detta test används för att signifikant öka reliabiliteten av den insamlade kvantitativa data. Om 
de verktyg som används i undersökningen kan ge samma resultat över en viss tid anses dessa 
verktyg ha en hög test re-test-reliabilitet och kan därför anses lämpliga för att användas under 
längre forskning. 
 
Genom att hålla en hög test re-test-reliabilitet i sina test försäkras det att gjorda mätningar 
under en sittning både är representativa och stabila över tid. Denna reliabilitetsanalys kan 
vara över två eller fler tidpunkter, tiden mellan dessa punkter brukar inte sträcka sig över en 



 

   
 

 

lång tid för att undvika möjligheten att slutsatser har förvrids av åldersrelaterade prestanda-
förändringar. 
 
Experimentet som kördes på iOS använde sig av XCode Energy Report som är Apples 
officiella mjukvara och kan därmed anses som legitimt.  

3 Teoretiskt ramverk  

3.1 HTTP 
 

Hypertext Transfer Protocol(Hädanefter HTTP) är ett internetprotokoll som har använts för 
webben sedan 1990. HTTP byggt på applikationslagret som är det sjunde och sista lagret i 
OSI-modellen, vilket innebär att det ärver alla egenskaper som TCP stödjer, såsom låg data 
overhead och god återhämtande funktionalitet av försvunna paket [23]. 
HTTP var ursprungligen skapat för hypertext för webbsidor som hämtas från en webbserver, 
men dess användningsområde är mycket bredare än så, protokollet används ofta till att hämta 
olika resurser belägna på servern[24]. HTTP använder sig av en klient/server-modell, och 
fungerar med en förfrågan-svar paradigm, vilket innebär att klienten skickar en förfrågan till 
servern om till exempel att få se en specifik hemsida, och att servern returner denna. Detta 
innebär att servern inte kan skicka ut data till klienten utan att denna har frågat om det, se 
figur 10.  En klient är vanligtvis en dator eller en mobil, och servern ofta är en dator.  
 

 
  Figur 10. HTTP svar-förfrågan 

 
 

3.1.1 HTTP Persistent Connection  
 
Sedan HTTP/1.1 är HTTP Persistent Connection standardiserat. Innan detta stängdes den 
underliggande TCP-anslutningen ner när en svar-förfrågan cykel var färdig, detta innebar att 
när klienten begär en ny resurs från servern behöver anslutningen upprättas igen. Att 
upprätta nya anslutningar för varje ny förfrågan är resurskrävande. Med hjälp av denna 
standardisering kan en TCP-anslutningen hållas aktiv en tid efter att HTTP-meddelanden har 
skickats, när data ska skickas kan samma anslutning återanvändas och därmed effektivisera 
kommunikationen[24]. Hur länge denna TCP-anslutning hålls upprättad bestäms av servern, 
men denna tid brukar falla inom intervallet  5-120 sekunder.  



 

   
 

 

3.2 Socket 
 
En socket-anslutning kan ses som en metafor för ett telefonsamtal. Med hjälp av 
sockets(telefonjacken), kan två processer(telefoner) kommunicera. En socket består av en IP-
adress, som identifierar datorn/servern, och en port som identifierar processen som körs. 
 
Socket-anslutningen startar med att en process på en server/dator öppnar en socket, som 
sedan väntar(lyssnar) på att en klient ska ansluta sig. När en klient vill ansluta sig till denna 
servern för att skapa en uppkoppling måste den veta värd-namnet(IP-adressen) på den dator 
som kör servern, men också vilken port som servern lyssnar på. För att en uppkoppling ska 
kunna upprättas måste klienten först skapa sin egen socket bestående av IP-adress och en 
godtycklig port, detta för att servern ska kunna identifiera den anslutande klienten[24]. När 
anslutningen är upprättad kan data skickas i båda riktningarna samtidigt, alltså duplex, till 
skillnad från HTTP-protokollet som inte uppfyller kraven för duplex. 
Socketen fungerar som ett gränssnitt mellan processen och nätverket. Med hjälp av socketen 
kan processen skicka eller ta emot data från en annan process över nätverket eftersom 
socketen innehåller funktionaliteten för kommunikationen över TCP/IP-protokollen.  

3.3 Websocket 
 
Websockets bygger på traditionella sockets, de använder sig alltså också av TCP-protokollet.  
Websockets är designade för att fungera med befintlig HTTP-infrastruktur, såsom att använda 
sig av HTTP-portarna 80 och 443. Protokollet kan ses som tvådelat, första delen är 
handskakningen mellan de två parterna för att uppgradera anslutningen till en Websocket-
anslutning, andra delen är själva dataöverföringen[16]. 

3.3.1 Handskakning 
 
Handskakningen kan ses som delen Web i Websockets eftersom att för att själva socket-
anslutningen som sker över TCP-protokollet ska kunna upprättas, krävs först en 
handskakning med hjälp av en HTTP-förfrågan. Under handskakningen kommer klienten och 
servern överens om de regler som ska gälla under anslutningen, om detta inte sker korrekt 
avbryts processen. Handskakningen sker rent praktiskt genom att klienten skickar en 
förfrågan om att uppgradera från HTTP till Websocket till servern och för att detta ska 
fungera krävs det att servern implementerar funktionalitet för Websocket[25], se figur 11. 
 

 
 Figur 11. Kommunikation med Websocket     



 

   
 

 

Handskakningen består av två delar, första delen är klientens förfrågan om att upprätta en 
Websocket anslutning, se figur 12. Den andra delen är servern svar, som bekräftar att 
anslutningen är öppen, se figur 13. 
 

 
Figur 12. Skärmdump i Chrome av en klients förfrågan om Websocketanslutning. 
 

 
 
   Figur 13. Servern har accepterat förfrågan och anslutningen uppgraderas till Websocket. 

3.3.2 Sändning av data 
 
När Websocket-anslutningen är upprättad kan servern och klienten kommunicera med 
varandra med full duplex, varken klienten eller servern behöver vänta på den andras tillåtelse 
innan de skickar ut data. Meddelanden som skickas över Websocket-protokollet innehåller en 
signifikant reducering av overhead jämfört med HTTP. I ett experiment av Peter Lubbers & 
Frank Greco där HTTP-Long Polling jämfördes med Websockets med tomma requests, kunde 
de genom att räkna på overheaden som erhållits se att i ett scenario där 100 000 klienter får 
ett meddelande från servern varje sekund skiljde sig overheaden extremt. För HTTP-Long 
Polling skulle detta innebära 665 Mbps jämfört med 1.526 Mbps för Websockets[26]. 

3.4 HTTP Long Polling 
 
Long Polling är en teknik för att emulera duplex-kommunikation med HTTP-protokollet. 
Long Polling fungerar på det vis att en att klient skickar en HTTP-förfrågan till en server, 
sedan håller servern kvar denna förfrågan tills någon typ av händelse, status eller timeout  
uppstår [9]. När servern har skickat data till den klient som skickade en Long Poll-förfrågan 
skickar klienten oftast omedelbart tillbaka en ny Long Poll-förfrågan som servern återigen 
håller kvar. I förlängning innebär detta att servern nästan alltid håller på en förfrågan. Denna 
typ av kvarhållning av förfrågan möjliggör att servern kan “initiera” kommunikation.  
 
Long Polling kan brytas ned i fyra steg [8]:  

1. klienten skickar initialt en förfrågan för att sedan vänta på ett svar.  
2. Servern håller på förfrågan tills någon typ av händelse sker på serversidan. 
3. När ny data finns skickas detta till klienten. 



 

   
 

 

4. Klienten skickar antingen en ny förfrågan direkt, eller avvaktar med en förfrågan en 
kortare stund för att tillåta en accepterbar latens. 

3.5 Node.js och Express 
 
Flera programmeringsspråk kan användas för att skapa server-applikationer som stödjer 
Websockets[25]. Node.js är en exekveringsmiljö för Javascript som finns tillgänglig i öppen 
källkod. För att implementera en server i Node.js kan modulerna ws(websocket) [26] samt 
http användas, se figur 14. Koden är skriven i Javascript.   
 

 
Figur 14. En minimalistisk implementation av en Websocket-server som lyssnar 

efter klientens anslutning. 
 
För att kommunicera med en klient krävs för en anslutning, sedan kan data enkelt skickas och 
tas emot, se figur 15. 
 

 
 Figur 15. Skicka och ta emot meddelanden med Websocket i Node.js 
 
Node.js och express kan även användas för att enkelt implementera HTTP-Long Polling med 
modulen express-longpoll [28]. För att använda Long polling skapas först en long-poll-server, 
när en eller flera klienter har skickat en HTTP-förfrågan sparas dessa, och kommandot 
publish kan sedan användas för att skicka ut data till de klienter som har skickat en förfrågan, 
se figur 16. 
 



 

   
 

 

 
 Figur 16. Long-polling implementerat i Node.js 

3.6 Energiaspekter hos 4G och Wifi hos mobiltelefoner 
 
4G har i jämförelse med WiFi både högre uppströmming och nerströmning av data, men 4G 
är mycket mindre energieffektivt än WiFi, detta beror på att 4G har en högre “tail energy” 
(den energi som konsumeras när radion förblir i ett högenergi-tillstånd) [13]. Mellan 32.2% 
och 62.2% av energin som används av 4G är tail energy, vilket nämns i rapporten ovan, detta 
är mellan 5.4 och 12.0 gånger högre än för WiFi. 
 
Mobiltelefoner används ofta för att köra olika typer av nätverksapplikationer. För att göra 
detta används det cellulära radiointerfacet (interface för radio-funktionalitet) vilket kan vara 
en signifikant energibov [29]. Denna energibov beror på den “RadioTail” som framkommer 
när den cellulära radion stannar i ett högenergi-tillstånd efter att en kommunikation har 
slutförts. 
 
En utav de mer energikrävande komponenterna är naturligt den ovannämnda radion, men 
faktum är också att den är en stor faktor till energislöseriet hos en mobiltelefon. RadioTail är 
alltså den tid som radion förblir i ett högenergi-tillstånd efter att en kommunikations-session 
har avslutats. RadioTail var till en början framtaget för att förhindra att radion skulle byta 
tillstånd alltför ofta då detta kan konsumera mycket batteri, men tanken med RadioTail har 
istället blivit en flaskhals i energieffektiviteten. I dagsläget hamnar radion i ett högenergi-
tillstånd för att sedan stanna där utan någon större mening, och just detta framkallar 
problem, speciellt när kommunikationen är kortvarig vilket den ofta är hos mobiltelefoner. 
Det beräknas att i sådana kortvariga situationer konsumerar RadioTails uppemot 60% av all 
energi under situationen.   

3.7 Metoder för att mäta batterikonsumtion 
 
Olika metoder finns för att mäta batteriförbrukningen hos en smartphone, en utav dessa är att 
använda sig utav en “Monsoon Power Monitor” [30] vilket gjordes i studien “Energy Efficient 
Multimedia Streaming to Mobile Devices - A Survey” [31]. Monsoon Power Monitor fungerar 
genom att kablar direkt ansluts till den smartphone som skall undersökas, detta verktyg förser 
smartphonen med ström. Studien nämner också mätning av batterikonsumtion genom den 
matematiska modellen som kan ses i figur 17. 

 
 Figur 17. modell för energikosumption för WiFi och det cellulära nätverksinterfacet 
 
 

Modellen som kan ses i figur 17 definieras som den totala energikonsumtionen (Et) över en 
period av tid (t). Under en tidsperiod kan det trådlösa interfacet vara i olika nivåer av 
batterikonsumtion vilket beskrivs av variabeln (Psi). Denna generella modell beskriver Link-
lagret och de lager som finns ovanför. 
 



 

   
 

 

För att undersöka batterikonsumtion på det fysiska lagret används formeln som kan ses i figur 
18, denna formel användes i den artikel som nämns ovan [31]. 

  
 Figur 18. Modell för energikonsumption i det fysiska lagret 
 
Modellen i figur 18 beskriver den energi som krävs för att överföra en enskild bit där EEär 
strömförstärkaren och EE är elektronikkretsarna. 
 

3.8 Parametrar som kan påverka batterikonsumtion hos smartphones 
När det kommer till den komplexa världen av batterikonsumption är det många variabler och 
parametrar som har inflytande. De parametrar som tycks påverka batterikonsumptionen allra 
mest är GSM-modulen, Displayen (inkluderat panelen och touch-skärmen), 
grafikacceleratorn och bakgrundsbelysningen som finns i telefonen [32]. 
 
Ovannämnda studie påpekar att bortsett från GSM-tester så är styrkan av bakgrundsljuset på 
smartphone:en den mest batteri-konsumerande parametern. Samma studie fortsätter sedan 
med att förklara hur GSM-modulen, genom att endast upprätthålla en anslutning till 
nätverket konsumerar en betydande del av det totala batteriet. 
 
En annan betydande faktor i batterikonsumtion är den signalstyrka som en smartphone har. 
Dålig signalstyrka kan innebära att en mobilapplikation konsumerar mer energi än om 
smartphonen skulle haft bra signalstyrka [33]Svag signalstyrka kan innebära att den totala 
tiden som spenderas i produktivt läge och Tailenergy-läge ökar, det kan också innebära att 
transmit-energin ökar när data tas emot och skickas. 
 

3.9 Batteriavläsning 

3.9.1 iOS 
 
Det finns olika sätt att mäta batteriförbrukningen på iOS, de huvudsakliga sätten är: 

1. XCode Instruments 
2. XCode Measure Energy Impact 
3. Batteriindikatorn på en iOS-enhet 

 
För att analysera hur energikrävande en mobilapplikation är erbjuder Apple två tekniker, 
Energy Impact med XCode[35] och Instruments[36], för att använda dessa krävs XCode till 
en Mac-dator. Båda dessa tekniker erbjuder live-debugging, vilket innebär att användaren kan 
se detaljerad data om hur krävande applikationen är i bland annat CPU-, Nätverk-, och Disk-
användning. Instruments erbjuder även möjligheten att aktivera logging på mobiltelefonen, 
som senare kan importeras till Mac.  
 
 

3.9.1.1 XCode Energy Impact 

 
Energy Impact med XCode kan användas för att diagnosera en mobilapplikations 
energiförbrukning under körning. För att använda Energy Impact startas en debug-session i 
XCode, och sedan väljs Debug Navigator. I användargränssnittet presenteras en detaljerad vy 
av applikationens energianvändning i olika komponenter, se figur 19. Medelvärdet av 
energiförbrukningen kan också läsas av i en energimätare, utan siffror dessvärre. När 
sessionen avslutas stängs Energy Impact ner och värdena går inte att komma åt och sparas ej. 
Vill en mer detaljerad som bland annat beskriver vid vilka tidpunkter de olika processerna 
förbrukar som mest energi kan Instruments användas.  
 

https://pdfs.semanticscholar.org/fef3/791ef5e901d7bbc7e2410d83c49470573873.pdf


 

   
 

 

 
 Figur 19. Energy Report i XCode 

3.9.1.2 XCode Instruments 

    
Instruments som kommer med XCode samlar antingen data från en körande 
mobilapplikation kopplat till en Mac med antingen USB eller Wifi,  eller importeras senare 
när den har samlats via iPhone/iPad. Instruments är ett analysverktyg som används för att 
djupdyka i applikationens prestanda och undersöka vilka processer som används mest vid 
olika tillfällen. Datan visas upp i en grafisk tidslinje där användaren kan se information om 
hur mycket olika komponenter har använts under testets gång, till exempel CPU-användning, 
disk-aktivitet, nätverksaktivitet och grafikbaserade operationer.  
För att undersöka energiåtgången kan en mall kallad “Energy Log” användas, se figur 19. 
Denna mall visar hur energianvändningen varierar mellan 0 och 20, dessa siffror 
representerar skillnader i energianvändningen och kan hjälpa till att hitta oväntade energi-
skillnad under mobilapplikationens körning. Dessa siffror är subjektiva. 
Den data som erhålls från Instruments är en mer detaljerad version än XCode Energy Gauge 
och ger därför inte en lika bra överblick av hur energikrävande applikationen är.  
 

 
  Figur 19. Instruments Energy Log 

3.9.1.3 Batteriindikatiorn på en iOS-enhet 

 
En annan sätt att mäta energiförbrukningen för en mobilapplikation är att använda sig av de 
klasser som finns inkluderat i  SDK sedan iOS 3.0. Klasserna ger tillgång till objektet UIDevice 
som sedan kan användas för att läsa av telefonens batterinivå[37]. För att komma åt den 



 

   
 

 

nuvarande batterinivån måste först batteriövervakning aktiveras, detta görs med kodraden 
“UIDevice.current.isBatteryMonitoringEnabled = true”. Sedan kan batterinivån kommas åt 
genom att använda sig av en så kallad computed property, se figur 21.  

 
 Figur 21. Få mobiltelefonens nuvarande batterinivå 
 
Med hjälp av denna teknik kan batterinivån noteras direkt i koden när en mobilapplikation 
startas, och sedan loggas när testet avslutas. Batterinivån representeras av ett flyttal mellan 
0.0 och 1.0, där till exempel 0.5 representerar en batterinivå på 50%.  

3.9.2 Android 
 
Google har tagit fram verktyget “Battery Historian” för att ge utvecklare möjligheten att 
undersöka hur en mobiltelefons batterikonsumtion ser ut över tid [38]. Battery Historian 
visualiserar ström-relaterade händelser från smarttelefonens egna systemloggar genom att 
generera en HTML-representation vilket kan ses i bilaga 8.3.1, denna representation går att 
läsa med en webbläsare. Battery Historian kan också ge information kring specifika 
applikationer för att kunna hitta beteenden som drar onödigt mycket ström. 
 
Battery historian finns till för att hjälpa utvecklare att förstå vilka händelser som sker när 
batterikonsumtionen är hög i en applikation, visualiseringen gör det möjligt att gräva djupare 
i just dessa händelser och undersöka om det finns optimerings-möjligheter. 
 
Som ovan nämnt går det att undersöka applikationsspecifik data. Denna data är [33]: 

● Applikations beräknade energikonsumtion 
● Nätverksinformation 
● Wakelocks 
● Services 
● Information om den specifika processen 

 
Ett annat angreppssätt för att mäta av batterianvändning av en mobilapplikation är att 
använda Androids inbyggda batteriöversikts-funktion, denna funktion kan ses i figur 22. 
Genom denna funktion går det att utläsa hur många milliampere av batteriet som använts av 
applikationen sedan full laddning (100%). Procentandel går att läsa av, men milliampere är 
ett mer exakt tal. 
 



 

   
 

 

 
Figur 22. Batteriöversikts-funktionen i Android OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

3.10 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
För att besvara frågeställningen Hur skiljer sig en duplex-kommunikation i Long Polling och  
Websocket gällande batteriförbrukning mellan mobilapplikation och server? har relevant 
teori samlats in. Denna frågeställning är den enda för denna rapport, hela det teoretiska 
ramverket syftar till att ge en teoretisk grund till  denna frågeställning. 

3.10.1 HTTP 
HTTP behandlas då hela Long Polling-tekniken bygger på detta fundamentala protokoll. Teori 
kring detta ska ge en förståelse för hur HTTP-protokollet fungerar och vilka funktioner den 
bär med sig, men också vilka saker som ska tas till hänsyn när experimenten designas och 
genomförs. 

3.10.2 Socket 
Socket tas också upp för att ge läsaren en kort introduktion vad begreppet “Socket” inom 
datavetenskap faktiskt innebär. 

3.10.3 Websocket 
Websocket och vanlig Socket behandlas i teoriavsnittet då dels Websocket är en av de två 
teknikerna som undersöks. Under Websocket-avsnittet beskrivs det hur detta protokoll 
fungerar med existerande HTTP-infrastruktur, men också hur upprättning av en anslutning 
fungerar.  

3.10.4 Long Polling 
Long polling behandlas i teoriavsnittet då detta är en av teknikerna som används i 
experimenten. Detta avsnitt behandlar hur Long Polling använder HTTP-protokollet för att 
interagera med servern och vilka steg som kännetecknar en Long Polling-förfrågan. Denna 
teori används för att designa båda klientapplikation och server-funktionalitet för att 
återspegla det som kännetecknar Long Polling.     

3.10.5 Node.js och Express 
Då servern som tar hand om alla inkommande förfrågningar använder sig utav 
exekveringsmiljön Node.js är det direkt relaterat till hur Long Polling och Websocket skall 
implementeras. 

3.10.6 Energiaspekter hos 4G och Wifi 
Då 4G och WiFi skiljer sig i energieffektivitet är detta något som relaterar till detta arbete, 
denna skillnad kan påverka empirin vilket gör det till en viktig faktor att undersöka i testerna.  

3.10.7 Batteriavläsning 
Då denna rapport ämnar att mäta konsumtions-skillnader i batterianvändning mellan två 
olika tekniker tas därför tekniker upp för att mäta av batterinivå i iOS. För Android tas den 
inbyggda funktionaliteten upp som tillåter användaren att se hur många milliampere varje 
specifik applikationer har använd sedan full uppladdning av batteriet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   
 

 

4 Empiri 
 
För att besvara frågeställning Hur skiljer sig batteriförbrukningen hos en mobilapplikation 

när servern skickar data till mobilapplikationen genom att använda sig av duplex-

kommunikationsteknikerna Long Polling respektive Websocket? 

har empiri samlats in där de två olika teknikerna används. Detta kapitel delas in i ett avsnitt 
för empiri som samlades från iOS, och ett avsnitt för den empiri som samlades in för Android. 

4.1 Mätresultat för iOS 
 

Empirin som ligger som grund för iOS i denna studie är testresultat från Measure Energy 
Impact med XCode. Mätresultaten erhölls genom att göra 4 olika tester under identiska 
förhållanden för att få så exakta siffror som möjligt. Eftersom att testerna gav såpass lika svar 
ansågs fler tester överflödigt. Kolumnerna Test 1-4 anger den genomsnittliga procentandel 
som beskriver mobilapplikationens energipåverkan på mobiltelefonen. Ju högre procentandel 
desto större energipåverkan, se tabell 1. Som framgår i figuren estimerar XCode Energy 
Report att de test som har gjorts med Long Polling var betydligt mer krävande än Websocket. 
 

 
Tabell 1.  Testernas resultat 

4.2 Mätresultat för Android 
 
Empiri samlades in för att besvara frågeställningen ovan. Totalt 32 tester gjordes för Android. 
Alla de 8 unika experiment som gjordes 4 gånger var kan ses i tabell 1. Tabellen ger en 
överblick över hur många milliampere varje test drog, sedan räknades ett medelvärde ut för 
varje unikt test. Efter varje avslutat test noterades den milliampere som applikationen hade 
konsumerat under sin körtid. Desto högre milliampere (mAh), desto större batteri-påverkan. 
 

 
Tabell 2: Milliampere som konsumerades vid varje test och medelvärdet för varje unikt test   
 
Det var mindre skillnad inom varje anslutningsgrupp än det var mellan testerna som använde 
sig av 4G respektive WiFi. 
 
Störst skillnad inom 4G-testerna var det i snitt mellan Long Polling med 0.5 sekunders 
dataintervall och Long Polling med 10 sekunders dataintervall. Long Polling med intervallet 
0.5 drog i snitt 1,20 gånger mer än vad testet med 10 sekunders dataintervall gjorde. 
Websocket med dataintervall på 0.5 sekunder drog i snitt 1.14 gånger mer energi än vad 
Websocket med 10 sekunders dataintervall gjorde. 
 
Inom den grupp av tester med WiFi aktiverat var det i genomsnitt en ganska liten skillnad i 
testen. Den största skillnaden hittas mellan Long Polling 0.5s och Websocket 10s där Long 
Polling-testet drog i snitt ungefär 1.12 gånger mer energi. Om Long Polling jämförs inom 



 

   
 

 

WiFi-gruppen krävde testet med 0.5 sekunders intervall i snitt 1.11 gånger mer energi, medan 
Websocket med samma dataintervall krävde i 1,06 gånger mer energi inom samma grupp.  

5 Analys 
 
Resultaten som erhölls från de två experimenten skiljde sig då de dels mättes på olika sätt och 
dels att implementationen skiljde sig åt. Resultatet som förväntades från teorin var en 
signifikant skillnad i overhead mellan Long Polling och Websockets baserat på att Long 
Polling naturligt bidrar till en högre Overhead-kostnad på grund av de egenskaper HTTP 
besitter[8]. Detta blir extra problematiskt när det är många små meddelanden som 
skickas(0.5 sekunds intervall och 4-8 byte) eftersom Overheaden snabbt blir väldigt mycket 
större än den faktiska data som skickas. Denna stora overhead som alstras beror bland annat 
på att servern och klienten konstant behöver upprätta nya anslutningar för varje meddelande 
som skickas, detta har dock effektiviseras i HTTP 1.1 där HTTP-Persistent Connection även 
kallat HTTP-Keep Alive standardiserades. Med denna teknik kan servern och klienten 
återanvända den underliggande TCP-anslutningen och därmed minska overhead. I Node.js är 
serverns standard-timeout för HTTP-Keep alive 2 minuter, och de test som gjordes skickades 
meddelanden inom den tiden. Detta innebär i teorin att den implementering av Long Polling 
som gjorts bör ha dragit nytta av denna effektivisering. Batteriförbrukningen bör enligt teorin 
öka oavsett om HTTP-keep alive används eller inte på grund av den overhead som skickas 
med i varje HTTP-meddelande mellan mobilapplikationen och servern, eftersom större 
datamängder innebär mer nätverksaktivet vilket innebär mer energiförbrukning. 

5.1 iOS 
I iOS framgick det tydligt från empirin att Websocket presterade bättre än HTTP Long Polling 
i de två scenarier som gjordes(Intervall på 0.5 respektive 10 sekunder). Energiförbrukningen 
som presenterades i XCode Energy Report visade en signifikant skillnad, se tabell 1.De mest 
energikrävande inställningarna för experimenten var när Long Polling i intervallet 0,5 
sekunder valdes, där visade energimätaren en förbrukning på 37.25%. För motsvarande 
intervall med Websocket visade energimätaren en energiförbrukning på 16.5%, vilket innebär 
att för intervallet 0.5 sekunder presterade Websocket drygt 55% bättre. De tester som gjordes 
med Websocket med intervallet 10 sekunder visade inget utslag på Energimätaren. För Long 
Polling visade energimätaren dock 25%. Från de mätningar som gjordes rekommenderas 
Websocket framför HTTP-Long Polling när batteriförbrukningen är i fokus. 

5.2 Android 
Utifrån den empiri som samlades in för Android är det relativt tydligt att Websocket är den 
mer energieffektiva tekniken av dem två, men skillnaden är inte häpnadsväckande. Genom att 
undersöka snittet för test 2 och test 4 i tabell 4 så skiljer sig dessa från vad som var förväntat 
utifrån den teori som har samlats in. Då HTTP-protokollet naturligt kommer ha mer overhead 
(överflödig data) [10] i varje anrop bör dessa tester dra mer energi, men detta var inte alltid 
fallen på Android-plattformen. 
 
En tydlig skillnad gick dock att se mellan de tester som använde sig utav 4G, och de som 
använde sig utav WiFi. Under rubrik 3.4 tas energiaspekter upp kring hur 4G är mindre 
energieffektiv än WiFi, detta kan förklara varför det skiljer sig såpass mycket mellan den 
grupp av tester med 4G och den grupp av tester med WiFi aktiverat. Då 4G har högre tail 
energy [14] medför det att radiokommunikationen konsumerar mer energi än vad 
kommunikationen gör genom WiFi. 
 
Tabell 4 visar, som förväntat, att Websocket genererar mindre data då den inte har samma typ 
av overhead, men det går inte att se någon större skillnad mellan de olika teknikerna om 
empirin undersöks inom varje anslutningstyp, alltså 4G för sig och WiFi för sig. Den stora 
skillnaden fanns alltså istället mellan anslutningsteknikerna. För Android och under de 
förutsättningar som gavs för denna studie är det svårt att ge en rekommendation till val då 
empirin inte talar för en solklar och överlägsen teknik. Rekommendationen faller nog till 
Websockets fördel då den faktiskt visade en mindre batteri-förbrukning, om än en liten 
skillnad. 
 



 

   
 

 

 
För både Android och iOS kunde man se att det fanns en skillnad i batteriförbrukningen 
beroende på vilket protokol man använde, och därför kan nollhypotesen förkastas. 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Val av metod 
 

6.1.1 Android 
 
Battery Historian är det verktyg Google har tagit fram för att undersöka energiaspekter hos 
Android-applikationer [34]. Detta verktyg hade varit perfekt att använda i detta arbete, men 
då verktyget användes ihop med testerna gav den mycket konstiga resultat. Resultat av den 
procentandel applikationen drog under ett test stämde inte alls överens med den 
procentandel vi läste av i batteriförbruknings-översikten i telefonen. Det bedömdes därför att 
den inbyggda batteriförbruknings-översikten var ett bättre val för denna studie. Dock kan vi 
inte garantera att det milliampere-tal vi fick ut från denna funktion är helt tillförlitlig,  
 
Val av mobil till denna studie tror vi kan ha stor påverkan på de resultat denna studie gav. Då 
Huawei Nexus 6P är en telefon som släpptes 2015 och har varit under personligt bruk i över 1 
år kan detta ha en negativ påverkan på telefonens batteri-hälsa. Under denna tid kan batteriet 
ha tappat kapacitet eller helt enkelt vara såpass utsliten att den tappar sin laddning snabbare 
vilket kan ha förvridit insamlad empiri. 
 
Det bibliotek som valdes till Android (nv-websocket-client) är inte samma bibliotek som 
användes för websocket-funktionalitet till iOS, där användes “Starcream”. Det är viktigt att 
påpeka att effektiviteten kan skilja mellan dessa bibliotek och kan därför förvrida empiri. Det 
hade varit optimalt under experimenten att använda sig utav samma bibliotek till båda 
plattformarna. 

6.1.2 iOS 
 
Batteriavläsningen för iOS skiljde sig från Android då iOS inte har samma typ av 
batteriöversikt. I Android visas batterianvändningen sedan full uppladdning, i iOS visas 
batterianvändningen de senaste 24 timmarna. Detta innebär att applikationernas totala 
använda energi minskar i procent då tiden passerar. När applikationen har testats och stängs 
ner tar det dessutom en tid innan den dyker upp i översikten för mobilens applikationers 
inviduella energianvändning. Detta innebär att det är svårt att få en exakt mätning på hur 
mycket en mobilapplikation har dragit under en given tid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

 
 
 
Initialt var tanken att batterimätningen för iOS skulle mätas genom att jämföra batteriets 
procent innan och efter experimenten utfördes. För att få en exakt siffra direkt när testen var 
färdiga skulle iOS SDK användas. Denna metod var den som testades först, men de resultat 
som erhölls var för opålitliga för att kunna användas som empiri, se figur 23. Alla testerna 
testades med samma förutsättningar under två timmar. De parametrar för testerna var 
följande: 
 

• Wifi 

• Intervall 10 sekunder 

• Websocket 
 

 
  Figur 23. Översikt av resultaten från testerna  
  
Att dessa siffror skiljer sig såpass mycket beror på att batterimätaren i telefonen som 
användes ligger kvar på 100% betydligt längre än vad den gör på till exempel 99%.  Detta 
innebar att i vissa av experimenten stannade batterimätaren på 100% i över en timme medan i 
andra resultat gick den ner flera procent. Vad som orsakar detta är oklart, men i en tråd på 
MacForum diskuteras anledningen och vissa menar på att Apple gör ett dåligt jobb med att 
uppskatta mobiltelefonens batteriprocent[35].  
 
En annan faktor som skulle kunna ha påverkat metodens opålitliga tal kan ha varit telefonen 
som användes vid testerna, det är möjligt att batteriet eller batterimätaren var defekt och 
resurser fanns tyvärr inte tillgängliga för att utföra experimentet på en annan mobiltelefon.  
 
Utöver de test som gjordes med XCode Energy Impact testades även Instruments för att 
utvärdera dess kompatibilitet med experimenten. Instruments ska ger en mer detaljerad 
beskrivning av de olika komponenternas användning under testet kunde, vilket innebär att 
man kan se till exempel hur mycket CPU-enheten arbetar vid en viss tidpunkt. Den 
information som skulle visa hur energikrävande mobilapplikationen var däremot inte alls mer 
informationsgivande i det sammanhanget att vi ville ha fram en siffra som lätt kan jämföras 
med de andra testerna. Se figur 24. De enda resultat som erhölls från Instruments som var av 
värde var från HTTP Long Polling med 0.5 sekunders intervall, där kunde man se en stor 
skillnad i energiförbrukningen. De övriga tre experimenten gav inga siffror som på något sätt 
kunde användas för studiens syfte.  
 



 

   
 

 

 
Figur 24. Mätresultat från Instruments 
 
Under testens gång insåg vi de brister som finns i de metoder som användes för att mäta 
batteriförbrukningen, speciellt gällande iOS. Instruments saknade den detaljnivå för att 
kunna se en skillnad mellan de olika protokollen, den närmaste vi kunde komma för att ge 
realistisk bild utan dyra energimätnings-instrument var att använda oss av XCode Energy 
Report. Detta verktyg kan under applikationens körning ge en tydlig bild av hur stor 
energiförbrukning mobilapplikationen har på mobiltelefonen. Metoden för att extrahera detta 
värde är dock problematisk eftersom XCode inte har några alternativ för att få ut en siffra som 
representerar energiförbrukning(Om man inte använder instruments). Därför fick  
vi fick konstruera vår egen metod, alltså ta en skärmdump efter en given tid och sedan 
omvandla denna visuella information till en konkret siffra. Experimentets reliabilitet kan dock 
anses vara hög eftersom Apples egna verktyg användes. 



 

   
 

 

6.2 Resultat 
 

Mobiltelefonens batteri är ett komplext ämne att mäta då den data som erhålls ofta är baserad 
på uppskattningar. Det är svårt att mäta exakt hur mycket batteri som förbrukas utan att ha 
dyra instrument, och det är därför viktigt att man är försiktig när slutsatser dras. De resultat 
som erhölls från de olika experimenten pekar dock väldigt starkt på att Websocket är ett 
lämpligare alternativ när en duplex-kommunikation skall erhållas med ett relativt kort 
intervall mellan den data som servern skickar ut. Detta gäller båda operativsystemen. Att veta 
hur mycket det skiljer sig mellan operativsystemen är svårt att veta då den empiri som erhölls 
representeras i olika enheter (mAh och batteriförbrukning i %). Däremot visar experimentens 
resultat att Websocket var nästan var dubbelt så effektivt som Long Polling för iOS, medans 
för Android presterade de två teknikerna snarlikt.  

6.3 Implikationer 
 
Genom att utgå från denna rapport kan lärdomar dras av metodvalet, vilka svårigheter som 
finns med att mäta batteri på ett tillförlitligt sätt. Den empiri som samlats in kan ligga till 
grund för framtida forskning i form av referens och riktlinjer som kan användas för 
jämförelser i andra studier och experiment. Våra implementationer av Long Polling och 
Websocket kan användas och testas av andra utvecklare för att skapa så effektiva lösningar 
som möjligt för att uppnå dessa två typer av anslutningar. De resultat som erhölls från 
experimenten visar att Websocket bör användas istället för Long Polling när servern ska 
skicka data till mobilapplikationen för att minimera energiförbrukningen. För Android är 
skillnaden mellan teknikernas energipåverkan nästintill försumbar och därför spelar val av 
teknik en mindre roll.  

6.4 Begränsningar 
 
En stor begränsning var att 4G inte kunde jämföras med Wifi på iOS då de metoder som 
användes för att mäta batteriförbrukningen inte tog hänsyn till vilken nätverkstyp som 
användes. En annan begränsning var att vi inte hade tillräckligt mycket tid att kunna 
undersöka varför Websocket-implementation var så pass ineffektiv på Android jämfört med 
iOS.  

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
 
Arbetets slutsats visar att Websocket är det mest energieffektiva protokollet när duplex-
kommunikation ska ske med relativt korta dataintervall, o.5 och 10 sekunder. Både för 
Android och iOS visade sig Websocket vara mer energieffektivt än Long Polling, men hur 
mycket mer energieffektivt Websocket är på iOS jämfört på Android kan inte säkerställas då 
mätmetoderna gav empiri i olika enheter. 
 
Arbetets frågeställning löd: Hur skiljer sig batteriförbrukningen hos en mobilapplikation när 

servern skickar data till mobilapplikationen genom att använda sig av duplex-

kommunikationsteknikerna Long Polling respektive Websocket?  

När de två teknikerna jämfördes på iOS var Websocket överlägset bäst, och för Android var 

skillnaden mellan duplex-kommunikationsteknikerna nästintill försumbar. 

6.6 Vidare forskning 
 
I arbetet har endast energiskillnaden mellan protokollen mätts när data skickas från servern, 
hur detta skiljer sig från när både servern och mobilapplikationen skickar data till varandra 
skulle kunna ge annorlunda resultat. 
De metoder som användes för att mäta batteriförbrukningen på respektive operativsystem var 
inte ultimata, vidare forskning skulle kunna vara att utvärdera olika tillvägagångssätt att mäta 
en mobilapplikations energiförbrukning för Android och iOS.  
Websocket presterade väldigt mycket bättre på iOS än Android, vad detta beror på är oklart 
och bör undersökas.  
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8 Bilagor 

8.1 Server 

8.1.1 App.js 

 



 

   
 

 

8.1.2 Websocket 

 

8.1.3 Hjälpklass helper 
 

 

8.2 Swift 

8.2.1 Första vyn 
 



 

   
 

 

 

8.2.2 Andra vyn 

 



 

   
 

 

8.2.3 Tredje vyn 

 



 

   
 

 

 

8.2.4 Egen klass 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

8.3 Android 

8.3.1 Battery Historian 

 



 

   
 

 

 
 

8.3.2 Long Polling Settings 

 



 

   
 

 

8.3.3 Long Polling Test 

 



 

   
 

 

8.3.4 Main activity 

 



 

   
 

 

8.3.5 Websocket settings 

 
 



 

   
 

 

8.3.6 Websocket test 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


