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Abstrakt 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka kodkvalitén i AIT:s androidapplikation Credential wallet, 
Dock kan syftet generellt formuleras på följande sätt: att identifiera om kodkvalité utifrån ett 
underhållbarhetsperspektiv förbättras med en statisk kodanalys som grund för 
omkonstruktionen av källkod (refaktorisering). Studien försökte också kunna besvara frågan 
med hänsyn till det populära programmeringsstöd som designmönster utgör. 
    För att kunna utvärdera Credential wallet baserat på applikationens underhållbarhet utfördes 
först en initial mätning av underhållbarheten utifrån Martins packetmätvärden och Chidamer 
och Kemerers klassmätvärden. Efter den första mätningen gjordes en kodgranskning med ett 
statatisk kodanalysverktyg för att hitta omstrukteringspunkter. När koden hade omstrukturerats 
gjordes en andra mätning för att se om det blivit en skillnad i kodkvalitén.   
    Efter en massiv omstrukturering på såväl klassnivå som paketnivå, där koden analyserades 
utifrån det statiska kodanalysverktygets olika mönster, kan slutsatsen dras att en statisk 
kodanalys ökar underhållbarheten. Designmönster är dock svårt att implementera genom 
statiska kodanalyser. Eftersom kodanalysverktyg söker efter ytliga fel i källkoden, fångas inte 
den djupare funktionaliteten eller problematiken kring koden upp.  

 
Nyckelord: systemmätning, underhållbarhet, android, mätskala, objektorienterad 
programmering, systemarkitektur, kodkvalité  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Applikationer idag har en gemenskap med byggnationer av olika typer, med skisser, prototyper 
och kravspecifikationer. Till skillnad från fysiska byggnationer styrs applikationer av 
underliggande kod. Kod är instruktioner som skrivs på olika språk Java, C#, C++ med flera, de 
olika språken är både förståeliga för människor och maskiner (Lehn 2016). Likt alla 
konstruktioner levereras applikationer med varierande kvalité. Men hur kan kod förbättra och 
underhållas när den redan är levererad?  
     Botemedlet för bristande kvalité är att göra en omstrukturering av källkoden, 
omstruktureringar kan dock vara tidsförödande om det manuellt. Som respons har det 
uppkommit olika verktyg för att kunna analysera en redan skriven kod för att förbättra 
kvaliteten. Det verktyg som är mest vanliga idag är statiska kodanalys verktyg, som analyserar 
koden utefter olika typer av mönster för att identifiera skadlig kod i applikationen (Computer 
Sweden 2004).  
     Lehn (2016) förklarar att utifrån CISQ:s (2015) ISO (2011) standarden har det identifierats 
fyra principer som berör kodens kvalité: underhållbarhet, prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.  
     Kostopoulos et al. (2017) anser att med den ökade användningen av mobila applikationer, 
internetanvändning och hanteringen av olika autentiserings processer, krävs det ofta att 
systemet är användarvänligt. Vidare menar dessa författare att för att möta det växande området 
för att förbättra förtroendet hos tjänsteleverantörer och slutanvändare med respekt för 
dataskydd, krävs hög kvalité på de nya applikationerna. 
     Som ett svar har Credential wallet vuxit fram, som är android applikation baserat på 
CREDENTIAL projektets moln-baserade systemet för att lagra, dela och hantera en persons 
identitetsinformation. Credential wallet lagrar information från användaren på en säker moln-
plattform för att bevara användarens integritet (Kostopoulos et al. 2017).   
     Credential wallet är utvecklat av AIT (Austrian Institute of Technologies), AIT är ett 
forskningsinstitut som är beläget i Wien, de har tillsammans med ett antal samarbetspartners 
utvecklat Credential wallet.      
Applikationen är byggd på en android plattform, problemet för applikationen har varit att 
utvecklarna har haft blandade erfarenheter inom androidutveckling. Den blandade erfarenheten 
kommer från att Credential wallet är i dagsläget byggt som prototyp för att visa projektets olika 
användningsområden, detta har medfört att kvaliteten av källkoden har minskat. Vilket är en 
faktor som har lett till att källkoden idag behöver ses över och omstruktureras. 
     Eftersom systemarkitektur är en viktig bit inom systemutveckling finns det verktyg som 
hjälper utvecklarna att skapa en god systemarkitektur över den applikation som utvecklas.  
     Karlstads universitet och AIT har ett samarbete för att utveckla version 2 gränssnittet till 
applikationen utan att tagit hänsyn till hur ostrukturerad källkoden för närvarande är, vilket har 
gjort att implementationen har dragit ut på tiden. AIT har istället under 11 månaders tid 
omstrukturerat källkoden för att öka effektiviteten, för att kunna implementera version 2 av 
gränssnittet.  
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     Därför är det viktigt att identifiera och strukturera koden för att möjliggöra bättre förvaltning 
av systemet, eftersom AIT vill att applikationen ska lanseras på marknaden och vara 
konkurrenskraftig under en lång period. Därför är det viktigt att med systemmätningar som 
grund omstrukturera koden, för att öka effektivitet och kodkvalitén av den nuvarande källkoden. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att undersöka kodkvalitén i AIT:s androidapplikation Credential 
wallet, men mer generellt kan syftet formuleras på följande sätt: syftet med studien är att 
identifiera om kodkvalitén utifrån ett underhållbarhetsperspektiv förbättras med en statisk 
kodanalys som grund för omkonstruktionen av källkod (refaktorisering).  

1.3 Undersökningsfrågor 
UF1: Påverkar statisk kodanalys underhållbarheten positivt i Credential wallet? 
För att i studien kunna besvara fråga UF1 även med hänsyn till det populära 
programmeringsstöd som s.k. designmönster utgör, så behöver stödfrågorna UF2 och UF3 
besvaras. 
UF2: Främjar en statisk kodanalys implementeringsmöjligheterna för designmönster? 
UF3: Blir det skillnad i mätvärdena efter att en omstrukturering har genomförts av källkoden 
för applikationen?  

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för studien vänder sig till deltagare som ingår i projektet CREDENTIAL, eftersom 
de ska nyttja resultatet vid den fortsatta utvecklingen av Credential wallet. Målgruppen riktar 
sig också till utvecklare som sitter med en källkod av lägre kvalité, som är behov av 
omstrukturering ur ett underhållsbarhetsperspektiv.  

1.5 Metod 

Mitt val av forskningsmetod i studien är en form av kvantitativ forskning – valet är helt 
beroende av mina undersökningsfrågor, vilket är att utifrån kodmätningar effektivisera 
underhållbarheten i Credential wallet. Som framgick redan i avsnitt 1.1 är statiska analyser den 
form av kodgranskning som används mest nu för tiden. Som kommer att framgå i nästa kapitel 
utförs statisk kodanalys genom olika mätningar på kodtexten. För att underlätta mätningen 
använder man olika typer av digitala verktyg. För UF2 behövs dock en kvalitativ prövning där 
jag som programmerare försöker använda kodanalysens resultat för att implementera vissa 
relevanta designmönster. 
    För att kunna besvara UF1 och UF 3 kommer analysen vara beroende av formeln i teorin se 
avsnitt 2.1 och kommer att modifieras utifrån den diskussion som förs i teorin. 
 
1.5.1 Mjukvara för mätning  
De olika mjukvarorna som kommer att användas i studien är android studio, QAPlug och   
metricsreload. Android Studio används för att utveckla applikationer med hjälp av Java kod, 
android studio är en gratis IDE (Integrated Development Environment) för utveckling av 
androidapplikationer, som är baserad på Intellijs plattform (Android 2018).  
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     Den insticksmodul som kommer nyttjas för att mäta Credential wallet heter metricsReload 
som används för att mäta objektorientering och android applikationens underhållbarhet. 
MetricsReload är ett automatiserat mätverktyg som är utvecklat för Intellijs plattform och 
stödjer alla språk som Intellij har skapat verktyg för och behandlar en rad av olika mätvärden. 
I metricsReload kommer två mätvärdes paket att användas, Martin packaging metrics samt 
Chidamber-Kemerers metrics. Mätvärdenas betydelse kommer att diskuteras närmare i teorin; 
se avsnitt 2.7 (Jetbrains 2018). 
     Efter att den första mätningen är genomförd kommer QAPlug att användas för att 
omstrukturera källkoden. QAPlug är ett open-source analyseringsverktyg inom Intellij 
plattformar, vars syfte är att analysera kodens kvalité. I min studie kommer därav tre stycken 
verktyg att integreras med QAplug (Qaplug u.å.): 

1) Checkstyle - Detta plugin tillhandahåller både realtid och eftersökning av Java-filer med 
Checkstyle inom IDEA. 

2) PMD - Ett plugin för att köra statisk analys med PMD i Intellij 
3) Findbugs - ger statisk kodanalys för att leta efter fel i Java-kod från Intellij IDEA. 

Findbugs är ett defektsökningsverktyg för Java som använder statisk analys för att leta 
efter mer än 200 buggmönster, som null-referenser, oändliga rekursiva loopar, dålig 
användning av Java-bibliotek och deadlocks. Findbugs kan identifiera hundratals 
allvarliga fel i stora applikationer (Qaplug u.å.).  

1.5.2 Upplägg för undersökningen 
Patel och Davidsson (2017) menar att det finns olika sätt att samla in information, exempel på 
insamlingstekniker är enkätundersökningar, intervjuer och observationer. Det är dock viktigt 
att innan studien genomförs bestämma upplägget för undersökning. 
I studien kommer jag att genomföra en kodgranskning med hjälp av ett statiskt kodanalys 
verktyg. För att utifrån verktygets resultat omstrukturera källkoden och se hur det påverkar 
underhållbarheten.  
     Kononenko et al. (2016) menar att ett projekt som sträcker sig under många år, kräver en 
effektiv kodgranskning vars syfte är att fastställa kodkvalitén vid förvaltning. Eftersom många 
applikationer är stora, har kodgranskning blivit mindre formella men det ställs fortfarande krav 
att kodgranskningen måste ske med hög kvalité därför har Kononenko et al. (2016) undersökt 
hur kodgranskningarna genomförs med god kvalité. Det som framgick var att god kvalité 
förknippas med ett antal faktorer, en av dessa var underhållbarhet. I underhållbarhet ingår 
läsbarhet, stark koppling och kohesion i koden samt att koden är väldokumenterad.  
     För att kunna genomföra en utvärdering av Credential wallet baserat på applikationens 
underhållbarhet kommer jag att utföra en kodgranskning där jag utvärderar den nuvarande 
koden genom mätningar av kodens underhållbarhet. En bra genomförd kodgranskning med ett 
eller flera mätverktyg ligger till grund för studien. Jag kommer genomföra två mätningar, en i 
början för att se hur systemet ser ut, för att sedan göra en mätning efter att jag omstrukturerat 
koden för att utvärdera hur effekten av arbetet har blivit.  
 
1.5.3 Mätningsplan 
Fenton och Pfleeger (1997) menar att det måste finnas en plan för genomförandet av mätningen, 
denna plan ska beskriva vem, var, vad, hur och varför mätningen ska genomföras, mätplanen 
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är alltid viktig eftersom utvecklare och projektledaren ska kunna använda detta för att få en 
större bild av systemet, mjukvaruutvecklingen och underhållbarheten.  
     Planen börjar ofta med varför mätningen ska genomföras, vilka frågor som ska besvaras 
samt hur reliabiliteten definieras.  Nästa steg är att definiera vad som ska mätas, i detta fall ska 
mätningen genomföras på en applikation för att öka kodkvaliten ur ett 
underhållbarhetsperspektiv. I en gedigen plan definieras alltid var och när mätningen ska ske, 
detta på grund av att vissa mätningar bara sker en gång och andra sker flera gånger. Nästa steg 
är att beskriva hur och vem, detta för att identifiera de verktyg, tekniker samt personer som ska 
vara involverade i mätprocessen.  
     I tabell 1.1 presenteras mätplanen för studien i syfte att underlätta mätningen av 
underhållbarheten i systemet.  
 

Tabell 1.1: är en visuell representation av mätningsplanen för studien. 
 
1.5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I studien kan validiteten, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras. Vad som hotar validiteten 
i studien är att underhållbarhet kan tolkas på olika sätt samt ur ett pragmatiskt synsätt så bidrar 
resultatet till att hjälpa projektet CREDENTIAL att öka deras kodkvaliten. Vad som höjer 
validiteten i uppsatsen är att mätinstrumentet inte går att ifrågasätta, skulle mätningarna på 
applikationen genomföras av en annan person skulle resultatet bli detsamma.  
     Reliabiliteten in studien är hög då den kvantitativa kunskap som presenteras är framtagen av 
standardverktyg och beprövade funktioner inom ämnet  
     Generaliserbarheten i denna studie hotas av att mätningarna och den statiska kodanalysen 
kommer köras på en viss del av applikationsprototypen, dock med djupgående studier som 
teoretiskt ansats.  
 
1.5.5 Styrkor och brister  
Styrkorna med studien är att systemmätning är ett stort område med många beprövade skalor. 
Jag kan därför utgå från mätvärden som redan är definierade och beprövade. 

Metrikplan  

Varför Mätningen kommer att göras för att få öka underhållbarheten i 
Credential Wallet, för att koden inte är tillräckligt strukturerad  

Vad  Mätningen kommer att beröra applikationen på paket samt klass-
och paketnivå. 

Hur  Mätningen kommer att genomföras med plugin i android studio, 
metricsReload och QAPlugs (PMD och Findbugs) 

Vem Markus Rajala i samråd med Andreas Happné 
Var  Karlstad Universitet  
När Det kommer att genomföras två stycken mätningar på systemet en 

i början för att se hur det ser ut samt en efter när ändringar i 
applikationen har gjorts för att se hur skillnaden blir. Den första 
mätningen kommer att genomföras, 27-03-2018 samt den andra 
mätningen kommer att genomföras 05-05-2018 
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     En svaghet med studien är att det inte finns några riktvärden i mätningen, ett dåligt värde 
behöver nödvändigtvis inte vara ett dåligt värde, utan forskaren måste se till trenden i systemet 
för att avgöra om kodkvalitén tenderar att öka eller bli sämre. 
 
1.5.6 Etiska överväganden  
Uppsatsen bygger på det empiriska resultatet som inhämtas från mätningar och omstrukturering 
av källkod genom ett statiskt kodanalys verktyg.  
       Vissa restriktioner på källkoden ställdes av CREDENTIAL projektet, eftersom koden är 
skriven av externa parter får inte vissa delar visas i studien. Den kod som inte får visas upp är 
koden ur Integration-paketet. Därför har de fyra grundkraven använts som stöd genom studien.  
 
Informationskravet 
Enligt Patel och Davidsson (2017) handlar informationskravet om att författaren ska informera 
de berörda om det aktuella syftet med uppsatsen. Syftet är förmedlat och bearbetat tillsammans 
med projektet då uppsatsen vänder sig till att förbättra deras prototyp.   
 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i studien har rätt att bestämma om de ska medverka 
i studien (Patel & Davidsson 2017). Eftersom studien är kvantitativ har jag fått godkänt av 
CREDENTIAL att visuellt förmedla vissa delar ur koden i studien för att underlätta förståelsen 
av vad som är gjort.  
 
Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet behandlar användandet av personliga uppgifter samt att deltagarna får 
största möjliga konfidentialitet (Patel & Davidsson 2017). Källkoden för applikationen finns 
bara lokalt på datorn samt online på gitlab. Efter studien kommer den lokala kopian att tas bort 
för att inte koden ska spridas till obehöriga personer.   
 
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet behandlar insamlade data om enskilda personer, data får bara användas i 
forskningsändamål (Patel & Davidsson 2017). Efter samtal med CREDENTIAL projektet 
kommer viss kod att inte visas i studien, den kod som inte kommer att presenteras, är koden ur 
Integration-paketet. 

1.6 Avgränsning 

Studien riktar sig huvudsakligen till utvecklingsgruppen av Credential wallet, eftersom det ska 
kunna få en bättre kvalitet i källkoden, som CREDENTIAL kan nyttja för vidareutveckling av 
applikationen. 
     Uppsatsen kommer att utgå från att läsaren har en grundlig förståelse inom objektorienterade 
programmeringsspråk, samt är bekant med grundläggande begrepp inom systemutveckling och 
systemarkitektur.  
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1.7 Begreppslista 
Nedan kommer centrala begrepp för studien att presenteras för läsaren, i syfte att förenkla 
läsningen. 
Komponent – Delar av ett system, komponenter med liknande funktionalitet är ofta utbytbar. 
En komponent visar på funktionalitet i systemet. Är på en hög abstraktionsnivå (paketnivå) och 
innehåller klasser och moduler. 
 
Modul –  Modul är en del av ett system, som visar på en viss funktionalitet, innehåller ett antal 
klasser. 
 
Klass – Används inom Objektorientering för att beskriva egenskaper något har.  
 
Objekt – Är de objekt som instansieras av en klass. Ex. de sparkonton som finns i ett system 
är instanser av till exempel Konto. 
 
Systemmätning – är en uppsättning mjukvaruåtgärder som ger utvecklare bättre inblick i koden 
de utvecklar. Genom att utnyttja kodvärden kan utvecklare förstå vilka typer och / eller metoder 
som ska bearbetas eller testas noga. 
 
Kodlukt –Kodlukt, (eller dålig lukt) är något symptom i källkoden för ett program som 
möjligen indikerar ett djupare problem. Enligt Martin Fowler är "en kodlukt en ytaindikering 
som vanligen motsvarar ett djupare problem i systemet". 
 
Koppling –Koppling är graden av ömsesidigt beroende mellan mjukvarumoduler; ett mått på 
hur nära sammanhängande två rutiner eller moduler är, styrkan i relationerna mellan moduler 
 
Kohesion - Sammanhållning refererar till i vilken grad elementen i en modul hör samman. 
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2. Systemarkitektur 

I området finns det omfattande forskning, därför har jag i samråd med Simon Herold och Martin 
Blom på Karlstad Universitet fått ett antal böcker som behandlar system arkitektur. Dock finns 
det omfattande forskning inom området, vilket har gjort att det är lätt att fastna i 
dokumentationen. 
     Motiveringen till varför jag valt Gamma et al. (1997) designmönstren är för att de anses som 
skaparna av objekt-orienterade mönster, alla mönster är vidareutvecklade från deras teorier. 
Gamma et al. (1997) designmönster förkortas GoF. 
     Chidamber och Kemerers (1994) metrikskala har en hög citeringsgrad, dvs hur många som 
citerar dem. Enligt IEEE är det 2000 och enligt Google Scholar är det sammanlagt nästan 7000.  
     Idag finns det cirka 540 olika mätvärden som går att mäta, dock tas det upp att Chidamber 
och Kemerers metrikskala används för akademiska och open-source projekt. Chidamber och 
Kemerers mätskala behandlar de grundläggande värden inom Objektorientering.  
     I studien används även Robert Martins mätvärden för att identifiera beroenden på paketnivå.  
     I litteraturen inom ämnet system arkitektur är många böcker skrivna av forskare som är 
framstående inom ämnet, finns det även akademiska tidskrifter och konferenser där det 
diskuteras runt systemarkitekturen i programutveckling.  
     Systemarkitektur är brett och samtidigt outforskat inom androidapplikationer; samt att det 
kommer nya verktyg hela tiden. Därför anser jag att det är bra att ligga i framkant och behandla 
ny forskning i så stor utsträckning som möjligt. Dock är gamla teorier fortfarande giltiga inom 
ämnet; till exempel GoFs designmönster som är från 1994. 
     I studien kommer det vara tre huvudkällor, Martin (2017), Albeladi et al. (2014) och 
Chidamber och Kemerer (1994). Dessa tre kommer vara huvudkällor eftersom de behandlar de 
mätvärden som kommer nyttjas i studien.  Albeladi et al. (2014) tar också upp den formeln som 
används för att besvara UF1 i undersökningsfrågorna.  

2.1 Underhållbarhet 

Enligt CISQ:s (2015) standard definieras underhållbarhet genom att representera graden av 
effektivitet, och effektivitet med vilken en produkt eller ett system kan modifieras av de avsedda 
underhållarna (ISO 25010). Underhållbarhet innehåller sådana begrepp som 
ombytningsförmåga, modularitet, förståelse, testbarhet och återanvändbarhet (CISQ 2015) 
 
2.1.1 Definition av underhållbarhet 
Martin (2017) anser att huvudsyftet med systemarkitektur är att stödja applikationens livscykel. 
Bra systemarkitektur ska göra ett system lätt att utveckla och underhålla samt att minimera 
kostnader under applikationens livstid.  
     Förra året ökade användningen av androidmobiler, vilket ledde till en ökning i utvecklingen 
av androidapplikationer. Google play store hade mer en 65 miljoner applikationsnerladdningar 
under förra året, i oktober 2016 hade Google över 2,4 miljoner applikationer där 13 procent 
klassas som applikationer av låg kvalité (Saifan & Al-Rabadi 2017).  
    Underhållbarhet är en egenskap för design och installation som bestämmer sannolikheten att 
system kan återställas till dess normala tillstånd i en given tidsram, eftersom användningen av 
androidplattformar har ökat i en rasande takt ställs det stora krav på applikationers 
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underhållbarhet. Underhållbarhet bestämmer om en applikation kan användas under en lång 
period och ta hänsyn till att applikationen behöver uppdateras eller att användarnas behov 
ändras (Saifan & Al-Rabadi 2017).  
     Underhållbarhet är en kostsam process, beaktar utvecklaren tidigt underhållbarheten och 
implementerar underhållbarhetsprinciper under designfasen kan det ge en billigare totalkostnad 
under applikationens livstid. Ofta glöms underhållbarhet bort under designfasen och införs 
under förvaltningen, vilket kan bidra till att utvecklingskostnaderna ökar (Saifan & Al-Rabadi 
2017).  Martin (2017) styrker detta genom att betona att den dyraste kostanden när man pratar 
om underhåll är att utforska redan skriven kod. 
     Rikard Land menar att underhållbarhet är hur enkelt det är att ändra programvara eller 
komponent för att korrigera fel, förbättra prestanda eller andra attribut eller bara anpassa sig till 
eventuella ändringar som uppstår i miljön vilket behandlar alla faktorerna för underhållbarhet; 
se figur 2.1 (Saifan & Al-Rabadi 2017 s.520). Medans Rimmi Sanini menar att underhållbarhet 
är hur lätt det är att ändra programvarukomponent för att korrigerafel, förbättra prestanda eller 
andra egenskaper, eller anpassa sig till en förändrad miljö. Definition behandlar de fyra 
faktorerna om underhållbarhet; se figur 2.1 (Saifan & Al-Rabadi 2017 s.520). 
      Definitionerna av underhållbarhet återkommer alltid till de fyra faktorerna, dock påverkar 
definitionerna underhållbarhetsfaktorerna på olika sätt, Rikard Lang och Rimmi Sanini 
definitioner har ett fokus på den interna kvalitén och betonar inte vikten av kostnad och tid som 
huvudfaktorer för en androidapplikation (Saifan & Al-Rabadi 2017). Det är något som Fenton 
och Pfleeger (1997) styrker genom att beskriva underhållbarhet utifrån ett kodkvalitéperspektiv 
där en applikations källkod ska kunna testas, samt att moduler och komponenter i applikationen 
ska kunna byggas ut och återanvändas. Källkoden ska även följa de uppsatta riktlinjerna för god 
programmering. För att få en inblick i underhållbarhet beskrivs faktorerna för underhållbarhet 
i tabell 2.1 utifrån Ghosh et al. (2012). 
 
Underhållbarhet faktorer Beskrivning  
Anpassningsbarhet systemets förmåga att vara diagnostiserat för 

brister eller orsaker till misslyckanden i 
programvara eller för de delar som ska ändras 
för att identifieras (Ghosh et al. 2012). 
 

Modifierbarhet handlar om ett systems förmåga att tillåta 
anpassning av systemet (Ghosh et al. 2012). 
 

Testbarhet Handlar om systemets förmåga att validera 
den nya anpassningen eller redan skriven 
källkod. (Ghosh et al. 2012). 
 

Stabilitet handlar om att systemet ska kunna undvika 
oväntade effekter av ändringar som görs i 
systemet (Ghosh et al. 2012).  
 

Tabell 2.1: Beskrivning av underhållsbarhets faktorer 
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Ghosh et al. (2012) och Albeladi et al. (2014) anser att en applikations underhållbarhet kan 
definieras genom inre- och yttrekvalité, där den yttrekvalitén är underhållbarhetens faktorer och 
den inrekvalitén är storlek på klasser och/eller packet, komplexitet, koppling, kohesion och arv. 
För att få en inblick i vad den inrekvalitén omfattar, måste först den yttrekvalitén granskas. 
     Det är ett faktum att faktorerna för underhållbarhet är det viktigaste indikatorerna för att 
mäta kvalitén på applikationen, dock menar Ghosh et al. (2012) att de bara kan mätas när ett 
program redan är skrivet. Medans de inre kvalitéerna kan implementeras i ett tidigt skede av 
utvecklingens livscykel, för att underlätta för utvecklare att göra kvalitetsbedömningar av 
systemet. 
     En androidapplikation från ett utvecklingsperspektiv har flera speciella egenskaper om en 
jämförelse dras till Java och andra objektorienterade språk (Saifan & Al-Rabadi 2017). Med 
detta sagt menar Hegedüs et al. (2018) att kodlukt är den största anledningen till 
omstrukturering av källkod, författarna betonar att omstrukturering påverkar strukturen i 
applikationens källkod, en god omstrukturering ger ofta en inverkan på källkodens 
underhållbarhet.  
 
2.1.2 Underhållbarhet formel  
De objektorienterade mätskalorna kan vara en bra indikator för att mäta kvalitén av 
underhållbarhet i en redan skriven applikation. De fyra faktorerna som påverkar 
underhållbarheten i en kod är anpassningsbarhet, modifierbarhet, testbarhet samt stabilitet 
(Saifan & Al-Rabadi 2017); det är något som standarden från CISQ (2015) också styrker. 
 

 
Figur 2.1: en modifiering av Saifan och Al-Rabadi (2017:519) bild av underhållbarhet. 
 
Saifan & Al-Rabadi (2017) anser att varje faktor i underhållbarhet har olika mätvärden för att 
kunna bestämma underhållbarheten.  
 
”Maintainability=Analyzability+Changeability+Stability+Testability…(1), where:Analyzabilit
y=cl−wmc+cl−comf+in−bases+cu−cdused…(2)Changeability=cl−stat+cl−func+cl−data…(3)
Stability=cl−data−publ+cu−cdusers+in−noc+cl−func−publ…(4)Testability=cl−wmc+cl−func
+cu−cdused” (Saifan & Al-Rabadi 2017 s.519).  
 
Albeladi et al. (2014) diskuterar formeln som Saifan och Al-Rabadi (2017) anser ligga till grund 
för underhållbarhet. Författarna menar att formeln grundar sig i det statiska kodanalys verktyget 
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LOGISCOPE, vilket innebär att formeln måste bearbetas för att kunna appliceras på andra 
statiska kodanalys verktyg.  
     Albeladi et al. (2014) menar fortsatt att formeln som ligger till grund för underhållbarhet 
beräknas genom att summera värdet från alla delarna, det vill säga att formeln: 

 
Maintainability = Analyzability + Changeability + Stability + Testability 

 
 måste brytas ner till dess beståndsdelar för att öka förståelsen hur underhållbarhet beräknas.  
 
Analyzability = cl_wmc + cl_comf + in_bases + cu_cdused 
Författarna menar att Analyzability består av en summering av fyra stycken värden. Cl_wmc 
behandlar kohesionen som utgör den statiska komplexiteten hos metoderna i klassen. Cl_comf 
behandlar storlek och återanvändbarhet där antalet skriva rader kod, det vill säga förhållandet 
mellan antalet rader i modulen och totalt antal rader i paketet. In_bases behandlar arv och 
beräknar om klassen har några direkta arv. Det sista värdet är Cu_cdused behandlar koppling 
och kohesion, och mäter antalet klasser som den nuvarande klassen använder (Albeladi et al. 
2014). 
 
Changeability = cl_stat + cl_func + cl_data 
Cl_stat behandlar storlek, och mäter antalet körbara anrop i alla metoder och 
instansieringsanrop för en klass. Cl_func behandlar kohesion och storlek i klassen, värdet mäter 
antalet metoder som deklarerats i en klass. Cl_data likt cl_func behandlar värdet kohesion och 
storlek i klassen, värdet mäter antalet deklarerade attribut i klassen (Albeladi et al. 2014).   
 
Stability = cl_data_publ + cu_cdusers + in_noc + cl_func_publ 
cl_data_publ behandlar koppling, kohesion och inkapsling av klassen, samt mäter antalet 
publika attribut som deklarerats i klassen. Cu_cdused berörs i changeabilty ovan. In_noc 
behandlar arv i klassen det vill säga antalet direkta arv en klass besitter. Cl_func_publ behandlar 
koppling kohesion och polymorphism och ser över antalet publika metoder som en klass besitter 
(Albeladi et al. 2014).    
 
Testability = cl_wmc + cl_func + cu_cdused 
Testability består av följande variabler Cl_wmc, Cl_func och Cu_cdused som berörs ovan. 
(Albeladi et al. 2014).   
 
Utifrån empirin rörande formeln är det svårt att göra en matematiskt korrekt viktning av 
variablerna. För att säkerställa empirisk mättnad av formeln har jag kontaktat en av författarna, 
Abuldrahman Albeladi, via mail för att reda ut vilka variabler som väger tyngre. Abuldrahman 
Albeladi anser att Analyzability är den faktorn som väger tyngst i formeln och bör således alltid 
finnas med vid modifiering av den nuvarande formeln (pers.kom. 2018-05-26). 
     För att få en bild av formeln efter nedbrytning till beståndsdelar görs en matematisk 
hopläggning av variablerna för att kunna dra slutsatser variabler som förekommer mest i 
formeln. Efter hopläggningen av variablerna blir Albeladi et al. (2014) och Saifan och Al-
Rabadi (2017) underhållbarhet formel enligt följande:  
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Underhållbarhet = 2cl_wmc + 3cl_cdused +2cl_func + cl_comf + cl_data + cl_data_publ + 
cl_func_publ+ cl_data_publ + in_noc + in_bases 
 
Den matematiska hopläggningen visar att cl_wmc, cl_cdused och cl_func är framstående 
mätvärden i formeln (Albeladi et al. 2014). De tre variablerna menar författarna berör kohesion, 
koppling och storlek. 
 

” Finally, we can conclude from the results above that the value of Maintainability 
for Ver2 is better than Ver1 because the value of size of Maintainability for M Ver2 
is less than the value of size of Maintainability for Ver1” (Albeladi et al. 2014 s.12) 
 

Albeladi et al. (2014) menar efter omstruktureringen med det statiska kodanalys verktyget 
minskande underhållbarhetsvärdet efter kalkyleringen. Fortsatt menar författarna att i deras 
studie mottog de ett minskat värde, efter analys kom de fram till att det minskande värdet på 
underhållbarhet kalkyleringen är ett bättre värde när underhållbarhet kalkylerades utifrån deras 
mätvärden.   
    I kriteriefaktornivån för underhållbarhet märkte Albeladi et al. (2014) efter att analyserat två 
stycken system mot varandra att värdet Analyzability fick ett högt värde. Vilket betyder att 
systemet är komplext och svårt att förstå. Att komplexiteten ökar beror på att faktorerna mäter 
kohesion och storlek, författarna anser att kohesion och storlek på en klass bedömer huruvida 
klassen är komplex eller inte.  
     Hegedüs et al. (2018) motsätter sedan tidigare Albeladi et al. (2014) och menar att” We 
found that the size, complexity and coupling related metric values were significantly higher in 
the source code elements being refactored” (Hegedüs et al. 2018 s.326) Hegedüs et al. (2018) 
menar med citatet att efter deras studie, där de analyserat 7 olika system för att se hur 
kodkvalitén blir vid en omstrukturering. Deras resultat framhävde en skillnad i mätvärdena 
CBO, NOC, DIT, LCOM, WMC och RFC. Där dessa värden ökar vid en omstrukturering av 
källkoden; de olika mätvärdena beskrivs i avsnitt 2.5.  Men för att få riktlinjer i vilket spektra 
dessa mätvärden ska ligga har Mumtaz et al. (2018) tagit fram en tabell för att beskriva vilka 
spektrum som anses vara bra mätvärden samt dåliga mätvärden vid en omstrukturering; se tabell 
2.2 i avsnitt 2.7.  
 

2.2 Kohesionsprinciper  

Martin (2017) anser att om utvecklaren ska veta vilka klasser och moduler som tillhör vilken 
komponent, det vill säga kohesionen mellan ett antal klasser. Utvecklaren bör utforska olika 
systemutvecklings principer gällande just denna problematik. För att veta hur klasser på ett 
effektivt sätt, med betoning på reliabilitet och underhållbarhet, placeras korrekt på en högre 
abstraktionsnivå. Saifan och Al-Rabadi (2017) menar på att en applikation som har en låg grad 
av kohesion ofta är ett komplext system. Kohesion är dock brett och kan abstraheras så lågt som 
till metod nivå, kohesion behandlar de interna modulerna och klasserna i en applikation.  



12 
 

     För att få en bild av kohesion har Martin (2017) listat ett antal principer, dessa tre principer 
är ”REP: The Resuse/Realease Equivalence Principle, CCP: The Common Closure Principle, 
CRP: The Common Resuse Principle” (Martin 2017 s. 104). 
     Nedan följer en diskussion om varje princip för att öka förståelsen om kohesion och varför 
just det är viktigt när bra systemarkitektur efterfrågas (Martin 2017).  
 
2.2.1 REP - Principen om återanvändning / frisättning ekvivalens 
REP anser Martin (2017) är det som är på uppgång det senaste decenniet, eftersom många 
utvecklare återanvänder komponenter. ”We are now living in the age of software reuse—a 
fulfillment of one of the oldest promises of the objected oriented model.” (Martin 2017 s. 104). 
     Martin (2017) anser att utvecklare inte kommer att återanvända mjukvara om inte modulerna 
i mjukvaran kan spåras med hjälp av spårningsnummer och versionsnummer. Återanvändning 
av moduler är en omfattande och svår uppgift, om avsaknad av versionsnummer och 
spårningsnummer inte finns kan det omöjligt gå att veta om modulerna som återanvänds är 
kompatibla med varandra. Därför är REP en viktig princip att ha i åtanke när kohesion 
diskuteras.  
     Ser man REP från en arkitektursynvinkel innebär det att klasser och moduler måste finnas i 
en grupp med liknande funktionalitet. Klasser och moduler får inte placeras i en ologisk grupp, 
på grund av att utvecklaren inte vet var klassen eller modulen ska placeras. Klasser och objekt 
som hör tillsammans ska släppas tillsammans, under samma spårnings- och versionsnummer 
(Martin 2017).  
 
2.2.2 CCP- Den gemensamma stängningsprincipen 
CCP betonar vikten av att komponenter inte ska ha flera olika anledningar till att ändra sig, i 
många applikationer är underhållbarhet viktigare än återanvändningsbarhet. Om kodändringar 
måste göras i en applikation, ska ändringarna göras i en komponent och inte av flera olika, det 
är positivt eftersom bara en komponent behöver analyseras och valideras för nästa släpp av 
applikationen (Martin 2017). 
 
2.2.3 CRP - Den gemensamma återanvändningsprincipen 
CRP handlar om att hjälpa utvecklaren att besluta om vilka klasser och moduler som ska höra 
till vilken komponent, Martin (2017) menar att klasser och moduler som ska återanvändas 
tillsammans ska tillhöra samma komponent. Författaren anser att CRP hjälper oss att veta vilka 
klasser och moduler som hör till samma komponent, men CRP berättar samtidigt för 
utvecklaren vilka klasser och moduler som inte ska placeras i samma komponent.  

2.3 Kopplings principer  
Kapitlet handlar om kopplingen mellan komponenter, för att behandla problematiken bakom 
detta har Martin (2017) listat tre stycken principer på hur utvecklaren ska kopplar olika 
komponenter. Det tre principer för koppling mellan komponenter är ADP (”The Acyclic 
dependency principle”), SDP (”the Stable Dependency Principle”) och SAP (”the Stable 
Abstractions Principle”) (Martin 2017). 
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2.3.1 ADP- Den acykliska beroendeprincipen 
Utifrån det verkliga livet när en person är på arbetet och får något gjort, för att sedan gå hem i 
när dagen är slut, för att sedan komma till arbetet dagen efter och upptäcka att det som gjordes 
dagen innan inte längre funkar. Det kallas för morgonen efter syndromet och är vanligt inom 
systemutveckling (Martin 2017).  
     Martin (2017) betonar att ADP principen löser problematiken kring morgonen efter 
syndromet. ADP går ut på att det inte får finnas några cykler i beroende strukturen hos en 
applikation. Existerar cykler är det omöjligt att undvika morgonen efter syndromet. Paketen i 
en applikation får därmed inte vara beroende av varandra i den mån att det skapas ett cirkulärt 
beroende; ADP uppfylls när det cirkulära beroendet bryts. Till exempel om paket A är beroende 
av B, B är beroende av C och C är beroende av A. För att bryta detta, kan det skapas ett nytt 
paket där alla liknande beroenden samlas (Martin 2017).  
 
2.3.2 SDP - Principen om stabil beroende 
En design kan inte vara helt statiskt, en applikation måste ha en viss grad av flyktighet för att 
öka underhållbarheten. Likt CCP som är beskrivet i avsnitt 2.2 där utvecklaren skapar 
komponenter som är känsliga för vissa typer av ändringar men är immuna mot andra. SDP går 
ut på att försäkra sig om att moduler som har avsikt att vara lätta att modifiera inte är beroende 
av moduler som är svårare att ändra (Martin 2017). Men för att förstå SDP menar Martin (2017) 
att utvecklare måste förstå problematiken bakom stabilitet, vad är stabilitet? Alla komponenter 
behöver inte vara stabila. Utan graden av stabilitet bestäms utifrån vad utvecklarna vill 
åstadkomma med paketet i applikationen.  
 
2.3.3 SAP - Principen om stabila abstraktioner 
Vissa paket i ett system ska inte ändras ofta, dessa paket representerar arkitektur och besluts 
policys på hög nivå, men varför ska inte dessa paket ha en högre grad av flyktighet? Det är för 
att de olika paketen är kärnan i ett system dock kan systemet bli mindre flexibelt. SAP menar 
att det finns en relation mellan stabilitet och abstraktionsnivå, ett stabilt paket bör vara abstrakt 
och ostabila paket bör vara konkreta. Ostabilitet tillåter konkret kod i de konkreta paketen att 
ändras lätt, vilket leder till en bättre underhållbarhet (Martin 2017). 
     För att öka underhållbarheten på paketnivå menar Martin (2017) att utvecklaren måste se 
relationen mellan stabilitet och abstraktion. För att kunna visualisera detta har Martin (2017) 
kommit fram till en graf som visar på huvudsekvensen i ett paket som den vertikala linjen i 
grafen, högst upp i vänster (0,1) är komponenterna stabila och abstrakta och längst ner till höger 
(1,0) ostabila och konkreta; se tabell 2.2. Eftersom komponenter i en applikation kan ha en viss 
grad av abstraktion och stabilitet kan utvecklaren se hur långt ifrån en komponent är från den 
rätalinjens ideal.  
     Utifrån ett systemutvecklingsperspektiv menar Martin (2017) att goda utvecklare placerar 
komponenter nära ändpunkterna i tabell 2.2 men självklart är allt beroende av vad komponenten 
ska åstadkomma. 
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Figur 2.2: en modifiering av Martin (2017:128) bild av Distans från huvudtråden. 

2.4 Systemmätning 

Kunskapen runt ett systemutvecklingsprojekt är viktigt eftersom Fenton och Pfleeger (1997) 
anser att mätning har genomslagskraft för att se om applikationen vi utvecklar är körbar. I 
dagens utveckling läggs omfattande tid på att applikationen ska vara körbar och därför minskar 
tiden för mätning av systemet.  
     Fenton och Pfleeger (1997) anser att utvecklingen av en produkt kan göra att stora moduler 
tar längre tid än mindre, men efter längre tids observationer har det framkommit att det inte är 
fallet, utan att strukturen hos en applikation måste undersökas och hur denna påverkar outputen 
från applikationen. 
     Fenton och Pfleeger (1997) betonar att systemmetrik är en term som omfamnar många olika 
aktiviteter, dock har alla aktiviteterna någon form av systemmätning. Mätning inom mjukvara 
har under en lång tid varit svårbegripligt och avskärmat, men är av stor grund när god kodkvalité 
i applikationen efterfrågas. Många utvecklare använder mätning för att se om källkoden som är 
skriven har en god kodkvalité samt att det system som skapats är redo för testning. 
     Inom systemmetrik definieras mätning genom att samla information om attributen som varje 
objekt innehåller. Ett objekt kan liknas med det vi ser och som finns i verkligheten, Personer, 
telefoner och bilar är alla exempel på objekt i den verkliga världen. Fenton och Pfleeger (1997).  
     Ett attribut är en egenskap som ett objekt besitter till exempel kan det vara färg ett rum har, 
kostnaden som en familj betalar när det åker på semester, ofta när en definition görs av ett 
objekt genom attribut används ofta nummer och symboler till exempel dollar- och pundtecken, 
storlekar på kläder: ”Small”, ”Medium” och ”Large”. Dessa nummer är en abstraktion som vi 
använder för att beskriva den verkliga världen.  
     Fenton och Pfleeger (1997) menar att mätning är en process vars definition är långt ifrån 
förädlad där det finns många synvinklar, när utvecklare ska mäta systemet måste han/hon först 
definiera vad som ska mätas. Innan mätning kan genomföras måste det göras mätbart ett bra 
citat som först myntades av Galileo Galilei är ”What is not measurable make measurable” 
(Fenton & Pfleeger 1997 s.6). Citatet handlar om att i vetenskapen hitta vägar till att mäta olika 
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attribut av objekt som är intressant, för att applicera det inom systemutveckling. Fenton och 
Pfleeger (1997) menar att systemutveckling är ett område där mätningar av attribut ibland är 
oklar, men vikten handlar inte om att specificera omfattning av mätningen utan att istället 
föreslå mätning av området så att det öppnas en diskussion om ämnet. 
      Fenton och Pfleeger (1997) menar att mätningen är en direkt kvantifiering, det vill säga att 
mätningen sker av längden på träd o.s.v., nästa steg är kalkylering som är motsatsen till   
mätning. Kalkylering handlar om att mätning analyseras och att fastställning av kvantiteten 
görs, detta ska reflektera attributets värde som mätningen görs på. 
    Martin (2017), Fenton och Pfleeger (1997), Dallal (2013) samt Chidamber och Kemerer 
(1994) anser att systemmetrik närmare bestämt mät teorier inom systemutvecklingen är 
uppdelad i två delar där mätning kan appliceras, dessa två delar inom systemmätning är det 
interna och externa attributen. 
      Dallal (2013) anser att det finns externa attribut som mäter underhållbarhet på hela systemet 
dock är det svårt att göra mätningar på externa attribut närmare bestämt hela applikationen för 
att se vilken systemkvalité applikationen har.  
       Den första anledningen är att kvantifieringen av externa attribut beror på den studerade 
enheten. Det är dock inte sant att underhåll av programvaruprodukt endast är en funktion av 
själva produkten. Definitionen av en åtgärd som ges i teorier inom mätning som säger att en 
åtgärd är en funktion som associerar ett värde med en enhet, är således inte lämplig som externt 
attribut. Den andra anledningen till att använda teorier inom mätning, är att definierande attribut 
med deras åtgärder som ger en lösning på ett logiskt problem (Dallal 2013).  
     Den tredje orsaken till att det är olämpligt att använda teorier inom mätning för externa 
attribut är att teorier inom mätning tillämpas för att definiera deterministiska åtgärder som inte 
existerar för externa attribut, eftersom många variabler påverkar dem förutom den specifika 
enheten (Dallal 2013). 
     Därför har Chidamber och Kemerer (1994) tagit fram interna attribut på klassnivå och 
Martin (2017) har tagit fram mätteorier på stabilitet som är en av delarna som underhållbarhet 
består av; se figur 2.1,    

2.5 Omstrukturering av kod 

omstrukturering innebär att applikationens utformning eller kod omvandlas på ett sådant sätt 
att det förbättrar kodkvalitén, samtidigt som man behåller beteendet och funktionalitet (Mumtaz 
et al. 2018).  
    Hegedüs et al. (2018) kom fram till att källkod som utsattes för omstrukturering hade 
signifikant lägre underhåll än element som inte påverkades av omstrukturering. Vidare hade 
objekten betydligt högre mätvärden relaterade till komplexitet, koppling och storlek.  
     Mumtaz et al. (2018) menar att omstrukturering av källkoden påverkar kodkvalitén i en 
applikation, och används främst för att minska kodlukten som applikationen ger ifrån sig; 
kodlukt kan direkt associeras hur väl strukturerad en applikation är.  
    Mumtaz et al. (2018) anser att en omstrukturering av källkod ofta består av olika steg: 

1) Identifiera delar i källkoden som behöver göras om.   
2) Sedan ska en lämplig omstrukturering metod användas.  
3) Bevara applikationens beteende och funktionalitet. 
4) Applicera omstrukturering metoden. 
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5) Analysera om den omstrukturerade koden har fått en bättre kodkvalité. 
 
Mumtaz et al.  (2018) anser att omstrukturerings metoden som appliceras härstammar från olika 
strategier. För android studio som är en Intellij baserad IDE plattform, anser författarna att 
följande strategier användas för att förbättra underhållbarheten i en applikation:  
 

” Rename and Move Program Entities, Change Method Signature, Extract Method, Inline 
Method, Introduce Variable, Introduce Field, Inline Local Variable, Extract Interface, 
Extract Superclass, Encapsulate Fields, Pull Up Members, Push Down Members and 
Replace Inheritance with Delegation.” (Mumtaz et al. 2018 s.113)  

 
     Hegedüs et al. (2018) menar för att bedöma om en omstrukturering är lyckad kan fler olika 
metoder användas. Det vanliga sättet för att se om det skett en ökad kvalité av koden genomförs 
mätningar, som analyseras före och efter en omstrukturering. Hegedüs et al. (2018) menar att 
omstrukturering på en redan skriven källkod ger en tydlig inverkan på klassernas koppling och 
kohesion samt komplexiteten av källkoden, dessa parametrar bidra till en ökad underhållbarhet 
av applikationen. Fontana och Zanoni (2011) styrker det genom att förklara vikten av olika 
processer för att kunna genomföra mjukvaruförvaltning och utvärdering av system. Det finns 
två viktiga uppgifter att ha i åtanke, först handlar det om omvänd utveckling genom att hitta 
designmönster, sedan handlar det om systemarkitektur rekonstruktion. Systemarkitektur 
rekonstruktion innefattas av omstrukturering, som en viktig byggsten. Speciellt om 
analyserings- och utvärderingsnivån ligger på paket- och klassnivå.  
     En annan vanlig strategi för omstrukturering av källkoden är genom designmönster Gamma 
et al. (1997) menar att designmönster används för att skapa återanvändbara objekt. Författarna 
styrker även det Mumtaz et al. (2018) säger om en ökad struktur av källkoden leder till en ökad 
kodkvalité. Designmönster kommer att beskrivas närmare i avsnitt 2.6.    
 
2.5.1 Omstrukturering från utvecklarens perspektiv  
Lehn (2016) tar upp ett antal olika omstrukturering perspektiv som utvecklare kan nyttja sig av 
när de ska omstrukturera koden. De fyra perspektiven är funktion, formatering, Namngivning 
och desingmönster; designmönster behandlas djupare i avsnitt 2.6.  
     En funktion ska inte vara lång och bör vara runt 5 rader, är en funktion längre är de ofta 
svåra att förstå och återanvända. Utvecklaren måste dock ha i åtanke att situationer där längre 
metoder krävs kan ibland förekomma (McConnel 2004).  
     Formatering är till för att underlätta förståelsen av koden mellan utvecklare, en bra 
formatering ökar läsbarheten och underhållbarheten av koden. För att åstadkomma en bra 
formatering kan radbryt och indrag användas, i studier visar att formaterad kod blir betydligt 
mycket bättre vid användningen av indrag (McConnel 2004).   
     Namngivning är en viktig del när utveckling av program genomförs, Lehn (2016) menar att 
stor vikt måste läggas på namngivelse, eftersom det har stor påverkan på kodens 
underhållbarhet, ett namn måste återspegla vad funktion gör och vara precist och exakt.  
     Kommentarer ska underlätta för utvecklare att se vad koden är menad att göra, kommentarer 
kan placeras var som helst i koden och syftet är att förbättra läsbarheten (Lehn 2016). 
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     Ett bra sätt är med andra ord att kommentera funktionens syfte, resultat och argument. Detta 
på grund av att öka utvecklarnas förståelse för vad den skrivna koden gör för något (McConnel 
2004). Generella kommentarer är dock överflödiga, därför att koden under en förvaltningsfas 
ändras med tiden. När kod ändras måste också kommentarerna uppdateras, annars försvinner 
relevansen och underhållbarheten minskar när den uppdaterade koden inte beskrivs.   

2.6 Designmönster 

Bilting (2011) förklarar att designmönster är en parallell med historisk tid för mänskligheten, 
vi människor vill ofta sätta namn och definiera återkommande saker och processer. Den 
formella definitionen för designmönster är ”Ett designmönster är en namngiven pedagogisk 
lösning på ett i en viss omgivning återkommande problem” (Bilting 2011 s.29). Definition av 
designmönster har hög komplexitet, därför kommer jag bryta ner den för att lättare skapa en 
bild kring vad ett designmönster faktiskt är.  
     Bilting (2011) menar att namnge saker är ett centralt begrepp som vi människor använder 
för att begripa världen men framförallt kunna kommunicera med andra. Pedagogiskt innebär 
det att om ett designmönster är komplext kommer inte många att använda sig av det. Därför 
gäller det att människor utbildas i de olika mönstren samt att personer begriper sig på syftet och 
användningsområdet. Lösning är ett begrepp som innebär att det ska redovisas en lösning på de 
problem som design mönstret löser.  
     Omgivning förklarar att när applicering och användandet av mönster sker, måste utvecklaren 
känna till att problem ofta förekommer i en viss miljö. Till exempel vid implementation av ett 
mönster kan det tillkomma kostnader som måste motiveras. Självklart ska en lösning i detta fall 
designmönster vara återkommande vilket innebär att det ska kunna fungera på många olika 
problem. Det sista som måste förtydligas för att kunna förstå vad ett designmönster är menar 
Bilting (2011) är problemet, om en utvecklare ska kunna förstå när behovet finns av 
designmönster måste också problemet förklaras tydligt. 
     Gamma et al. (1997) har delat in deras designmönster i tre olika kategorier Strukturerande-, 
beteende- och skapande mönster vilket också Bilting (2011) styrker. 
     Nedan kommer det diskuteras hur de olika kategorierna har för inverkan på 
underhållbarheten i en källkod med omfattande kodlukt; för att få en inblick i kodlukt se avsnitt 
2.5 samt vad det har för inverkan på underhållbarheten.  
     Det finns ett antal styrkor och svagheter med designmönster. Svagheterna är att det finns en 
stor mängd olika designmönster, där konstruktionen av dem varierar från skapare till skapare, 
det finns därför ingen garanti att designmönster ökar kodkvaliteten (Lehn 2016).  
     Styrkorna med designmönster är att kommunikationen mellan utvecklare förenklas i den 
mån att alla pratar samma språk (McConnel 2004). Designmönster underlättar designarbetet i 
applikationen, vilket innebär att koden blir mer generell och kan återanvändas i andra 
applikationer; koden blir även mer tillförlitlig (McConnel 2004). Även om det finns andra 
aspekter när omstrukturering genomförs, det kan vara indrag och block för att öka kvalitén i 
källkoden kan ett designmönster förbättra formateringen och strukturen på arkitekturnivån. 
Designmönster hjälper med andra ord utvecklarna att förstå varandra när lösningen på många 
generella problem är namngivna (Bell 2005).   
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2.6.1 Strukturella mönster  
Strukturella mönster menar Gamma et al. (1997) är en kategori som beskriver hur en utvecklare 
samlar objekt, denna kategori består av dessa mönster: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, 
Facade, Flyweight och proxy. Gamma et al. (1997) anser att alla mönster löser olika strukturella 
problem. Strukturella mönster används när utvecklaren vill integrera oberoende utvecklade 
klassbibliotek och få dom att arbeta tillsammans.   
 
2.6.2 Beteendemönster 
Beteendemönster menar Gamma et al. (1997) hanterar algoritmer och hur ansvar fördelas 
mellan klasser. Beteende mönster beskriver inte bara klasser och objekt, det beskriver också 
hur de kommunicerar med varandra. 
    Ett exempel som Gamma et al. (1997) tar upp är Observermönstret som definierar och 
underhåller kohesion och koppling mellan klasser. Mönstret används bland annat i 
Model/Vy/Kontroller, där alla vyer blir notifierade om det sker en ändring av modellens 
tillstånd. Modellen blir observerad av flera vyer.  
 
2.6.3 Skapande mönster 
Skapande mönster gör instansiering processen mer abstrakt. Det kan hjälpa en applikation att 
bli oberoende hur objekten skapas, sammansätts och representera. Skapande mönster blir 
viktiga när ett system blir mer beroende av objektets sammansättning, istället för klassens 
arvshierarki (Gamma et al 1997). 
I skapande mönster finns de två tydliga drag. Det första är inkapsling av kunskapen om en klass 
använder. Det andra är att systemet döljer hur instanser av klasser skapas (Gamma et al. 1997). 
     Gamma et al. (1997) har tagit fram ett antal olika skapande mönster Abstract factory-, 
Factory-, Prototype-, Builer- och Singletonmönstret. Alla mönster har olika egenskaper när det 
kommer till att kapsla in instanserna av en klass, och bestämma vad som ska skapas, vem skapar 
objektet, hur objektet skapas och när objektet ska skapas. Det ger en bättre struktur i koden, och 
en ökad kontroll.       

2.7 Mätskala 

I kapitlet kommer mätskalorna som används i studien att diskuteras. De två mätskalorna som 
diskuteras är Martins värden på paketnivå och Chidamber och Kemerers objektorienterade 
skala på klassnivå.  
 
2.7.1 Klassnivå  
Chidamber och Kemerer (1994) menar att det finns två generella typer av kritik till de mer 
traditionella skalorna. Den första kritiken är att hur ska de traditionella mätskalorna kunna 
appliceras på objektorientering när arkitekturen inte är den samma.  
     Den andra kritiken menar Chidamber och Kemerer (1994) vänder sig till objektorientering, 
eftersom objektorientering har sin centrala punkt i att modellera den verkliga världen i form av 
objekt. Det finns fundamentala skillnader i de olika notationerna är det inte konstigt att de 
traditionella mätskalorna inte är kompatibel med objektorienterad design  
      Med detta i åtanke har Chidamber och Kemerer (1994) tagit fram en ny samling av värden 
för att kunna göra en kvalités bedömning av ett objektorienterat system, där de identifierade 6 
stycken olika världen WMC (Weighted methods per class), DIT (Depth of inheritance Tree), 
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NOC (Number of Children), CBO (coupling between objects), RFC (Response of a Class) och 
LCOM (Lack of Cohesion from a Method). Dallal (2013) styrker Chidamber och Kemerer 
(1994) interna mätskala genom att beskriva att de interna attributen WMC, DIT, NOC, CBO, 
RFC samt LCOM är interna mätattribut där underhållbarhet på klassnivå fastslås. Dessa attribut 
visar på klassens interna kopplingar och kohesion. Dallal (2013) menar att en klass 
kopplingsnivåer visar vilken grad klasser är kopplade till varandra; för att få en större inblick i 
kopplingsprinciperna se avsnitt 2.3.  
   Klassens kohesion är en egenskap inom klassen som hänvisar till i vilken utsträckning 
klassmedlemmarna är relaterade. För att uppnå kohesion används olika principer som tillämpas 
under antingen designfaserna i hög eller låg abstraktionsnivå (Dallal 2013).  
     Dallal (2013) menar på att utvecklaren ska ha en låg abstraktions nivå på mätningen, när 
mätning görs på klassnivå är Chidamber och Kemerer (1994) skala för systemmätning ypperlig 
att använda. 
     När det kommer till Chidamber och Kemerers (1994) mätskala är det svårt att uppnå validitet 
och reliabilitet, eftersom det inte finns några rekommenderade värden. Mumtaz et al. (2018) tar 
upp ett antal värden av god praxis som syftar till underhållbarhet med ett säkerhetsperspektiv.  
Medans Hegedüs et al. (2018) menar att efter en omstrukturering visas ofta en tydlig skillnad i 
kopplings mätvärdena samt storleksvärderna LOC och WMC. Kostopoulos et al. (2017) menar 
att Credential wallet är en applikation med höga säkerhetsprioriteringar eftersom applikationen 
ska behandla personlig information i form av bankuppgifter för att lättare genomföra köp i e-
handelsbutiker. Därför är Mumtaz et al. (2018) tabell med ”god praxis” värden är relevant. 
Mumtaz et al. (2018) rekommenderade mätvärden presenteras i tabellen nedan, tabell 2.2.  
 
Mätvärden Bra värde Normala värden Dåliga värden 

WMC 0–10 11–25 26+ 
DIT 2 4 6+ 
NOC 0 1–5 6+ 
CBO 0–15 16–25 25+ 
RFC 34 49 74 
LCOM 40 72 108 

Tabell 2.2: en modifiering av Mumtaz et al. (2018:116) tabell av rekommenderade mätvärden 
 
Mumtaz et al. (2018) har baserat deras tabell på Ferreira et al. (2012) studie för att identifiera 
rekommenderade värden för systemmätningar inom objektorienterade system, med 
programmeringsspråket Java. Ferreira et al. (2012) menar på att idag finns det inte några 
rekommenderade värden för systemmätningar, eftersom detta inte finns är det svårt att applicera 
resultatet av mätningarna i praktiken.  
     Ferreira et al. (2012) menar att dessa rekommenderade värden har testats på 40 javaprogram 
och 26 000 klasser och kommit fram till att värdena kan användas som rekommenderade värden 
generellt inom objektorientering. I tabellen 2.2 kan bra värden och normala värden analyseras 
tillsammans eftersom det är en bra design på klassen/klasserna, men det kan i vissa fall bli 
bättre. Om en klass har dåliga värden visar det att klassen ofta har ett djupare problem. Till 
exempel om DIT har ett mätvärde över 6 indikerar det att klassen ligger väldigt långt från 
superklassen och kan därmed vara komplex att underhålla. 
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    Albeladi et al. (2014) anser att Chidamber och Kemerers (1994) mätvärden är användbara 
som kvalitetsindikatorer för att förutsäga felaktiga klasser. I deras studie finner författarna att 
Chidamber och Kemerers (1994) skala är användbara för att bedöma kvaliteten på 
objektorienterad design för applikationerna som testades. Även om resultaten av utvalda 
problematiska klasser har problem med inkapsling och polymorphism, som inte är täckta i 
Chidamber och Kemerers (1994) mätvärden. 
 

2.7.1.1 WMC (Antalet metoder per klass) 
WMC handlar om vilken ”vikt” en klass har, i detta fall blir det antalet metoder som en klass 
besitter och kan använda. När WMC diskuteras finns det ett antal synpunkter som listats 
nedanför (Chidamber & Kemerer 1994). 
     Synpunkter på WMC:  

1) Antalet metoder och komplexiteten i de involverade metoderna är en förutsägelse för 
hur mycket tid och ansträngning som krävs för att utveckla och underhålla klassen 
(Chidamber & Kemerer 1994). 

2) Större antal metoder i en klass desto större är den potentiella effekten på noder, eftersom 
noder kommer att ärva alla metoder som definieras i klassen (Chidamber & Kemerer 
1994). 

3) Klasser med ett stort antal metoder kommer sannolikt att vara mer specifika för 
applikationen, vilket begränsar möjligheten att återanvända (Chidamber & Kemerer 
1994). 

 

2.7.1.2 DIT (Djupet i arvshierarki) 
DIT handlar om antalet arv en klass har och DIT mäter längden från nod till rot i hierarkin, det 
vill säga hur påverkan blir av antalet superklasser i en klass (Chidamber & Kemerer 1994). 
     Synpunkter på DIT:  

1) Desto djupare en klass är i hierarkin, desto större är antalet metoder som det sannolikt 
kommer att ärva, vilket gör det mer komplext att förutse sitt beteende (Chidamber & 
Kemerer 1994). 

2)  Desto Djupare en viss klass är i hierarkin, desto större är den potentiella 
återanvändningen av ärftliga metoder (Chidamber & Kemerer 1994). 

3) Djupare träd utgör större designkomplexitet, eftersom fler metoder och klasser är 
inblandade (Chidamber & Kemerer 1994). 

 
2.7.1.3 NOC (Antalet subklasser) 
NOC gör mätningen på hur många metoder en klass kommer att ärva, det vill säga mått på hur 
många underklasser som kommer att ärvas i moderklassens metoder. 
     Synpunkter på NOC:  

1) Ökandet av antalet subklasser ger större återanvändning, eftersom arv är en form av 
återanvändning (Chidamber & Kemerer 1994). 

2) Ökar antalet subklasser, desto större är sannolikheten för felaktigt abstraktion av 
superklassen. Om en klass har ett stort antal subklasser kan det vara fallet med missbruk 
av subklassen (Chidamber & Kemerer 1994). 
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3) Antalet subklasser ger en uppfattning om det potentiella inflytande som en klass har på 
designen. Om en klass har ett stort antal subklasser, kan det kräva mer testning av 
metoderna i den klassen (Chidamber & Kemerer 1994). 

 
2.7.1.4 CBO (Koppling mellan objekt) 
CBO är ett mätvärde som räknar på antalet kopplingar en klass har med andra klasser, CBO 
relaterar till notationen inom objektorientering där en klass är kopplad till en annan klass om 
någon av klassernas metoder använder metoder eller instansvariabler av en annan (Chidamber 
& Kemerer 1994). 
     Synpunkter på värdet CBO:  

1) Överdriven koppling mellan objektklasser är skadlig för modulär design och förhindrar 
återanvändning. En självständig klass är lättare att återanvända i en annan applikation 
(Chidamber & Kemerer 1994). 

2) För att förbättra modularitet och främja inkapsling borde interna-objekt hållas till ett 
minimum. större antal par, ju högre känslighet för förändringar i andra delar av 
konstruktionen och därmed underhåll är svårare (Chidamber & Kemerer 1994). 

3) Mätning av koppling är användbar för att bestämma hur komplicerat testningen blir av 
olika delar i designen (Chidamber & Kemerer 1994). 

 

2.7.1.5 RFC (Svar från klasser) 
RFC är ett mätvärde som handlar om att mäta antalet metodanrop som en klass skickar till ett 
objekt utanför klassen, RFC värdet mäter också tänkbar kommunikation mellan olika klasser 
(Chidamber & Kemerer 1994). 
Synpunkter på värdet RFC: 

1) Om ett stort antal metoder kan åberopas som svar på ett meddelande blir testningen och 
felsökning av klassen mer komplicerad, eftersom det kräver en större förståelse från 
testarens sida (Chidamber & Kemerer 1994). 

2) Större antal metoder som kan åberopas från en klass, desto större är klass komplexiteten 
(Chidamber & Kemerer 1994). 

3) Värsta tänkbara scenariot för alla möjliga svar kommer att bidra till lämplig fördelning 
av testtiden (Chidamber & Kemerer 1994). 

 

2.7.1.6 LCOM (Brist på sammanhållning från en metod) 
LCOM är ett mätvärde som handlar om att räkna antalet metoders liknande metoder, har en 
klass ett högt antal liknande metoder, innebär det att klassen har hög kohesion (Chidamber & 
Kemerer 1994); kohesionprinciperna återfinns i avsnitt 2.2.  
Synpunkter på mätvärdet LCOM:  

1) Kohesion av metoder inom en klass är önskvärt, eftersom det främjar inkapsling 
(Chidamber & Kemerer 1994). 

2) Bristande kohesion innebär att klasserna borde delas upp i två eller flera underklasser 
(Chidamber & Kemerer 1994). 

3) Eventuella mått på skillnader i metoder bidrar till att identifiera brister i klassens 
utformning (Chidamber & Kemerer 1994). 
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4) Låg kohesion ökar komplexiteten, vilket ökar sannolikheten för fel under 
utvecklingsprocessen (Chidamber & Kemerer 1994). 

 
2.7.2 Paketnivå 
 
2.7.2.1 I (Instabilitet)  
Martin (2017) menar för att kunna mäta stabiliteten mellan paket är det vanligast att mäta 
beroenden som kommer in och ut från paketet, detta gör det möjligt att beräkna vilken stabilitet 
ett paket har. För att kunna göra mätningar har Martin (2017) identifierat olika mätvärden, vilka 
är fan-in, fan-out och I.  
     Martin (2017) menar att fan-in identifierar hur många klasser som är beroende av varandra 
i paketet. Fan-out identifierar är alltså motsatsen till fan-in, vilket innebär att antalet klasser 
som har beroenden till klasser utanför paketet. Dessa två värden används sedan för att beräkna 
stabiliteten i en applikation på paketnivå. Beräkningen av stabiliteten görs genom formeln (I = 
fan-out / (fan-in+fan-out)). Instabilitet har ett omfång mellan 0 och 1, där 0 indikerar maximalt 
stabila paket och 1 är det maximala värdet för ostabila paket (Martin 2017). 
      När värdet I är lika med 1, så innebär det att inget annat paket är beroende av de paketet 
(fan-in =0). Dock är paket beroende av andra paket (fan-out> 0). Dessa situationer gör paketet 
ostabilt, oansvarigt och beroende av andra. Martin (2017) menar att motsatsen är: 
 

”in contrast, when the I metric is equal to 0, it means that the component is depended on 
by other components (fan-in > 0), but does not itself depend on any other component (fan-
out = 0). Such component is responsible and independent” (Martin 2017 s.123)  

 
     Martin (2017) skriver att I värdet för ett paket ska vara större en I värdet för paketet som den 
är beroende av, I värdet ska minska i den riktningen som beroendet flödar. 
 

2.7 2.1 A (abstraktionsnivå) 
Paket mäts inte bara i stabilitet utan också i hur abstrakta dom är, för att göra det har Martin 
(2017) tagit fram mätvärdet A (abstraktionsnivå). 
     A identifierar paketets abstraktionsnivå genom att värdet är förhållandet mellan gränssnitt 
och abstrakta klasser i en paketet till det totala antalet klasser, för att få en inblick i SAP; se 
avsnitt 2.3.3. A värdet beräknas genom (A = Na /Nc), där Na är antalet klasser som paketet 
består av, och Nc är antalet abstrakta klasser och interface i paketet. A värdet har ett spektrum 
mellan 0 och 1, där 0 symboliserar paket som inte har några abstrakta klasser, medans 1 
symboliserar att ett paket bara består av abstrakta klasser (Martin 2017).  
 

2.7.2.2 D (Distans från huvudtråden) 
Det sista mätvärdet på paketnivå är D (Distans från huvudtråden), vilket innebär hur långt 
paketet befinner sig från huvudtråden, för djupare förståelse se avsnitt 2.3.3. D används för att 
se förhållandet mellan stabilitet och abstraktionsnivå på paket och beräknas genom formeln (D 
= [A+1–1]). D-värdet har ett spektrum mellan 0 och 1 där värdet 0 indikerar att ett paket är 
direkt på huvudtråden, medans värdet 1 är på maximalt avstånd från huvudtråden (Martin 
2017). 
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     Martin (2017) menar att alla paket som har ett värde nära 0 kan revideras och struktureras 
om genom omstrukturering av källkoden. För att identifiera exceptionella paket som i detta fall 
ligger nära huvudtråden, kan utvecklaren göra statiska analyser av källkoden. Vilket innebär att 
en beräkning av alla D-värden genomförs för att identifiera en kontrollnivå. Det är utifrån denna 
kontrollnivå de exceptionella komponenterna identifieras och fungerar som en god praxis mot 
de andra värdena (Martin 2017). 
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3. Mätresultat och omstrukturering av källkoden  

3.1 Första mätningen  
De paket som kommer att undersökas är paketen som direkt används av användargränssnittet. 
Varför jag valt att testa dessa paket? De är för att Karlstads Universitet kommer att 
implementera version två av applikationen. De tre paket som är existerar i applikationen 
Credential Wallet och som är UI, layout och orchestration se figur 3.1. 
     Credential Wallet är uppdelad i tre stora områden: 

1) Layout – Innehåller adaptrar, bakgrundsprocesser och adaptrar till aktiviteterna i UI-
paketet. 

2) Orchestration - applikationslogik på klientsidan. 
3) UI - användargränssnitt, delvis i layout-paketet (för XML-filer), annars i UI-paket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: en grafisk representation av de paket som används av användargränssnittet. 
 
 
     Paketen skrevs av olika partners (med liten integration synkronisering): ATOS, AIT (2 - 3 
personer över tiden), FOKUS och OTE. 
Grundtanken var att orchestration driver all funktionalitet, det vill säga att orchestration själv 
utlöses av användargränssnitt skiktet. Det betyder också att UI-paketet bara ska anropa klasser 
eller metoder i orchestration-paketet, orchestration-paketet bara ska anropa metoder eller 
klasser i integration-paketet. 
     I praktiken implementeras detta inte till 100% eftersom användargränssnittet ibland behöver 
kontakta integrationsskiktet direkt.  
     Ett exempel är när användaren försöker interagera med fingeravtryckshårdvaran. Paketet 
"task" i layout-paketet borde flyttas till användargränssnittet (eftersom det inte är 
layoutrelaterat). 
     Alla tre paketen kommer att testas med Chidamber och Kemerer mätvärden på klassnivå, 
paketen kommer också mätas med Martins mätvärden för paket på grund av att få olika 
abstraktionsnivåer.  
 
3.1.1 UI-paketet 
På paketnivå tenderar UI-paketet att vara mer abstrakt eftersom den har ett mätvärde A = 0,3, 
mätvärdet beror på att alla de aktiviteter som finns utvidgas av Activity som är en superklass 
som definierar klassen som en aktivitet som användaren integrerar med. UI-paket tenderar att 
vara instabil eftersom I = 0,76 (bilaga 2). UI-paketet består av fyra stycken moduler file_mgmt, 
misc, service_mgmt och user_mgmt. Samtliga moduler har ett mätvärde A som är 0,00, vilket 

Credential 
wallet 

UI Layout Orchestration 
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innebär att modulerna inte är abstrakta utan konkreta. Det är inte konstigt eftersom användaren 
av applikationen integrerar med dessa moduler. Fan-in och Fan-out ligger på en jämnnivå och 
självfallet kan dessa värden inte vara noll, eftersom något måste hända när användaren 
integrerar med systemet (bilaga 2). 
     UI-paketet samt de moduler som finns i paketet består av ett antal klasser. För att förstå 
kodkvalitén måste även resultatet från Chidamber och Kemerers skala analyseras. CBO har ett 
varierande resultat, klasserna user_mgmt, qr_code och AuthorizationRequestDecorator ett 
CBO-värde = 0,00 vilket innebär att de inte har någon koppling till andra klasser, med andra 
ord används inte dessa klasser (bilaga 1). 
     NOC mätvärdet är 0,00 för samtliga klasser i paketet förutom ActionBarActivity som har ett 
NOC värde 3,0, detta innebär att ActionBarActivity har ärvt tre metoder (bilaga 1). 
     RFC har ett varierande resultat, men det är ett antal klasser som sticker ut. 
CredentialDataMgmtServiceDirect har ett RFC = 56,0, CredentialDataMgmtWithACFService 
som har ett RFC = 44,0, CredentialDms som har ett RFC = 51,0, CredentialOpenAM som har 
ett RFC = 32,0 samt NotificationService som har RFC = 36,0 se bilaga 1.  
     WMC har en väldigt jämn mätning, men CredentialDataMgmtServiceDirect och 
CredentialDataMgmtWithACFService utmärker sig med ett WMC värde på 23,0 respektive 
19,0, vilket innebär att klasserna kan nyttja 23 respektive 19 metoder. LCOM resultatet för UI-
paket klasserna har ett jämnt resultat, klasserna ligger på ett värde mellan 0–3 vilket gör att 
klassernas kohesions nivå tenderar till att vara låg. ActionBarActivity och mgmt. FileActivity 
har ett högre LCOM värden på 6,0 och 4,0 (bilaga 1), vilket innebär att kohesions nivån är 
högre i de två klasserna.  
     Det sista mätvärdet är DIT som indikerar hur långt de är mellan subtypen och supertypen. 
Resultatet från mätningen visar på att majoriteten av klasserna har mellan 9 - 11 i mätresultat, 
vilket innebär klasserna ligger 9 - 11 nivåer ner i hierarkin (bilaga 1). 
 
3.1.2 Orchestration-paketet  
Orchestration-paketet är enligt Martins paket mätvärden inte är abstrakt, därför att den har ett 
mätvärde A=0,00. Orchestration-paketet är inte instabilt, utan är stabilt i den mån att I 0,21, 
orchestration-paketet tenderar att gå mot 0,00.  
      Orchestration-paketet består av fyra stycken moduler data, firebase, notification och user. 
User går mot ett mer abstrakt riktning med A = 0,75, samt att de stabilitet är hög med resultatet 
I = 0,04, Medans firebase, notification och user inte är abstrakta eftersom A = 0,00.  
     Firebase är instabilt eftersom värdet för I blev 1,0, det vill säga maxvärdet för Martins 
mätskala. Notification tenderar att vara instabilt, men inte lika instabilt som firebase eftersom I 
= 0,81. Den mest stabila modulen i Orchestration-paketet är user som har ett resultat I = 0,19 
(bilaga 2). 
     I Orchestration-paketet finns det ett antal klasser som har analyserats av QAPlug, NOC 
resultatet från mätningen blev genomgående 0,00 (bilaga 1).  
     CBO värdet hade ett jämt resultat, men user och userManager har ett CBO resultat på 45,0 
och 25,0 medans de andra klasserna låg mellan 0,0 - 6,0 (bilaga 1).  
     RFC värdet har också ett jämt resultat där klasserna ligger mellan 0,0 - 10,0. Klasserna 
notificationHandler (RFC=48,0), user (RFC=48,0), userManager (RFC=43,0) och 
myFirebaseMessagingService (RFC = 16,0). Har alla ett resultat som skiljer sig från resterande 
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klasser. Det indikerar att dessa klasser har en högre komplexitetsgrad än de andra klasserna i 
paketet (bilaga 1).    
     LCOM resultatet för klasserna skiljer sig inte åt från resterande klasser i applikationen, 
resultatet låg i spektrumet 0,0 - 5,0. Klasserna user och Authorization har högre värden på 14,0 
samt 9,0. Vilket indikerar att dessa två klasser har metoder som liknar andra metoder till större 
utsträckning än de andra klasserna i applikationen (bilaga 1).  
     WMC resultatet har liknande resultat som de andra mätvärden för klasserna i orchestration-
paketet, resultatet visar på att de är user, userManager och NotificationHandler som har ett 
större värde än de resterande klasserna i applikationen, med ett resultat på 28,0, 24,0 samt 14,0 
(bilaga 1).  
     Det sista värdet som genererade ett resultat var DIT samtliga klasser hade ett DIT resultat 
mellan 1,0–2,0. Klasserna myAndroidFirebaseInstanceService och 
myFirebaseMessagingService utmärker sig i mätningen genom ett DIT värde på 6,0 vardera 
(bilaga 1).  
 
3.1.3 Layout-paketet 
Layout-paketet är det paket som har störst kodlukt, vilket innebär att koden är väldigt 
ostrukturerad. Kodlukten i koden visar sig i de olika mätningarna både i Martins paket 
mätvärden och Chidamber och Kemerers klassmätvärden.  
     Inuti layout-paketet finns de fyra moduler adapters, files, help och tasks. Task består bara av 
asynctask-klasser som är en underliggande tjänst för aktiviteterna i UI-paketet. Adaptermodulen 
används av hela applikationen lika så files och help. Hela Layout-paketet har många kopplingar 
ut och in från paketet (bilaga 2).  
     Utifrån Martins paket mätvärden tenderar layout-paketet att vara instabilt med ett I mätvärde 
på 0,69. Layout-paketet tenderar också mot att vara konkret, den saknar helt abstrakta klasser, 
A mätvärdet 0,00 (bilaga 1). Layout-paketet består också av en samling fragments som är en 
utbyggnad av aktivitets klasserna, dessa ligger inte i moduler utan helt oorganiserat i paketet, 
med kohesion och kopplingar mellan olika fragmentklasser (bilaga 5). Alla moduler som finns 
i layout-paketet saknar helt abstrakta klasser, mätvärdet A = 0,00. Modulerna adapter, files och 
task är likt layout-paketet, instabilt med många kopplingar och hög kohesion grad, med 
mätvärdet I= 0,65 för adapter modulen, I=0,72 för files samt I=0,74 för tasks. Modulen help 
har inga abstrakta klasser, dock tenderar modulen att vara väldigt stabil där I=0,11 (bilaga 1).  
     Självfallet består varje layout-paketet och modulerna som existerar inuti paketet av en 
samling klasser, för att se kodkvalitén måste både paket- och klassnivån tas med i beräkning. 
Utifrån Chidamber och Kemerers objektorienterade mätvärden på klassnivå har följande 
resultat uppnåtts vid mätningen.  
     Samtliga klasser har ett NOC värde på 0,00 vilket innebär att det helt saknas ärvda metoder. 
Det är inte konstigt eftersom det inte finns någon arvshierarki.  
     Mätvärdet CBO har ett varierande resultat (bilaga 1). Fyra klasser har ett CBO värde som är 
0,00, vilket innebär att det inte finns kopplingar till andra klasser. Klasserna som inte har 
kopplingar till andra klasser är SaveRecoveryInfo, PrivacyFragment, TermsFragment samt 
main_fragment.  
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     WMC mätvärdet har också ett varierat resultat, där handleRequest och pinFragment sticker 
ut med ett WMC resultat på 41,0 samt 49,0, klasserna kan nyttja 41 respektive 49 metoder 
(bilaga1).  
     DIT-värdet för klasserna har ett genomsnittligt värde på 2,0, det visar hur många arv klassen 
besitter. Det är två klasser som utmärker sig, bottomSheetEditAccess och 
bottomSheetFileViewFragment med ett DIT värde på 5,0 (bilaga 1).  
     För att se klassernas kohesions nivå måste LCOM analyseras. Det är två klasser som 
utmärker sig, bottomSheetEditAccess och bottomSheetFileViewFragment med ett LCOM värde 
på 4,0. Därefter ligger klasser på ett LCOM värde runt 0,0 till 3,0 (bilaga 1). 
     Det sista mätvärdet på klassnivå att analysera är RFC för layout-paketets klasser. RFC värdet 
har ett varierande resultat och fragmenten har naturligt ett högre värde, de gör mer anrop utanför 
klassen (bilaga 1).  

3.2 Omstrukturering av källkoden 
Användningen av Command- och Observermönstret finns redan i androids ramverk, vilket 
innebär att dessa två GoF mönster används som standard när man utvecklar applikationer i en 
android miljö. 
     Det var svårt att hitta ett verktyg som kunde analysera koden, för att hitta omstrukturerings 
möjligheter, Findbugs som är en plugin som används inom javautveckling, men inom 
androidutveckling används också kotlin, vilket gör att android studio stödjer Findbugs i viss 
utsträckning dock inte Kotlin.  
     Det gör att det är svårt att hitta verktyg som fungerar i en android miljö som har stöd för 
Kotlin. Android har en plugin QAPlug som är inbyggd, i denna plugin kan både PMD och 
findbugs nyttjas för att analysera koden. QAPlug är kompatibel med Kotlin vilket har gjort att 
denna har använts för att kunna hitta omstrukturerings möjligheter i källkoden, för att kunna ta 
bort kodlukt som har genererats under utvecklingsprocessen.  
      QAPlug som är en statisk analys metod som är baserad på android Lint, även associerad 
med ett första försvar när det kommer till dålig kodkvalité. Verktyget är väldigt kraftfullt och 
bör användas när det sker en utveckling av android applikationer. Innan en utvecklare ens 
funderar att använda andra verktyg bör först de åtgärder som QAPlug rekommenderar 
genomföras för att öka kodens kvalité.  
     I samband med att koden skulle analyseras gjordes även en första statisk kodanalys med 
QAPlug för att vad som kan optimeras i de olika paketen; bilaga 3 och 4. Den första statiska 
kodanalysen med QAPlug genomfördes efter att paketstrukturen hade sätts över, dels för att få 
alla klasser till den givna paketen för att lättare kunna få en statisk bild över vad som kan 
optimeras när klasser och modulerna ligger i de paket och moduler som de ska ligga i; se avsnitt 
3.2.1 för en djupare inblick i omstruktureringen av paketstrukturen.  
 
Stavning 
Efter att ha gjort analysen kom de upp ett antal fel gällande stavningen i applikationen, stavfelen 
ligger i kommenterar som inte rör själva källkoden, Därför anser jag att det inte behövs en 
omstrukturering av dessa. Jag har valt att inte omstrukturera stavningen i applikationen för att 
projektet är stort och sträcker sig mellan parter utspridda i hela Europa. Därför kan namnbyten 
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i detta fall öka komplexiteten eftersom utvecklarna inte hittar metoder och klasser som de skapat 
och deklarerat i koden. 
 
3.2.1 Paketstrukturen 
Efter att ha testat koden och analyserat den med QAPlug fanns det ett antal fel, men innan det 
kunde gå att analysera koden på djupet gjordes filstrukturen om enligt de principer som finns 
för koppling och kohesion.  
     Layout-paketet har brutits ned och klasserna har sedan flyttats innanför EU-strukturen. 
Layout-paketets klasser har likt Martins principer sedan lagts till i moduler med liknande 
funktionalitet, som gör att det blir lättare att för utvecklarna att bara ändra en modul vid version 
uppdateringar. Modulerna fick namn som speglar dess funktionalitet, detta på grund av att 
utvecklaren snabbare ska kunna identifiera var klasser ligger i strukturen. I Layout-paketet 
fanns det ett antal klasser som inte hade något beroende till något annat än till klasser i UI-
paketet, dessa klasser flyttades till en egen modul som döptes till Singel_Fragments.  
     Resterande klasser placerades in i moduler med liknande funktionalitet. När detta var gjort 
försvann Layout-paketet från applikationen, detta på grund av att dess funktionalitet 
integrerades med orchestration- och UI-paketet. Därav var inte layout-paketet längre 
nödvändigt eftersom det genererade acykliska paket beroenden i applikationen. När paketet 
togs bort, bröts även detta beroende och Martins ADP princip uppfylldes. För att 
funktionaliteten som används av användargränssnittet, det vill säga fragments, aktiviteter och 
adaptrar ligger  
     Task-modulens klasser som existerade i layout-paketet som inte hör enligt CREDENTIAL 
till användargränssnittet har flyttats till orchestration-paketet. Det kan det diskuteras om tasks 
ska ligga i UI-paketet, eftersom de är asynctask som triggas av aktiviter i UI-paketet. Efter 
samråd med en av medlemmarna i CREDENTIAL projektet, togs beslutet att task skulle flyttas 
till orchestration-paketet. Detta på grund av att modulen besitter funktionalitet som 
användargränssnittet använder och enligt android bör dessa klasser vara på samma ställe, därav 
togs beslutet att dessa klasser skulle flyttas till orchestration-paketet.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2: visuell representation av paketens omstrukturering 
 
Figur 3.2 visar på strukturen efter omstruktureringen av paketen, denna omstrukturering har 
gjort att onödiga kopplingar utanför både UI- och Orchestration-paketet har tagits bort.  
      För att minska kohesionen i applikationen, men också för att följa REP principen, att klasser 
och moduler som har samma funktionalitet ska ligga under samma paket. Detta följer också 
Martins princip CCP vilket säger att ska de ske ändringar i kod ska det göras från samma paket, 
vilket jag åstadkommer med att ta bort layout-paketet så kod inte behöver ändras på olika 
ställen.   
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3.2.2 UI-paketet 
     I UI-paketet finns det ett antal fragmentklasser, enligt god programmerings ed, ska det alltid 
finnas en newInstance metod, dock användas inte dom vilket beror på att dessa är under 
utveckling, därför kan jag inte ta bort dom. Detta måste tas i beaktande när nästa mätning görs. 
Det finns också många rader kod i UI-paketet som kastar undantag (bilaga 1). För att motverka 
detta kan Objects.Exception() användas som är en metod som finns inbyggt i androids bibliotek. 
Det kan vara bra att ha detta i åtanke till nästa version av applikationen och på sikt ändra det 
till antingen ett try/catch block se figur 3.3 eller att metoden som anropar metoderna kastar ett 
exception. För att minska felhanteringen och möjligheten att ett null-värde kastas någonstans i 
applikationen nyttjade jag Objects.Exception() genomgående i paketet.  
     Koden har många brister i redundans för deklarationerna, vilket innebär att få tillgång till en 
statisk medlem via instans referens, deklarationen kan vara svagare, Deklarationen kan ha en 
slutgiltig modifierare och oanvända deklarationer (bilaga 3). 
      Efter kodanalysen fanns det många deklarationer som inte används i koden, detta har berott 
på att det är så kallade ”attrapp” klasser som inte används i applikationen förutom i debugg och 
utveckling syfte. Därav togs de deklarationerna bort, eftersom variablerna och metoderna inte 
användes i koden. 
      Inkapslingen är ett problem, eftersom utvecklarna inte har tänkt på inkapsling och därför 
”läcker” klasserna variabler som alla klasser i applikationen. vilket påverkar underhållbarheten 
negativt för UI-paketet (bilaga 3). Därför har jag ändrat alla inkapslings svagheterna till 
antingen private eller protected. Det var möjligt eftersom QAPlug identifierade att inga yttre 
klasser hade tillgång till variabler och metoder som ska vara privata men vara publika i 
applikationen.  
     QAPlug hittade många buggar i konstanta villkor och undantag vilket innebär att för till 
exempel StoredItemDetailedAdapter finns det ett metodanrop (holder.name. setText (item. 
getFilename ()) ;) som inte kollar om getfileName () innehåller något. Om den inte gör det 
kommer ett null värde att returneras som inte tas omhand. Utifrån en kodanalys kan det omöjligt 
gå att se om det görs någon extra koll någonstans dock måste detta åtgärdas för att öka 
robustheten i källkoden. För att komma runt detta användes Objects.Exception() som beskrivs 
ovan använts. Lösningen är kortsiktig, detta på grund av att robustheten ska vara intakt. Skulle 
metoderna returnera ett null-värde kommer applikationen att lösa det genom 
Objects.Exception() och inte krascha.  En djupare analys krävs för att få koden snyggare och 
använda till exempel try/catch- eller If/Else-satser.  
     I UI-paketet kommer jag kommentera ut de oanvända metod deklarationerna för det inte 
kommer att användas i applikationen utan finns där som debugg och testmetoder.   
samt applicerat en ny Factory till adapterpaketet; se avsnitt 3.2.4.   
    Jag har även omstrukturerat adapterpaketet och tagit bort varningar, som oanvända importer, 
refaktoriserat namn, samt tagit hand om exceptions som kan komma att kastas från metoderna. 
Detta med hjälp av ett try/catch block, en switch-sats, samt sedan innan Objects.Exception(). 
     Genomgående i applikationen fanns det många importer som inte användes, det har använts 
men i ett tidigare skede i utvecklingen. Dessa importer har tagits bort för att minska klassernas 
storlek. 
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Figur 3.3: visuell representation av implementationen av try/catch 
 
I applikationen har jag även tagit bort villkor som inte används, vilket är tomma If-/Else-satser 
med flera. I HandleRequest har jag också omstrukturerat genom att tagit bort redundanta 
metoder, variabler och inkapslingen av variabler. Jag har även gjort vissa variabler lokala i 
metoder eftersom de inte behöver vara åtkomliga av hela klassen.  
     I UI-paketet har det identifierats en rad olika inkapslings åtgärder, alla metoder och klasser 
är för närvarande public vilket kan ge komplikationer. För att lösa detta har metoder och klasser 
gjorts om för att bevara inkapslingen på paketnivå men även på klassnivå.  
     För att lösa java 5 problemet i UI-paketet som var en tidigare versioner av Java så kan for-
loopar och StringBuffer bytas ut mot en foreach-loopar och StringBuilder. De är optimerade 
för att göra funktionaliteten snabbare. Efter att ändrat for-looparna till foreach och StringBuffer 
till StringBuilder löste sig Java 5 problemet och det försvann från listan; se tabell 3.1 
Efter omstruktureringen med de statiska analys verktyget minskade samtliga av QAPlug 
ändrings- och optimerings möjligheter; se tabell 3.1 samt (bilaga 7) för att jämföra det olika 
analysresultaten från QAPlug. 
 
QAPlug parametrar  Antal fel och varningar 

Android Lint: Correctness  7 
Android Lint: Internationalization  18 
Android Lint: Performance  11 
Code maturity issues  7 
Compiler issues  4 
Declaration redundancy  70 
Probable bugs 15 
Spelling  32 

Tabell 3.1: representation av den statiska kodanalysen efter omstruktureringen i UI-paketet 
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3.2.3 Orchestration-paketet 
    I orchestration-paketet finns det 222 varningar som bör åtgärdas för att öka kodkvalitén i 
applikationen (bilaga 4). Framförallt är det inkapslingen som kan få en ökad kvalité, det går 
under namnet deklarations redundans i QAPlug.  
     Antalet oanvända deklarationer i paketet är högt, totalt är det 129 deklarationer som skapats 
men inte används, vilket innebär att det finns onödiga kopplingar och beroenden mellan klasser; 
vilket ökar komplexiteten för återanvändning (bilaga 4).  
     Applikationen är dock under utvecklingen vilket innebär att alla metoder inte har använts 
ännu men kommer att användas inom snar framtid, därför kommer jag med samråd med en av 
projektmedlemmarna i CREDENTIAL gå igenom dessa för att se vilka som kan tas bort och 
vilka som behöver vara kvar, för att applikationen är fortfarande under utveckling och metoder 
som inte anropas kan vara under utveckling och kan komma att användas senare när 
funktionalitet införs; (bilaga 4 rad 6) för en representation av antalet deklarerade metoder som 
inte används 
     Efter samråd med en av projektmedlemmarna i CREDENTIAL är metoder som inte används 
varit testmetoder som användes för att göra kopplingar till backendkoden därav kommer dessa 
metoder vara kvar men till nästa pilotfas. Metoder kommer dock att kommenteras bort för att 
de inte ska synas när mätningen görs, detta på grund av att de just nu inte har något med 
applikation att göra, vill utvecklaren i debugg syfte använda metoderna, kommenteras det 
tillbaka. 
     Felhanteringen är något som också har påverkats av utvecklingen, speciellt är det klassen 
Users och UserManager där det kastar undantag som inte behövs, för att lösa detta har jag tagit 
bort dessa catch-block, dessa block kommer aldrig användas av funktionaliteten i klassen. 
Felhantering berör också troliga buggar som också har omstrukturerats vilket är att metoder 
som anropas valideras inte, detta gör att metoderna kan returnera ett null-värde (det vill säga 
ingenting), i paketet finns det 109 troliga buggar, de som ingår där är variabler som deklarerats 
som null (det vill säga ingenting) för att lösa detta problem har jag som tidigare använt mig av 
Objects.Exception(), därav löses problemet temporärt. För en mer stabil och effektiv lösning 
måste varje metod gås igenom på djupet för att antingen använda If-/Else-satser eller try-/catch-
block.  
     User har ett antal metoder som returnerar null, och är tomma (det finns bara return null;) 
detta beror på att dessa metoder har skapats men inte har fyllts med funktionalitet. Jag kommer 
inte ta bort metoderna, eftersom metoderna kommer användas senare i utvecklingen. I 
Orchestration vill QAPlug att newInstance () ska tas bort, detta på grund av att metoden inte 
används. Detta är en bugg i plug in verktyget, newInstance () i en klass anropas när ett objekt 
skapas av klassen, det vill säga att den fungerar som en konstruktor. Därav kommer denna bugg 
att inte omstruktureras. Metoden kommer senare att användas i utvecklingen.  
     Omstruktureringen utifrån ett Android Lint perspektiv, vilket handlar om variabler som inte 
kan översättas om applikationen skrivs i ett annat språk, om datum formatering stämmer samt 
om klasserna läckert objekt kontext. De varningar som android Lint genererade se bilaga 3 och 
4, kommer inte att omstruktureras eftersom formaten för till exempel tid är fastslagna i projektet 
och således kommer de inte att ändras senare i applikationen. Orchestration-paketet hade även 
som UI-paketet java fel. Detta beror på att applikationen har använt inbyggd funktionalitet som 
är inaktuell och uppdaterats i de nya java versionerna. Java 7 felet var att en sträng hade 
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deklarerats i en lista (List<String>), men i nya versioner av java behövs inte detta, eftersom den 
första variablerna som skickas in i listan bestämmer vilken typ av variabel som ska lagras.  
     Java 8 problemet i koden var att ett uttryck i AcceptAuthorizationRequest kunde optimeras 
med lambda. När detta applicerades i koden försvann dessa varningar. 
Efter omstruktureringen gjorde jag en till statisk analys för att se om det blivit någon skillnad i 
QAPlug värden; resultat presenteras i tabell 3.2. I tabell 3.2 kan man se att samtliga värden 
förutom Spelling har sjunkit. antalet buggar har sjunkit från 222 till 126. 44 av dessa buggar 
var stavning och namngivning, som sedan tidigare inte ska ändra på grund av antalet 
projektmedlemmar som är med under utvecklingen.  
 
QAPlug parametrar  Antal fel och varningar  

Android Lint: Performance  9 
Class structure 5 
Data flow issues 3 
Declaration redundancy  46 
Java language level migration aids  2 
Javadoc issues  5 
Naming conventions  1 
Probable bugs  3 
Redundant constructs  8 
Spelling  44 

Tabell 3.2: en representation av resultat från den statiska kodanalysen efter omstruktureringen. 
 
3.2.4 Designmönster  
Efter att första mätningen genomfördes och koden analyserades med ett statiskt verktyg är det 
svårt utan djupare kunskap om koden se vilka designmönster som ska implementeras i koden. 
Det ligger på utvecklaren att skapa sig en djupare förståelse om kodens systemarkitektur, och 
att denne har hög kunskap om programutveckling samt vad som kan vara effektivt att 
implementera i koden. Implementationen av designmönster är önskvärt, eftersom styrkorna 
med designmönster är att kommunikationen mellan utvecklare förenklas i den mån att alla 
pratar samma språk (McConnel 2004). Designmönster underlättar även designarbetet i 
applikationen, vilket innebär att koden blir mer generell och kan återanvändas i andra 
applikationer; koden blir även mer tillförlitlig (McConnel 2004). 
     Sedan tidigare finns det ett antal designmönster i applikationen, Observer och Command-
mönstret är standard i android och nyttjas när ett internt skickas till en ny applikation. I 
applikationen finns det en klass (unlock_popup) som i är en Factory. Klassen genererar 
instanser av olika fragments, har därför omstrukturerat namnet till UnlockPopupFactory för att 
lätt kunna se vad den gör för något.  
     Utifrån det teoretiska ramverket som behandlar designmönster har ett antal designmönster 
undersökts för att se om de passar in och effektiviserar koden. De mönster som har testats är 
Factory-, Facade, samt Decorator, det kända strukturerings mönster MVC kommer inte kunna 
implementeras, eftersom koden idag är för ostrukturerad för att hinna med att implementera det 
ramverket för applikationen.  
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     Efter att ha testat att skapa de en Facade mellan UI- och orchestration-paketet, kommer inte 
mönstret att öka effektiviteten för att koden skulle bli mer komplex och svårare att underhålla. 
Det vill säga en ökad underhållbarhet av applikationen efterfrågas och att lägga till en facade 
kommer bara att minska underhållbarheten och öka komplexiteten i koden.  
     QAPlug som användes vid analys av källkoden identifierade inte problem på djupet, vilket 
designmönster kräver, en djupare förståelse av koden; se bilaga 3 och 4. I bilaga 3 och 4 blir 
det tydligt vad QAPlug tar i beaktande när den analyserar koden. QAPlug tar inte hänsyn till 
den djupare förståelsen om koden som behövs vid implementation av designmönster, en tänkbar 
lösning hade varit design diagram av lösningen. Med design diagram menas olika typer av UML 
diagram, där strukturen på applikationen visas.  
     Eftersom diagram för applikationen saknades har jag som utvecklare varit tvungen att gå 
igenom koden manuellt för att se om det går att implementera designmönster. Jag började med 
att kontrollera det klasser som hade sämst ett högre mätresultat, för att sedan hoppa djupare in 
i funktionaliteten och se var dessa klasser anropar för klasser samt var de deklareras. Utifrån 
det har jag använt det teoretiska ramverket för att se vilka typer av mönster som kan appliceras 
i koden. Med den bakomliggande kunskapen som utvecklare och i samråd med 
projektmedlemmar i CREDENTIAL identifierade vi flera möjliga användningsområden av 
Factory-mönstret, se en mer utförlig beskrivning nedan.  
      Factory-mönstret var inte det enda mönstret som identifierades efter att jag gått igenom 
koden manuellt. Decorator-mönstret som redan var påbörjat av mig och en av 
projektmedlemmarna i CRDENTIAL; se beskrivning av Decorator-mönstret nedan.  
      

3.2.4.1 Factory-mönstret  
Factory-mönstret som kommer att appliceras på lösningen. Enligt Gamma et al. (1997) till 
kategorin skapande mönster. I kategorin finns de två tydliga drag. Det första är inkapsling av 
kunskapen om en klass som applikationen använder, det andra är att systemet döljer hur 
instanser av klasser skapas (Gamma et al. 1997). 
      jag vill styra hur fragments skapas och byggs upp i de olika aktiviteterna som ska fungera 
som en fasad för att minimera anrop till olika delar i paketet, för att minska komplexiteten. 
Skapande mönster blir viktiga när ett system blir mer beroende av objektets sammansättning, 
istället för klassens arvshierarki (Gamma et al. 1997). 
I skapande mönster finns de två tydliga drag. Det första är inkapsling av kunskapen om en klass 
som applikationen använder, det andra är att systemet döljer hur instanser av klasser skapas 
(Gamma et al. 1997). 
      Den första mätningen gav indikation på att HandleRequest är i behov av omstrukturering. 
Det har gjort att jag valt att applicera factory-mönstret på klassen med tillhörande fragments. 
     HandleRequest är en modul som innehåller en samling med fragments som är kopplad till 
ServiceRequestActivity klassen. För att göra strukturen i koden mindre komplex och förenkla 
hanteringen av fragments för aktiviteten. Därav kommer ett Factory-mönster att appliceras i 
modulen. Factoryn kommer appliceras mellan ServiceRequestActivity klassen och det fragment 
som är kopplad till klassen. Fragmenten som kommer att kopplas ihop är 
handleAuthenicationRequest, handleAuthorizationRequest och handleRequestList. Skapandet 
av dessa fragment kommer ske i en ny klass som kallas HandleRequestFactory. Det innebär att 
istället för att fragmenten skapas direkt i aktiviteten styrs skapandet till Factoryn.  
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Enligt Bell (2005) hjälper designmönster utvecklarna att förstå varandra när lösningen på 
många generella problem är namngivna (Bell 2005). 
     Problemet som har uppkommit vid implementation är att utvecklaren som skapade alla 
fragments har slutat, och har inte dokumenterat vad som har gjorts i koden. Vilket gör de svårt 
att identifiera strukturen och hur allt hänger ihop. Factoryn som implementeras tillhör kategorin 
skapande mönster, i kategorin finns de två tydliga drag. Det första är inkapsling av kunskapen 
om en klass som applikationen använder, det andra är att systemet döljer hur instanser av klasser 
skapas (Gamma et al. 1997). De som Gamma et al. (1997) beskriver är resultatet som också 
erhållits från min studie, eftersom utvecklare i förvaltningsskedet inte behöver veta den 
bakomliggande strukturen. Istället kan utvecklarna bara göra ett metodanrop för att erhålla 
funktionaliteten de behöver.  
 

3.2.4.2 Adaptermodulen  
     För att få kontroll och styra vilka adaptrar som kommer att skapas har jag skapat en Factory 
för alla adaptrarna i applikationen. Det som gjordes först var att ska ett interface, vilket gör att 
det möjligt för det befintliga adaptrarna i applikationen att åta sig en roll.  
     Sedan skapades en ny klass som döptes till adapterFactory, i klassen adapterFactory 
skapades en metod som heter createAdapter som tar in parametrar från samtliga adaptrar, om 
det är så att en adapter initieras som inte behöver alla de värdena från metoden görs anropet till 
createAdapter med variabeln null. Inuti metoden finns det en switch-sats som bedömer vilket 
namn som följer med metoden och returnerar lämplig adapter tillbaka till anropande klass.      
 

3.2.4.3 Decorator-mönstret på Authentication 
Decorator-mönstret tillhör kategorin strukturella mönster, det jag vill åstadkomma är att 
beroende på vilken typ av authentication som används så ska klassen anpassa sig till det. 
Klassen ska dekoreras med en viss funktionalitet beroende på vilket sätt användaren väljer att 
logga in i applikationen.  
     Decorator-mönstret håller en annan utvecklare i projektet på att utveckla därför kommer jag 
inte göra det själv. Därav kommer ingen djupare beskrivning om hur Decorator-mönster 
kommer att appliceras i koden.   
     Decorator-mönstret valdes därför att det ställs stora krav på säkerheten kring just inloggning, 
enligt en av medlemmarna i projektet.  

3.3 Andra mätningen 
I detta kapitel kommer resultatet av den andra mätningen att presenteras för läsaren. Efter 
omstrukturering av källkoden kommer mätningen att genomföras på Orchestration och UI-
paketet, eftersom layout-paketet har försvunnit. Klasserna och modulerna har flyttats till UI- 
och orchestration-paketet.  
     De tre paket som är existerar i applikationen Credential Wallet före omstruktureringen av 
källkoden var UI, Layout och Orchestration; se figur 3.1. Efter omstruktureringen av källkoden 
är Credential Wallet är uppdelad i två stora områden efter omstruktureringen: 

1) Orchestration - applikationslogik på klientsidan. 
2) UI - användargränssnitt, delvis i layoutpaketet (för XML-filer), annars i UI-paket.  
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Figur 3.4: en grafisk representation av den omstrukturerade paketstrukturen i Credential 
wallet 
 
3.3.1 Orchestration-paketet 
Utifrån Paket mätvärdena har Orchestration-paketet som helhet ett A-värde på 0,0 samt ett I-
värde på 0,14. Kopplingarna in och ut från paketet ligger på 18,0 samt 3,0 samt att den har en 
distans från huvudtråden på 0,86. Det mätvärdet som tenderar att sticka ut i mätningen är 
datapaketet som har ett A = 0,75 (bilaga 6). Modulerna som orchestration innehåller tenderar 
alla till att ha ett A-värde = 0,0. Notification och Tasks är det modulerna som sticker ut. Tasks 
är ett paket som tidigare fanns i Layout-paketet, men efter omstruktureringar så är det flyttat till 
Orchestration.  
     På klass-nivå  är CBO –värdet jämt genom hela klassen med där klasserna ligger mellan 2-
6. User och UserManager sticker ut med ett värde på 47 samt 27. DIT-värdet genom hela 
paketets klasser sticker inte ut, alla klasser ligger på 1,0 förutom 
MyAndroidFirebaseInstanceService och MyFirebaseMessagingService som har DIT-värden på 
6,0. LCOM-värdet har också ett jämnt resultat, User som har ett CBO-värde som är högre en 
resten av klasser har även ett högre LCOM-värde en resterande klasser som är 12,0. NOC-
värdet för samtliga klasser i paketet har ett värde på 0,0. RFC-värdet är det värde som har störst 
förändring mellan klasser, vilket innebär att klasser gör olika antal  metodanrop, i en applikation 
är det inte konstigt (bilaga 5).  
     De klasserna som har RFC-värden som sticker ut är User (RFC=38,0), UserManager 
(RFC=34,0), UploadFileTask (RFC=44,0) samt NotificationHandler som har ett RFC = 51,0. 
Det andra klasserna i paketet har ett RFC som ligger runt 11. WMC-värdet som är det sista 
värdet i mätskalan har också den ett jämnt mätresultat med de utåt stickade klasserna User 
(WMC=19,0), UserManager (WMC=16,0) samt NotificationHandler (WMC= 14,0). Det andra 
klasserna i paketet har ett WMC-värde runt 4,0 (bilaga 5) 
 
3.3.2 UI-paketet 
UI-paketet har ett A-värde = 0,375 samt ett I-värde = 0,68. Kopplingar som går in och ut från 
paketet är 11,0 respektive 19,0, vilket inte är konstigt eftersom många kopplingar går till 
services och ansynctasker i orchestration paketet. Det värdet som sticker ut är adapter modulen, 
adapter modulen innehåller en Factory som styr skapandet vilket gör att ett lite högre A-värde 
som är 0,04 inte är konstigt. Adapter paketets kopplingar ligger fortfarande på 34 samt 35 
eftersom AdapterFactoryn ligger i modulen Adapter (bilaga 6). 
     CBO-värdet för klasserna i UI-paketet har ett resultat som ligger runt 9 för samtliga klasser, 
den klass som sticker ut är FileActivity (CBO =32,0). DIT-värdet för klasserna har ett jämnt 

Credential 
wallet 

UI Orchestration 
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resultat där majoriteten av klasserna har ett värde mellan 1–3. Klasserna FileActivity, 
MainActivity, AccountLogActivity, SignIn, Access_Fragment, Qr_code och SignInAcivity har 
högre värden på DIT som är runt 10,0. LCOM-värdet för klasserna ligger mellan 1–3 och NOC-
värdet är 0,0 för alla klasserna i UI-paketet.  RFC-värdet för klasserna har ett varierat resultat 
likt Orchestration, Dock är det HandleRequest (RFC=50,0) och FileActivity (71,0) som har de 
högsta värdena i mätningen. WMC är likt RFC för mätningen där resultaten varierade, men 
HandleRequest (WMC=49,0) och Pin_Fragment (WMC = 41,0) hade klart det högsta värdena 
(bilaga 5). 
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4. Analys 
I kapitlet kommer mätresultaten att analyseras genom empirin och det teoretiska ramverket. 
Syftet med analysen är att kunna besvara undersökningsfrågorna: Påverkar statisk kodanalys 
underhållbarheten positivt i Credential wallet? Främjar en statisk kodanalys 
implementeringsmöjligheterna för designmönster? Blir det skillnad i mätvärdena efter att en 
omstrukturering har genomförts av källkoden för applikationen?  
     Empirin utfördes i olika steg, först gjordes en mätning, sedan omstrukturerades koden. För 
att kunna se skillnad i mätvärdena gjordes även en andra mätning.  
     QAPlug användes för att omstrukturera källkoden, verktyget gör en statisk kodanalys av 
applikationen för att sedan presentera lösningsförslag på uppkomna problem. De två paket som 
kommer att analyseras är: 

 UI-paketet  

 Orchestration-paketet 
     I den första mätningen gjordes mätningar på layout-paketet men efter omstruktureringen är 
paketet integrerat med UI- och orchestration-paketet.  
     I analysen kommer det teoretiska ramverket att användas som hjälp, där bland annat Mumtaz 
et al. (2018) och Ferreira et al. (2012) har tagit fram riktvärden på klassnivå; se tabell 2.2 som 
återges nedanför. Tabellen ska förenkla för läsaren (den har redan presenterats i avsnitt 2.7 i 
diskussionen om mätskalor). Martin (2017) har även riktvärden på paketnivå som kommer 
analyseras för att se om det blivit någon skillnad i koden, och om underhållbarheten har ökat. 
Resultatet från analysen kommer att presenteras i slutsats kapitlet.   
      
Faktor Bra värde Normala värden Dåliga värden 

WMC 0–10 11–25 26+ 
DIT 2 4 6+ 
NOC 0 1–5 6+ 
CBO 0–15 16–25 25+ 
RFC 34 49 74 
LCOM 40 72 108 

Tabell 2.2: en modifiering av Mumtaz et al. (2018:116) tabell av rekommenderade mätvärden 

4.1 UI-Paketet  
Det första paketet som kommer att analyseras är UI-paketet. UI-paketet innehåller funktionalitet 
för vyer som användaren integrerar med. I applikationen Credential wallet är UI-paketet det 
största paket. Alla värdena kommer att analyseras var för sig för att se om det blivit någon 
skillnad. 
 
4.1.1 WMC (Antalet metoder per klass) 
När första och andra mätning analyserats, är det ingen skillnad i WMC-värdet för UI-paketet. 
Enligt Mumtaz et al. (2018) tabell är det HandleRequest, Pin_Fragment och FileActivity som 
inte har påverkats av en omstrukturering genom QAPlug. Dessa tre klasser ligger fortfarande 
enligt tabell 2.2 inom dåliga värden, där HandleRequest står kvar med ett WMC-värde på 49,0, 
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Pin_Fragment står kvar med ett WMC-värde på 41,0 och Pin_Fragment står kvar med ett 
WMC-värde på 29,0.  
     QAPlug algoritm är inte tillräcklig för att lösa problemen dessa tre klasser har. Det tyder på 
att klasserna är dåligt skrivna, därav bör klasserna skrivas om på ett djupare nivå.  
     Enligt Chidamber och Kemerer (1994) innebär ett ökat WMC-värde att antalet metoder 
klassen har, fortfarande är alldeles för många. I QAPlug tar bara algoritmen bort metoder som 
inte används, i detta fall skulle metoderna behövas ses över och effektiviseras. Antalet metoder 
och komplexiteten i de involverade klasserna är en förutsägelse för hur mycket tid och 
ansträngning som krävs för att utveckla och underhålla de givna klasserna. Klasser med ett stort 
antal metoder kommer sannolikt att vara mer specifika för applikationen. Vilket begränsar 
möjligheten att återanvända klasserna i ett senare skede (Chidamber och Kemerer 1994).  
 
4.1.2 DIT (Djupet i arvshierarki) 
Majoriteten av klasserna i UI-paketet har ett oförändrat DIT-värdet. Det beror på att klasserna 
som redan existerande i paketet inte har påverkats av en omstrukturering. Dock har summan för 
det totala DIT-värdet ökat, eftersom det har tillkommit klasser vid implementationen av 
designmönster. De designmönster som använts har implementerats genom att använda 
interface, dock har till exempel en AdapterFactory tillkommit för att kunna implementera 
mönstret.  För att främja utbytbarhet och återanvändning av kod, anser Martin (2017) att de är 
viktigt när en diskussion förs kring god kodutveckling inom objektorientering.   
     Om värdet skulle ha ökat menar Chidamber och Kemerer (1994) att om klassen befinner sig 
djupare i hierarkin, desto större är antalet metoder som det sannolikt kommer att ärva. Vilket 
gör det mer komplext att förutse deras beteende. 
   
4.1.3 NOC (Antalet subklasser) 
NOC-värdet som enligt Chidamber och Kemerer (1994) står för antal noder som en klass har, 
skiljer sig inte mellan mätningarna. från den första mätning till den andra mätningen är värdet 
fortfarande 0,00 för samtliga klasser. Eftersom värdet inte har ökat anser Chidamber och 
Kemerer (1994) att återanvändningen inte har ökat, det beror på att arv i objektorienterad 
programmering är en form av återanvändning. 
     Inget missbruk av superklasser sker i applikationen som kan innebära att komplexiteten ökar. 
Chidamber och Kemerer (1994) menar också att har en klass ett stort antal subklasser, med 
andra ord ett ökat NOC-värde, kan det krävas mer testning av applikationen. Om NOC-värdet 
är 0,00 ärver inga klasser någonting. NOC-värdet kan vara missvisande eftersom många klasser 
ärver Activity som är en superklass som kommer från android biblioteket. Det nu uppnådda 
mätvärdet enligt Mumtaz et al. (2018) ett bra mätvärde, eftersom författarna hävdar att ett bra 
NOC-värde ska vara 0.  
 
4.1.4 CBO (Koppling mellan objekt) 
Efter den andra mätningen har CBO-värdet för UI-paketet ändrats mest, värdet har ökat för 
samtliga klasser i paketet (Bilaga 1 & 5). Mumtaz et al. (2018) betonar att efter deras studie, 
kunde författarna efter omstrukturering kunde se en ökning i klassernas CBO-värde. 
     Mumtaz et al. (2018) anser att istället för att lägga vikt på de ökade värdena ska betoningen 
ligga på att analysera om värdena ligger innanför spektrat som definieras för bra värden; se 
tabell 2.7.  
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     Efter att ha analyserat CBO-värdet för samtliga klasser, har det skett en ökning av värdena 
men de ligger fortfarande i spektrat som Mumtaz et al. (2018) definierar som bra värde för 
CBO-värdet. Värdena har en ökning och går mot att ligga inom det normala spektrat, men enligt 
QAPlug algoritmen för omstrukturering av kod, har koden blivit mer strukturerad. Mumtaz et 
al. (2018) tabell; se tabell 2.7 förespråkar ett lågt CBO-värde som bra värde. Vilket 
applikationen har efter omstruktureringen. Skulle ökningen av värdet blivit för stort, menar 
Chidamber och Kemerer (1994) istället att modulariteten och inkapslingen blir sämre.  
 
4.1.5 RFC (Svar från klasser) 
Likt CBO-värdet för UI-paketet har RFC-värdet ändrats för samtliga klassen. Enligt Mumtaz et 
al. (2018) sker det en ökning av värdet efter att författarna genomförde deras studie, vilket 
mätningen av Credential wallet styrker (Bilaga 1 & 5). Efter omstruktureringen har värdena 
ökat förutom för klassen FileActivity där RFC-värdet minskade från 72,0 till 71,0. Enligt 
Mumtaz et al. (2018) tabell för rekommenderade värden se tabell 2.7, är RFC-värden som 
närmare sig 74 ett dåligt värde för klassen. RFC-värdet för FileActivity har dock minskat med 
en enhet, vilket inte är en påtaglig skillnad (bilaga 5). Det innebär att problemet inte kan lösas 
med en statisk kodanalys. Problemet för klassen ligger djupare i klassens algoritmer. Ett högre 
RFC-värde som FileActivity har menar Chidamber och Kemerer (1994) innebär att testningen 
och felsökning av klassen är mer komplicerad eftersom det kräver en större förståelse från 
testarens sida. Annars ligger det andra klasserna i UI-paketet under 40 vilket Mumtaz et al. 
(2018) menar är ett bra RFC-värde.  
 
4.1.6 LCOM (Brist på sammanhållning från en metod) 
LCOM-värdet efter omstruktureringen skiljer sig minimalt efter den andra mätningen, dock har 
ett antal klasser i UI-paketet påverkats av omstruktureringen. De påverkade klasserna är 
BottomSheetEditAccess, BottomsheetFileView, FileActivity, BottomSheetFileUpload, 
Registration, ServiceRequestActivity, Unlock_PopupFactory och RegistrationActivity (bilaga 
5). Mumtaz et al. (2018) menar att ett rekommenderat värde är 0–40. Chidamber och Kemerer 
(1994) stärker också detta genom antydan att kohesion av metoder som en klass besitter är bra, 
eftersom det främjar inkapsling.  
     Skulle mätvärdena legat på ett dåligt värde menar Chidamber och Kemerer (1994) att låg 
kohesion (ett högt LCOM värde) ökar komplexiteten i koden, detta kommer troligtvis leda till 
fel under utvecklingsprocessen. Martin (2017) styrker också detta genom att betona att kohesion 
är viktigt för utvecklaren att analysera genom alla nivåer i utvecklingsprocessen. Ett minskat 
värde tyder på att klasserna i detta fall har fått en ökad inkapsling. Vilket inte är konstigt 
eftersom variabler och metoder i dessa klasser har blivit privata eller skyddade för access av 
utomstående klasser (bilaga 3 och 4).   
 
4.1.7 Martins paket mätvärden  
På paketnivå har det blivit den störst skillnaden. Paketstrukturen har genomgått den största 
ändringen, eftersom strukturen organiserats om. Omstruktureringen gav som följd en ändring 
av alla paket mätvärden förutom fan-in, efter den andra mätningen. Mätvärdet A har ökat från 
0,30 till 0,375, fan-out har minskat för fan-out, där från och 28,0 till 19,00. Distans från 
huvudtråden har ökat från 0,01 till 0,02, samt att instabiliteten har minskat från 0,76 till 0,68 
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det ger en minskning på 10,5 %. Martin (2017) anser att ett I värdet som är närmare 0 har ett 
ökat beroende av andra paket.  
     Eftersom det skett en 10,5% minskning av värdet I, har paketet efter omstruktureringen blivit 
mer beroende av andra paket. Det är inte konstigt eftersom UI-paketet har fått ett ökat antal 
klasser, samt att bakgrundsprocesserna som de olika aktiviteterna använder är flyttat till 
orchestration-paketet i samråd med en av projektmedlemmarna i CREDENTIAL. Fan-out har 
minskat med 32 % vilket är bra, det innebär att kopplingar till andra paketet har minskat med 
32%. Minskningen beror på att onödiga kopplingar som UI-paketet tidigare hade med layout-
paketet har försvunnit; se avsnitt 3.2. 
    Omstruktureringen genererade att CBO-värdena på klassnivå ökade se avsnitt 6.1.4, medans 
en del av Martins (2017) mätvärden på paketnivå har minskat. CBO- och RFC-värdet mäter 
koppling mellan klasser samt responsen från klasser. Inkapsling har förändrats under 
omstruktureringen. Det är inte konstigt att värdena har ökat eftersom koppling internt mellan 
klasserna inom paketen har ökat, medans kopplingar mellan paket har minskat; för att läsa mer 
om inkapslingen i UI-paketet se avsnitt 3.2.2. 
     I-värdet för applikationen har minskat, tyder de att paketen tenderar att bli mer stabilt, 
eftersom Martin (2017) menar att stabila paket tenderar att röra sig mot värdet 0. Stabilitet är 
också något som Saifan och Al-Rabadi (2017) tar upp som en av grundpelarna i 
underhållbarhet. Det sista värdet att analysera på paketnivå är D-värdet. D-värdet har minskat 
från 0,02 till 0,01, det tyder på att paketet vill röra sig mot ändpunkterna. Utifrån ett 
systemutvecklingsperspektiv menar Martin (2017) att goda utvecklare placerar komponenter 
nära ändpunkterna men självklart är allt beroende av vad komponenten ska åstadkomma. 

4.2 Orchestration-paketet 
Nästa paket som kommer att analyseras är Orchestration-paketet. Paketet innehåller mer 
backend-kod och paketets syfte är att tillgodose vyerna i UI-paketet med funktionalitet.  
 
4.2.1 WMC (Antalet metoder per klass) 
Efter analys av WMC-värdet efter omstruktureringen har värdet minskat för majoriteten av 
klasserna i paketet. Enligt Mumtaz et al. (2018) tabell ligger de flesta klasserna i spektrat som 
definierar ett bra värde, dock har ett antal klasser fått värden som ligger i de normala spektrat, 
även fast en minskning har skett i värdet. De klasser som ligger i de normal spektrat har alla ett 
bra värde enligt Mumtaz et al. (2018); se tabell 2.7.  
     Klasser som har fått ett normalt värde är Users och UserManager dessa två klasser har även 
en minskning i RFC- och CBO-värdet; se avsnitt 4.2.4 och 4.2.5.  
     När klasser har ett högt WMC-värde menar Chidamber och Kemerer (1994) att klasser med 
ett stort antal metoder kommer sannolikt att vara mer specifika för applikationen, vilket 
begränsar möjligheten att återanvändas. Det måste självklart sättas i perspektiv till vad klasser 
kommer att användas till i den fortsatta utvecklingen, som det ser ut kommer klasserna vara 
specifika för applikationen. Det bryter dock mot Martin (2017) CRP princip där författaren 
menar att kod ska kunna återanvändas. Återanvändning medför att koden ska skrivas generell, 
för att öka chansen för återanvändbarhet. 
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     WMC-värdet har minskat i applikationen, eftersom applikationen hade många metoder som 
inte användes. Det beror på att klasser i orchestration-paketet hade metoder som var kopplad 
till en testserver, när metoderna togs bort minskade WMC-värdet i mätningen.  
 
4.2.2 DIT (Djupet i arvshierarki) 
DIT-värdet för orchestration-paketet har inte förändrats något från de första mätning till den 
andra mätningen. Det innebär att omstruktureringen med hjälp av det statiska kodanalys 
verktyget QAPlug inte har gett effekt på mätvärdet. Komplikationen med ett DIT-värde som 
inte minskat är att klasserna MyAndroidFirebaseInstanceService och 
MyFirebaseMessagingService har enligt Mumtaz et al. (2018) ett dåligt DIT-värde (bilaga 5). 
    Klass hierarkin har ett högt antal av ärvda klasser. Det i sin tur innebär att klasserna kommer 
ha ett ökat antal metoder, som dom ärver av superklasserna; vilket gör det mer komplext att 
förutse deras beteende. Fördelen med detta är att Chidamber och Kemerer (1994) betonar att 
om en klass befinner sig grundare i klasshierarkin, desto större är den potentiella 
återanvändningen av ärftliga metoder. 
     Dessa två klasser åtar sig android rollen som ”Service” vilket innebär att de ska köras som 
processer i bakgrunden. Klasser körs inte hela tiden utan klasserna används när användaren vill 
utföra funktionaliteten som de besitter.  
 
4.2.3 NOC (Antalet subklasser) 
Likt NOC-värdet för UI-paketet har detta värde inte förändrats alls efter omstruktureringen. 
Vilket gör att värdet från första mätningen kvar står, vilket är 0,0 genom hela klassen (bilaga 
5). Enligt Mumtaz et al. (2018) är 0,0 ett rekommenderat bra värde för NOC. Likt UI-paketet 
som inte heller hade en förändring; se avsnitt 3.3.1. 
  
4.2.4 CBO (Koppling mellan objekt) 
Likt UI-paketet har det skett en ändring i CBO-värdet från första till andra mätningen. Eftersom 
Orchestration-paketet håller mer funktionalitet än vad UI-paketet gör har ett ojämnt resultat 
från mätningen erhållits. 
     I Orchestration-paketet har majoriteten av värdena ökat, dock har CBO-värdet för ett antal 
klasser minskat. Device, LogEvent, AccessRight och Attribute har alla ett minskat CBO-värde 
(bilaga 5). Enligt Mumtaz et al. (2018) tabell för rekommenderade mätvärden är alla klasser 
utom två inom spektrat för rekommenderade mätvärden; mellan 0–15. Klasserna User och 
UserManager har dock ett högt CBO-värde som enligt Mumtaz et al. (2018) klassas som ett 
dåligt värde och är därmed i direkt behov att ses över. Det problematiska är att efter 
omstruktureringen har CBO-värdet ökat för klasserna Users och UserManager, men deras 
RFC- och WMC-värdet har minskat; se avsnitt 4.2.5 och 4.2.1.  
     Eftersom QAPlug inte kunde identifiera den djupare problematiken i klasser är ett statiskt 
verktyg inte tillräckligt när de kommer till dessa problem. För de två klasser menar Chidamber 
och Kemerer (1994) att testning kan bli komplicerat och ta mer tid. CBO-värdet steg fast 
inkapslingen har ökat genom att göra klassernas variabler till ”private final” samt att metoder 
och biblioteks importeringar har begränsats till endast det nödvändiga för klasserna, för att 
minska kopplingar och kohesion till bibliotek som inte används. 
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     Även om det andra klasserna har ett ökat CBO-värde, men är bra värden enligt Mumtaz et 
al. (2018) tabell för bra mätvärden; se tabell 2.7. Dock bör algoritmer och klassernas 
uppbyggnad ses över manuellt för att minska CBO-värdet, med andra ord kopplingar mellan 
objekt. Efter att ha analyserat helheten av CBO-värdet, har orchestration-paketets klasser ett 
genomsnittligt CBO-värde på 5,6 vilket innebär att Orchestration-paketets klasser i sin helhet 
har ett bra CBO-värde.  
 
4.2.5 RFC (Svar från klasser) 
Likt CBO-värdet för Orchestration-paketet har majoritet av paketets klasser ändrats efter 
omstruktureringen. I jämförelse med UI-paketet där samtliga klasser hade ett ökat RFC-värde, 
har majoriteten av RFC-värdena för klasserna minskat efter omstruktureringen (bilaga 5). efter 
omstruktureringen ligger alla klassers RFC-värde i spektrat som definierar ett bra värde; se 
tabell 2.7.  
     Det finns en klass som har ett ökat RFC-värde, NotificationHandler denna klass hade efter 
omstruktureringen ett RFC-värde på 61,0, enligt Mumtaz et al. (2018) är det fortfarande ett bra 
värde eftersom klasserna ligger i spektrat för ett normalt RFC-värde, dock i den över regionen 
av spektrat och tenderar att gå mot ett dåligt värde. I NotificationHandler fall har QAPlug 
identifierat inkapslingsfel och oanvända importer som existerande i koden, efter att dessa har 
tagits bort ligger fortfarande RFC-värdet på en hög nivå; se avsnitt 3.2.1.  
     Det innebär att för att öka underhållbarheten för den specifika klassen och att det inte blir 
som Chidamber och Kemerer (1994) menar att högt RFC resulterar i. Bör klassen analyseras 
manuellt på djupet och klassen algoritmer och funktionalitet bör ses över för att se om det finns 
kvalitéförbättrings möjligheter.  
     Om RFC-värdet är högt menar Chidamber och Kemerer (1994) att överdriven koppling 
mellan objektklasser är skadlig för modulär design och förhindrar återanvändning. Ju mer 
självständig en klass är desto lättare är det att återanvända den i en annan applikation. Detta 
måste ställas i perspektiv till vad NotificationHandler kommer användas till i framtiden, Dock 
är det rekommenderat att en applikation ska följa Martin (2017) principer där CRP behandlar 
kod utifrån ett återanvändnings perspektiv; se avsnitt 2.2.3. 
 
4.2.6 LCOM (Brist på sammanhållning från en metod) 
Till skillnad från de andra mätvärdena i orchestration-paketet som har både uppåtgående och 
nedåtgående resultat för de olika mätvärdena. Efter omstruktureringen har samtliga klasser ett 
minskat LCOM-värde förutom Device som ökade från 0,0 till 1,0. Enligt Chidamber och 
Kemerer (1994) ökar kohesion i klasserna minskar komplexiteten i. Enligt Mumtaz tabell för 
rekommenderade mätvärden ligger samtliga klasser inom spektrat som de definierar som bra 
mätvärde; se tabell 2.7.  
     Likt RFC- och WMC-värdet för paketet kommer förändring från att omstruktureringen 
gjordes genom att kommentera ut och ta bort testservern som användes för testning av 
applikationen, testservern minskar med andra ord effektivitet för applikationen. LCOM-värdet 
sjönk för att metoderna som testservern använder kommenterades ut.    
     User klassen är den klass som har det högsta LCOM-värdet för paketet, även om värdet 
ligger enligt Mumtaz et al. (2018) inom spektrat för ett bra värde, bör denna klass ses över. 
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Eftersom värdet kan sjunka ytterligare, dock måste det ske en manuell analys av klassen för att 
se var i klassens algoritm och funktionalitet som kan förbättras.  
 
4.2.7 Martins paket mätvärden  
Orchestration-paketet har ett varierat resultat, där Martin (2017) paket mätvärden ökade 
respektive sjönk för vissa värden, dock är det ett värde som är oförändrat från första till andra 
mätningen, vilket är A-värdet för paketet. Efter omstruktureringen var A-värdet fortfarande 0,0 
(bilaga 6). Det är inte konstigt eftersom orchestration-paketet består av bakgrundsprocesser 
som android beskriver är antingen ”Ansynctasker” eller ”Services”.  Eftersom 
bakgrundprocesser är ett android mönster som används för att processa uppgifter som tar längre 
tid, men samtidigt kunna navigera sig i gränssnittet. QAPlug som användes för att identifiera 
omstrukturerings punkter i koden är för huvudsakligen java kod, identifiera inte QAplug att 
klasserna ärver från abstrakta superklasser som i detta fall är ”Ansynctasker” eller ”Services”.  
     Instabiliteten har sjunkit för paketet efter omstruktureringen och minskat med 33 % från den 
första mätningen till den andra mätningen (bilaga 2 & 6). Martin (2017) menar om ett paket rör 
sig mot 0 är det paketet stabilt, men att den i sig självt inte är beroende av andra paketet, paket 
som uppnår detta är paket som ”tar ansvar” och är självständiga.  
     Syftet med orchestration-paketet är att hantera processer som kommer från UI-paketet, 
därför är ett minskat I-värde att föredra för detta paket. Task modulen låg i layout-paketet, följde 
inte Martins (2017) REP-princip; se avsnitt 2.2.1. Eftersom Layout höll funktionalitet både för 
bakgrundsprocesser, adapters och gränssnitts klasser.  Vilket innebar att det skapades ett 
cirkulärt beroende. Enligt Martin (2017) ADP-princip; se avsnitt 2.3.1. Det cirkulära beroendet 
bröts när tasks flyttades till orchestration-paketet, eftersom Martin (2017) föreslår att paket ska 
innehålla moduler och klasser med samma funktionalitet.  
     D-värdet har också ändrats från den första mätningen till den andra mätningen, D-värdet har 
ökat med 7 enheter, vilket innebär att värdet är 0,86 (bilaga 5). Martin (2017) menar att ett lägre 
D-värde så är ofta paketen i behov av omstrukturering, vilket innebär att en ökning av detta 
värde är bra för applikationen; kan läsa mer om principen SAP i avsnitt 2.3.3 som behandlar D-
värdet.  

4.3 Diskussion om kalkyleringen av underhållbarhet 
Utifrån avsnitt 2.1.1 i litteraturen definierades underhållbarhetsformel av Albeladi et al. (2014) 
samt Saifan och Al-Rabadi (2017) som är baserad på CISQ:s (2015) standard för 
underhållbarhet. 
  

Maintainability = Analyzability + Changeability + Stability + Testability 
 
     För att kunna se underhållbarheten i koden utifrån formeln kommer den att bearbetas om för 
att kunna appliceras i studien.  Utifrån empirin rörande formeln är det svårt att göra en 
matematiskt korrekt viktning av variablerna. För att säkerställa empirisk mättnad av formeln 
har jag kontaktat en av författarna, Abuldrahman Albeladi, via mail för att reda ut vilka variabler 
som väger tyngre. Abuldrahman Albeladi anser att Analyzability är den faktorn som väger 
tyngst i formeln och bör således alltid finnas med vid modifiering av den nuvarande formeln 
(pers.kom. 2018-05-26). 
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     För att skapa en bild av formeln efter nedbrytning till beståndsdelar, kommer en matematisk 
hopläggning av variablerna att göras. Efter hopläggningen av variablerna blir Albeladi et al. 
(2014) och Saifan och Al-Rabadi (2017) underhållbarhet formel enligt följande:  

 
Underhållbarhet = 2cl_wmc + 3cl_cdused +2cl_func + cl_comf + cl_data + cl_data_publ + 
cl_func_publ+ cl_data_publ + in_noc + in_bases 
      
     Efter att kontaktat författaren Abuldrahman Albeladi kommer strukturen på formeln att 
göras om, för att mängden värden i mätskalorna skiljer sig. Chidamber och Kemerers (1994) 
skala innehåller 6 stycken mätvärden, medans LOCISCOPE skalan innehåller 14 stycken olika 
värden. 
  Det innebär att beräkning inte kommer att kunna göras på hela formeln för underhållbarhet. 
Därav kommer de paketet som väger tyngst enligt Abuldrahman Albeladi (pers.kom. 2018-05-
26) att tas med i beräkningen samt mätvärdena efter den matematiska hopläggningen som 
uppkom minst två gånger genom samtliga faktorer. Variablerna som efter hopläggningen väger 
tyngst, behandlar i stor utsträckning alla faktorerna för underhållbarhetsformlen. Efter att bara 
ha detta förhållningssätt blir underhållbarheten enbart beroende av cl_wmc, cl_cdused, cl_func, 
cl_comf och in_base.  
     Cl_comf behandlar storlek och återanvändbarhet vilket beskriver antalet skriva rader kod, 
det vill säga förhållandet mellan antalet rader i modulen och totalt antal rader i paketet. 
Chidamber och Kemerer (1994) mätskala som är nyttjad, har inget mätvärde som är ekvivalent 
till cl_comf värdet, således kan värdet ej vara med i beräkning av applikationens underhållbarhet 
i den här studien, därför kommer istället följande formel att användas:  
 

Underhållbarhetsindex = 2cl_wmc + 3cl_cdused +2cl_func + in_base. 
 
4.3.1 Underhållbarhet formel 
För att beräkna underhållbarheten i Credential wallet utifrån min empiriska grund, måste 
Chidamber och Kemerers (1994) mätvärden sättas in i den omgjorda formeln för 
underhållbarhet, se ovan.   
     Enligt Albeladi et al. (2014) behandlar cl_wmc kohesionen som utgör den statiska 
komplexiteten hos metoderna i klassen, vilket Chidamber och Kemerer (1994) WMC värde 
också gör. WMC handlar om vilken ”vikt” en klass har, i detta fall blir det antalet metoder som 
en klass besitter och kan använda. Därav är cl_wmc och WMC ekvivalenta, och WMC kan 
nyttjas istället för cl_wmc.  
     Cl_cdused behandlar koppling och kohesion, och mäter antalet klasser som den nuvarande 
klassen använder (Albeladi et al. 2014). Chidamber och Kemerers (1994) förklarar att CBO 
mäter samma sak, detta på grund av att CBO är ett mätvärde som räknar på antalet kopplingar 
en klass har med andra klasser. CBO relaterar till notationen inom objektorientering där en klass 
är kopplad till en annan klass om någon av klassernas metoder använder metoder eller 
instansvariabler av en annan; därav är cl_cdused och CBO ekvivalent. CBO kan därför 
användas i formeln.  
     Enligt Albeladi et al. (2014) behandlar cl_func kohesion och storlek i klassen, värdet mäter 
antalet metoder som deklarerats i en klass. 
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RFC är ett mätvärde som handlar om att mäta antalet metodanrop som en klass skickar till ett 
objekt utanför klassen, RFC värdet mäter också tänkbar kommunikation mellan olika klasser 
(Chidamber & Kemerer 1994). 
     In_bases behandlar arv och beräknar om klassen har några direkta arv (Albeladi et al. 2014). 
DIT handlar om antalet arv en klass har och DIT mäter längden från nod till rot i hierarkin, det 
vill säga hur påverkan blir av antalet superklasser i en klass (Chidamber & Kemerer 1994). 
     Det innebär att efter en matematisk förenkling av formeln med teori som grund, och 
införandet av Chidamber och Kemerers mätvärden blir formeln enligt följande:  
 

UnderhållbarhetindexR = 2WMC + 3CBO +2RFC + DIT. 
 

     För att beräkna underhållbarheten enligt formeln blir Chidamber och Kemerers (1994) NOC 
och LCOM värdet överflödiga, eftersom värdena inte är relevanta för denna formel. NOC 
värdet enligt Mumtaz et al. (2018) har ett bra värde om det genomgående är 0,00, vilket värdet 
är för applikationen; se bilaga 1 och 5.  
     LCOM är ett mätvärde som handlar om att räkna antalet metoders liknande metoder. Har en 
klass ett högt antal liknande metoder, innebär det att klassen har hög kohesion (Chidamber & 
Kemerer 1994). För att bevisa att LCOM inte har någon större inverkan på uträkningen kommer 
det göras en beräkning med LCOM värdet också för att analysera om det blivit någon påtaglig 
skillnad. Formeln med LCOM kommer se ut enligt följande:  
 

UnderhållbarhetindexLCOM = 2WMC + 3CBO +2RFC + DIT + LCOM. 
 

4.3.2 beräkning av underhållbarhet 
Nedan följer beräkningar på underhållbarheten i applikationen, beräkningar kommer baseras på 
summering av mätresultaten i bilaga 1 och 5. Bara de värden som är relevanta för uträkningen 
kommer att summeras.  
 
 CBO DIT LCOM RFC WMC 
Totalt  428 287 187 1441 580 

Tabell 6.1: Visuell representation av summering av värdena från den första mätningen 
 
Kalkylering av underhållbarheten innan omstruktureringen av källkoden 
Kalkylen gjordes med värdena från bilaga 1. De värden som inte har tagits med i beräkningen 
är mätresultat från Integration-paketet. Beräkningen är baserad på de summerade värdena för 
första mätningen; se tabell 6.1. Nedan följer beräkningen av underhållbarheten utan LCOM: 
  

UnderhållbarhetindexR = 2WMC + 3CBO +2RFC + DIT = 
2(580) + 3(428) +2(1441) +287 = 5613 

 
 För att kunna analysera huruvida LCOM-värdet har en stor påverkan av resultatet för den 
första mätningen kommer det göras en till beräkning med formeln som inkluderar LCOM-
värdet. Nedan följer beräkningen av underhållbarheten med LCOM:  
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UnderhållbarhetindexLCOM = 2WMC + 3CBO +2RFC + DIT + LCOM = 
2(580) + 3(428) +2(1441) +287+187 = 5804 

 
 CBO DIT LCOM RFC WMC 
Totalt  660 298 145 1545 545 

Tabell 6.2 Visuell representation av summering av värdena från den andra mätningen 
 
Kalkylering av underhållbarheten efter omstrukturering av källkoden 
Kalkylen gjordes med värdena från bilaga 5. De värden som inte har tagits med i beräkningen 
är mätresultat från Integration-paketet. Beräkningen är baserad på de summerade värdena för 
första mätningen; se tabell 6.2. Nedan följer beräkningen av underhållbarheten:  
 

UnderhållbarhetindexR = 2WMC + 3CBO +2RFC + DIT = 
2(545) + 3(660) +2(1545) + 298 = 6458 

 
     För att kunna analysera huruvida LCOM-värdet har en stor påverkan av resultatet för den 
andra mätningen kommer det göras en till uträckning med formeln som inkluderar LCOM -
värdet. Nedan följer beräkningen av underhållbarheten med LCOM:  
 

UnderhållbarhetindexLCOM = 2WMC + 3CBO +2RFC + DIT + LCOM = 
2(545) + 3(660) +2(1545) +298+145 = 6603 

 
4.3.3 Underhållbarhet resultat  
kalkyleringen av underhållbarhet från den första mätningen gav ett UnderhållbarhetindexR på 
5613. Den andra mätningen efter omstruktureringen gav en UnderhållbarhetindexR på 6458, det 
innebär en ökning på 15 procent. När LCOM-värdet togs med i beräkning blev skillnaden inte 
påtaglig för applikationens underhållbarhet.  
     UnderhållbarhetindexLCOM värdet för den första mätningen blev 5804, medans 
UnderhållbarhetindexLCOM   värdet för den andra mätningen blev 6603, det ger en procentuell 
ökning på 14 procent. Skillnaden mellan UnderhållbarhetindexR och UnderhållbarhetindexLCOM 

är en procentenhet.  Hegedüs et al.  (2018) märke efter deras studie att efter en omstrukturering 
ökade samtliga av Chidamber och Kemerer (1994) mätvärden, Credential wallet följer således 
Hegedüs et al. (2018) trend för ökade mätvärden.  
     För att ställa resultatet mot Martins (2017) mätvärdesresultat har applikationen blivit 
stabilare och distansen från huvudtråden har minskat. Kopplingarna utifrån paketen och 
modulerna har minskat, vilket innebär att även om UnderhållbarhetindexR har ökat med 15 
procent från första mätningen har applikationen på en högre abstraktionsnivå blivit bättre; se 
avsnitt 4.1.7 och 4.2.7.  
     ” We found that the size, complexity and coupling related metric values were significantly 
higher in the source code elements being refactored” (Hegedüs et al. 2018 s.326). Hegedüs 
menar att en ökning av värden relaterat till koppling och kohesion ökade efter en 
omstrukturering av applikationer. Albeladi et al. (2014) sedan tidigare motsätter sig detta 
genom att antyda att en minskning av Underhållbarhetsindex visar på en förbättrat 
underhållbarhet i applikationen. Albeladi et al. (2014) har i deras studie har använt fler 
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mätvärden samt en annan skala för att beräkna underhållbarhet utifrån CISQ:s (2015) standard 
för underhållbarhet. Eftersom det finns delade meningar kring vad som definierar ett bra värde, 
kommer jag att utan matematisk hopläggning summera värdena på klassnivå för att se om 
ökningen blir lika påtaglig som den viktade UnderhållbarhetindexR formeln som är modifierad 
från Albeladi et al. (2014).  
    Efter summeringen blir resultatet från den första mätningen 2918 och resultatet från den 
andra mätningen blir 3193 (bilaga 7 och 8). Skillnaden blir markant mindre, och 
underhållbarhet formeln ökade med 9 procent. Att beräkna underhållbarhet utifrån formeln blir 
tvetydligt eftersom det finns delade teoretiska uppfattningar om vad som definierar ett bra 
underhållbarhetsvärde. Men från den empiriska studien och egna erfarenheter vid 
genomförande av omstruktureringen i Credential wallet har underhållbarheten ökat i 
applikationen.   

4.4 Implementering av designmönster 
Som framgick redan av prövningen i avsnitt 3.2.4 är det inte lätt att härleda var i koden man 
ska implementera designmönster. QAplug som verktyg för statisk kodanalys analyserar bara på 
en ganska ytlig nivå. Det arbete som redovisas i avsnitt 3.2.4 innehåller en kvalitativ analys av 
problemet och ingen vidare analys behövs här för att avgöra svaret på undersökningsfråga UF2, 
Främjar en statisk kodanalys implementeringsmöjligheterna för designmönster? 
  



48 
 

5. Slutsatser 
Huvudsyftet med studien är att undersöka kodkvalitén i AIT:s androidapplikation Credential 
wallet, men rent generellt kan syftet formuleras på följande sätt: syftet med studien är att 
identifiera om kodkvalitén utifrån ett underhållbarhetsperspektiv förbättras med en statisk 
kodanalys som grund för omkonstruktionen av källkod (refaktorisering).  

5.1 Svar på undersökningsfrågorna 
 
UF1 Påverkar statisk kodanalys underhållbarheten positivt i Credential wallet? 
Efter en massiv omstrukturering på såväl klassnivå och paketnivå, där koden analyserades 
utifrån det statiska kodanalysverktygets olika mönster, kan slutsatserna dras att en statisk 
kodanalys påverkar underhållbarheten i Credential wallet. Formeln för underhållbarhet är 
tvetydlig i den mån att det idag inte finns några standardiserade värden för att beräkna 
underhållbarhet. Utan istället bygger uträkningarna på tendensen i systemet snarare än den 
statiska ögonblicksbilden från QAPlug.  
     Därför vägs mina egna åsikter om Credential wallets underhållbarhet in, eftersom själv suttit 
med omstruktureringen av applikationen. Där jag efter att analyserat varje värde för sig och de 
olika abstraktionsnivåer sätt att det blivit en markant ökning av underhållbarheten. 
 
UF2 Främjar en statisk kodanalys implementeringsmöjligheterna för designmönster? 
Utifrån att ha analyserat de olika mätskalorna och analyserat koden med verktyget för statiska 
kodanlys QAPlug, kan slutsatsen dras, att ett statiskt kodanalys verktyg inte främjar 
implementeringen av designmönster. Eftersom QAPlug söker efter ytliga fel i källkoden fångas 
inte den djupare funktionaliteten eller problematiken kring koden upp. Verktyget behandlar inte 
djupare funktionalitet av klasser och paketet, därför blir det svårt att utefter QAPlug 
implementera ett designmönster.  
     De olika designmönster som implementerades i Credential wallet, har identifierats manuellt 
och utan hjälp av QAplug. 
 
UF3 Blir det skillnad i mätvärdena efter att en omstrukturering har genomförts av 
källkoden för applikationen? 
Efter omstruktureringen blir det skillnad i mätvärdena. De mest påtagliga skillnaderna efter 
analysen har varit två värden som har en tongivande förändring genom hela applikationen på 
klassnivå. Dessa två är CBO- och RFC-värdet som ökade i hela applikationen.  
     Medan dessa värden ökade på klassnivå minskade Martins mätvärden på paketnivå, vilket 
tyder på att omstrukturering av paket påverkar de interna klassernas koppling till varandra på 
ett sätt där kopplingarna ökar.  

5.2 Teorikritik 
Trots att kvantitativa metoder ofta används av de som diskuterar kodkvaliten har jag genom det 
här arbetet förstått att det inte alls är klarlagt hur kvalitet ska mätas på det här sättet. De saker 
som Lehn (2016) tar upp i sin uppsats handlar istället om kvalitativa aspekter som det behövs 
en (eller flera) människor att bedöma, exempelvis variabelnamn och kommentarer. 
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     Ett statiskt kodanalys verktyg behandlar koden utifrån de olika felmönster som finns, vilket 
kan göra det svårt att bedöma om det fel som är uppkomna verkligen är fel för just denna 
applikation. Även om Mumtaz et al. (2018) tog upp rekommenderade värden för Chidamber 
och Kemerers (1994) objektorienterade skala utefter deras studie, där författarna analyserade 
26 000 klasser från olika applikationer, är det svårt att säga hur trovärdig deras studie verkligen 
är. Eftersom underhållbarhet handlar om att mäta trenden i systemet, snarare en att använda 
rekommenderade värden.  Applikationer skiljer sig från varandra därav måste de kvalitativa 
aspekterna som Lehn (2016) tar upp alltid vara i beaktande vid kvantitativ forskning. Eftersom 
både Albeladi et al. (2014) och Mumtaz et al. (2018) betonar att värdena de erhöll från studierna 
sjönk vilket författarna menar är ett tecken att underhållbarhet minskar. Men för att kunna 
förbättra underhållbarhet måste omstrukturering göras på något sätt. Även om statiska 
kodanalys verktyg används för att hitta kod applikationen som är i behov av omstrukturering 
måste de kvalitativa aspekterna vägas in vid själva omstruktureringen. Syftet med en 
omstrukturering är att förbättra kodens kvalité, för att förbättra kvalitén måste utvecklarna göra 
det faktiska arbetet själva.  
     Även om omstrukturering och systemmätningar har funnits under en längre period, saknas 
det kunskap om rekommenderade värden.  Albeladi et al. (2014) menar att efter deras studie, 
ökar underhållbarheten om indexet för underhållbarhet minskar. Medans Hegedüs et al. (2018) 
antyder att mätvärden för koppling och kohesion ökar efter en omstrukturering.  

5.3 metodreflektion  
Metoden som jag har använt under denna studie kunde ha haft fler värden för beräkning av 
underhållbarhet.  Idag finns det flera olika tolkningar av Chidamber och Kemerers skala, vilket 
har lett till att flera värden har utvecklats.  För fortsatta studier rörandet ämnet kan därför fler 
värden vägas in i underhållbarhetsindexr. Genom att väga in fler värden kan validiteten och 
reliabiliteten öka, eftersom en djupare studie om ämnet genomförs.  
     Eftersom förvaltning av en applikation sker under en lång period, skulle studien behövt mer 
tid.  Något som hade underlättat i studien är att under en period mäta underhållbarheten för att 
få en djupare förståelse om underhållbarheten när applikationen förvaltas. Genom att mäta 
förvaltningen under 1 års tid kunna ta fram en trend av när underhållbarheten minskar samt 
ökar i applikationen, beroende på om det släpps nya versioner.  
     Eftersom underhållbarhet kan definieras på olika sätt och många författare har sin egen 
uppfattning baserat på sina egna studier om vad ett bra underhållbarhetsvärde är, blir det svårt 
att identifiera hur underhållbarhetsvärdet blir vid en ökning eller minskning av värdet. Därför 
kan vidare studier om mätstandarder vara intressanta att se över; idag saknas rekommenderade 
värden över underhållbarhet vilket gör det svårt för branschkunniga att veta om erhållna värden 
är bra eller dåliga. Idag vet utvecklare inte om det underhållbarhetsvärde som räknas ut är bra 
eller dåligt, det vill säga i vilken grad det är bra eller dåligt. Därför skulle studien haft en ökad 
validitet och reliabilitet om som nämnts tidigare en längre observation på systemet hade 
genomförts. 
 
 
 
  



50 
 

Källförteckning 

Albeladi. A., Abdalkareem. R., Agwaeten. F., Altoum. K., Bennis, Youssef. &Nasereldine. Z. 
(2014). Toward software measurement and quality analysis of MARF and GIPSY Case 
Studies a Team 13 SOEN6611-S14 Project Report. Tillgänglig: 
https://arxiv.org/abs/1407.0063v2  
 
Android (2018). Meet Android Studio. https://developer.android.com/studio/intro/ [2018-05-
28] 
 
Bell, D. (2005). Engineering for students. A programming approach, Forth Edition. Addison 
Wesley: www.it-ebooks.info, www.pearsoned.co.uk  
 
Bernardi, M. L. Cimitile, M. & Di Lucca, G. (2014). Design pattern detection using a DSL-
driven graph matching approach. Journal of Software: Evolution and process,26,1233-1266. 
doi: 10.1002/smr.1674 
 
Bilting, U. (2011). Designmönster för programmerare. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Chidamber, S. R. & Kemerer C. F. (1994). A Metrics Suite for Object Oriented Design. IEEE 
Transactions on software Engineering, 20(6),476-496 
 
CISQ (2015). CISQ Code Quality Standards. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://it-
cisq.org/standards/automated-quality-characteristic-measures/ [2018-05-28] 
 
Computer Sweden (2004). Mät kodningsstil och undvik bråk. [Elektronisk], Tillgänglig: 
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.24386/programmerarens-
mardrom?queryText=findbugs [2018-05-28]. 
 
 
Dallal, J. A. (2013). Object-oriented class maintainability prediction using internal quality 
attributes. Information and Software Technology, 55(11), 2028-2048. doi: 
10.1016/j.infsof.2013.07.005 
 
Fontana, F. A. & Zanoni, M. (2011). A tool for design pattern and software architecture 
reconstruction. Information Sciences, 181(7), 1306-1324. doi: 10.1016/j.ins.2010.12.002 
 
Fenton, N. E. & Pfleeger, S. L. (1997). Software Metrics. 2 uppl. International Thomson 
Computer Press. 
 
Ferreira M.A.K., Bigonha S.A.M., Bigonha S. R., Mendes O. F.L. & Almeida C. H. (2012). 
Identifying thresholds for object-oriented software metrics. The Journal of Systems and 
Software, 85, 244-257 
 
Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. & Vlissides, J. (1997). Design Patterns: Elements of 
reusable Object-Oriented Software. 



51 
 

 
Ghosh, S., Dubney, S. K. & Rana, A. (2012). Fuzzy Maintainability Model for Object Oriented 
Software System. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 9(4), 338-342 
 
Hegedüs P., Kádár I., Ferenc R. & Gyimóthy T. (2018). Empirical evaluation of software 
maintainability based on a manually validated refactoring dataset. Information and Software 
Technology,95, 313-327. doi: 10.1016/j.infsof.2017.11.012 
 
Jetbrains (2018). MetricsReloaded. https://plugins.jetbrains.com/plugin/93-metricsreloaded 
[2018-05-28] 
 
Kononenko, O., Baysal, O & Godfrey, M. W. (2016). Code Review: How developers See It. 
2016 IEEE/ACM 38th IEEE International Conference on Software Engineering, sid.1028 -1038. 
doi: 10.1145/2884781.2884840 
 
Kostopoulos, A., Sfakianakis, E., Chochliouros, I., Pettersson J. P., Krenn, S. & Tesfay, W. 
(2017). Towards the Adoption of Secure Cloud Identity Services. Hellenic 
Telecommunications Organization R&D, Karlstad University, AIT Austrian Institute of 
Technology GmbH, Goethe University Frankfurt 

 
Lehn, D. (2016). God kvalitet i programkod: Akademiskt ideal jämförda med pragmatiskakrav 
i yrkeslivet. Kandidatuppsats. Karlstad: Karlstads Univeristet, Fakuleten för ekonomi, 
kommunikation och IT, avdelning  för informatik. 
 
Martin, R. C. (2017). Clean Architecture. 2 uppl. New Jersey: Prentice Hall 
 
McConnel, S. (2004). Code complete. Microsoft Press: Redmond, Washington 
 
Mumtaz, H., Alshayeb, M., Mahmood, S. & Niazi, M. (2018). An empirical study to improve 
software security through the application of code refactoring. Information and Software 
Technology, (96), 112-125. doi: 10.1016/j.infsof.2017.11.010 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (2017). Forskningsmetodikensgrunder. 4 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Saifan, A. A. & Al-Rabadi, A. (2017). Evaluating maintainability of android applications. 2017 
8th International Conference on Information Technology), 518-523. Elsevier B.V. doi: 
10.1109/ICITECH.2017.8080052 
 
Qaplug (u.å.). About. https://qaplug.com/about/ [2018-05-28] 
 
  



52 
 

 

Bilagor	
 
Bilaga 1: Mätning 1, klassnivå 
 

Class name  CB
O 

DI
T 

LCO
M 

NO
C 

RF
C 

WM
C 

Integration              

UserAuthenticationException 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

UserCreationException 6.0 3.0 1.0 0.0 3.0 3.0 

UserService 
    

2.0 
 

Integration 2.0 1.0 1.0 0.0 25.0 6.0 

CredentialDataMgmtInterface 
    

5.0 
 

CredentialDataMgmtServiceDirect 11.0 1.0 2.0 0.0 56.0 23.0 

CredentialDataMgmtWithACFService 10.0 1.0 4.0 0.0 44.0 19.0 

CredentialDmsException 3.0 3.0 1.0 0.0 2.0 2.0 

DataMgmtService 
    

4.0 
 

CredentialACF 1.0 1.0 1.0 0.0 11.0 1.0 

CredentialDms 2.0 1.0 1.0 0.0 51.0 8.0 

CredentialOpenAM 1.0 1.0 4.0 0.0 32.0 5.0 

fingerprint.Fingerprint 3.0 1.0 1.0 0.0 27.0 7.0 

fingerprint.FingerprintException 1.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 

NotificationService 3.0 1.0 2.0 0.0 36.0 5.0 

Orchestration p             

AccessRight 4.0 1.0 5.0 0.0 6.0 6.0 

Attribute 3.0 1.0 2.0 0.0 3.0 3.0 

AttributeValue 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 

AuditEvent 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Authentication 3.0 1.0 3.0 0.0 4.0 4.0 

AuthenticationRequest 5.0 1.0 3.0 0.0 7.0 6.0 

Authorization 2.0 1.0 9.0 0.0 10.0 10.0 

AuthorizationAttribute 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ContentType 2.0 1.0 1.0 0.0 6.0 3.0 

StoredDirectory 
    

6.0 
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StoredFile 
    

8.0 
 

StoredItem 
    

4.0 
 

Device 3.0 1.0 4.0 0.0 5.0 5.0 

MyAndroidFirebaseInstanceIdService 2.0 6.0 1.0 0.0 9.0 2.0 

MyFirebaseMessagingService 1.0 6.0 1.0 0.0 16.0 5.0 

LogEvent 6.0 1.0 4.0 0.0 7.0 7.0 

Notification 2.0 1.0 3.0 0.0 4.0 4.0 

NotificationHandler 6.0 2.0 1.0 0.0 48.0 14.0 

NotificationHandler.NotificationID 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 

NotificationSetting 0.0 1.0 4.0 0.0 9.0 9.0 

users.User 45.0 1.0 14.0 0.0 48.0 28.0 

users.UserManager 25.0 1.0 1.0 0.0 43.0 24.0 

UI              

ActionBarActivity 16.0 10.
0 

4.0 3.0 68.0 29.0 

AuthorizationRequestDecorator 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

file_mgmt.FileActivity 29.0 11.
0 

6.0 0.0 72.0 26.0 

FingerprintHandler 3.0 2.0 2.0 0.0 15.0 13.0 

FingerprintHandler.AuthListener 
    

1.0 
 

ListDecorator 
    

0.0 
 

MainActivity 12.0 10.
0 

1.0 0.0 10.0 4.0 

AccountLogActivity 5.0 11.
0 

1.0 0.0 14.0 3.0 

IntroActivity 6.0 5.0 1.0 0.0 26.0 9.0 

IntroActivity.ViewPagerAdapter 2.0 2.0 3.0 0.0 9.0 5.0 

Registration 4.0 9.0 2.0 0.0 14.0 8.0 

service_mgmt.ServiceRequestActivity 12.0 11.
0 

3.0 0.0 26.0 9.0 

SignIn 1.0 10.
0 

2.0 0.0 8.0 4.0 

AccountRecoveryActivity 2.0 5.0 2.0 0.0 6.0 4.0 

qr_code 0.0 10.
0 

2.0 0.0 4.0 3.0 

RegistrationActivity 10.0 9.0 3.0 0.0 36.0 17.0 

SignInActivity 6.0 10.
0 

1.0 0.0 34.0 13.0 
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UserRegistrationScreenTest 4.0 1.0 1.0 0.0 30.0 2.0 

Layout              

access_fragment 4.0 3.0 2.0 0.0 31.0 5.0 

AccessLogs 7.0 2.0 2.0 0.0 22.0 2.0 

activityLogsFragment 3.0 2.0 2.0 0.0 14.0 2.0 

AttributeAdapter 4.0 3.0 1.0 0.0 14.0 6.0 

AttributeAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

AuthenticationRequestAdapter 4.0 3.0 1.0 0.0 13.0 2.0 

AuthenticationRequestAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

AuthorizationRequestAdapter 3.0 3.0 1.0 0.0 6.0 2.0 

AuthorizationRequestAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CustomAdapterForFileList 4.0 3.0 1.0 0.0 17.0 4.0 

CustomAdapterForFileList.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FileAdapter 3.0 3.0 1.0 0.0 18.0 4.0 

FileAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

LogEventAdapter 3.0 3.0 1.0 0.0 9.0 2.0 

LogEventAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

LogEventDetailedAdapter 4.0 3.0 1.0 0.0 13.0 3.0 

LogEventDetailedAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

NotificationAdapter 3.0 3.0 1.0 0.0 15.0 3.0 

NotificationAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

StoredItemAdapter 7.0 3.0 1.0 0.0 13.0 4.0 

StoredItemAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

StoredItemDetailedAdapter 3.0 3.0 1.0 0.0 14.0 3.0 

StoredItemDetailedAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

UserStringListAdapter 2.0 3.0 1.0 0.0 12.0 2.0 

UserStringListAdapter.ViewHolder 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

BottomSheetEditAccess 8.0 5.0 4.0 0.0 31.0 10.0 

BottomSheetFileViewFragment 6.0 5.0 4.0 0.0 26.0 6.0 

connected_devices 1.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 

DefinedNotification 1.0 2.0 2.0 0.0 8.0 2.0 

DefineNotifications 4.0 2.0 2.0 0.0 11.0 3.0 
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BottomSheetFileUpload 1.0 5.0 3.0 0.0 14.0 3.0 

FileUpload 3.0 2.0 2.0 0.0 19.0 5.0 

fileViewNewFragment 4.0 2.0 2.0 0.0 23.0 9.0 

UploadAndDefine 8.0 2.0 1.0 0.0 28.0 13.0 

fingerprintFragment 6.0 2.0 1.0 0.0 30.0 13.0 

GrantedAccessRights 3.0 2.0 2.0 0.0 14.0 2.0 

GrantedPermissionFragment 1.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 

GrantNewAccessRigt 6.0 2.0 3.0 0.0 28.0 14.0 

HandleAuthorizationRequest 6.0 2.0 2.0 0.0 29.0 2.0 

HandleRequest 7.0 2.0 2.0 0.0 48.0 49.0 

handleRequestList 4.0 2.0 2.0 0.0 16.0 3.0 

FingerprintHelp 1.0 2.0 1.0 0.0 10.0 2.0 

FingerprintTermsFragment 1.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 

HelpAndSupportFragment 1.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 

InfoRequest 2.0 2.0 1.0 0.0 5.0 1.0 

PrivacyPoliciesFragment 2.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 

TermsAndConditions 2.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 

TermsFragment 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 

main_fragmet 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 

ManageAccounts 3.0 2.0 2.0 0.0 17.0 3.0 

NewNotification 3.0 2.0 2.0 0.0 14.0 2.0 

NotificationSettings 7.0 2.0 1.0 0.0 12.0 1.0 

permission_fragment 5.0 2.0 2.0 0.0 34.0 6.0 

pin_fragment 3.0 2.0 1.0 0.0 27.0 41.0 

PrivacyFragment 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 

register_fragment 2.0 2.0 1.0 0.0 9.0 5.0 

requestState 2.0 2.0 2.0 0.0 15.0 4.0 

SaveRecoveryInfo 0.0 2.0 2.0 0.0 21.0 10.0 

AcceptAuthorizationRequestTask 5.0 2.0 1.0 0.0 8.0 2.0 

DeleteFileTask 6.0 2.0 1.0 0.0 11.0 2.0 

LoadFilesTask 6.0 2.0 1.0 0.0 9.0 2.0 

RegisterUserTask 6.0 2.0 1.0 0.0 14.0 3.0 
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SigninUserTask 4.0 2.0 1.0 0.0 9.0 3.0 

UploadFileTask 3.0 2.0 1.0 0.0 14.0 4.0 

Unlock_popup 5.0 2.0 4.0 0.0 23.0 12.0 

 
 
Bilaga 2:  mätning 1, paketnivå 
 
Martins package metrics            

Package name A Ca Ce D I 
integration 0.0 1.0 3.0 0.25 0.75 
auth 0.25 9.0 6.0 0.35 0.4 
crypto 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 
datamanagement 0.4 13.0 13.0 0.10 0.5 
datamanagement.net 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 
fingerprint 0.0 3.0 1.0 0.75 0.25 
notification 0.0 1.0 2.0 0.33 0.67 
orchestration 0.0 22.0 6.0 0.79 0.21 
data 0.75 23.0 6.0 0.04 0.21 
firebase 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 
notification 0.0 2.0 4.0 0.33 0.8 
users 0.0 30.0 7.0 0.81 0.19 
ui 0.3 11.0 28.0 0.02 0.76 
file_mgmt 0.0 8.0 6.0 0.57 0.43 
misc 0.0 4.0 7.0 0.36 0.67 
service_mgmt 0.0 4.0 6.0 0.4 0.6 
user_mgmt 0.0 6.0 10.0 0.375 0.625 
layout 0.0 25.0 56.0 0.31 0.69 
adapters 0.0 23.0 22.0 0.51 0.65 
files 0.0 5.0 13.0 0.28 0.72 
help 0.0 8.0 1.0 0.89 0.11 
tasks 0.0 6.0 17.0 0.26 0.74 
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Bilaga 3:  Statiska kodanalys för UI-paketet innan omstruktureringen av källkoden:  
 

QAPlug parametrar Antal fel och varningar 
Android Lint: Correctness  6 
Android Lint: Security 5 
Android Lint: Internationalization  18 
Android Lint: Performance  20 
Class structure 36 
Code maturity issues  7 
Data flow issues  1 
Declaration redundancy  129 
Imports  25 
Java 5  4 
Java 7  2 
Java 8  4 
Java language level migration aids  10 
Performance issues  6 
Probable bugs  109 
Spelling  63 
Verbose or redundant code constructs 2 

 
Bilaga 4:  Statiska kodanalys för Orchestration-paketet innan omstruktureringen av 
källkoden 
 

QAPlug parametrar Antal fel och 
varningar 

Android Lint: 
Performance  

10 

Android Lint: Security   1 
Android Lint: Correctness  1 
Class structure  7 
Data flow issues  3 
Declaration redundancy  108 
Imports  13 
Java 7  1 
Java 8  2 
Javadoc issues  8 
Naming conventions  1 
Probable bugs  5 
Redundant constructs  11 
Spelling  45 
Style issues  6 
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Bilaga 5: Mätning 2 klassnivå 
 
Chidamber and Kemerers class metrics mätning 2 
Class name  CBO DIT LCOM NOC RFC WMC 
Orchestration  
klass CBO DIT LCOM NOC RFC WMC 
AcceptAuthorizationRequestTask 5 2 1 0 8 2 
AccessRight 3 1 2 0 3 3 
Attribute 2 1 1 0 2 2 
AttributeValue 1 1 0 0 1 1 
AuditEvent 2 1 0 0 0 0 
Authentication 0 1 0 0 1 1 
AuthenticationRequest 5 1 2 0 3 3 
Authorization 1 1 0 0 1 1 
AuthorizationAttribute 0 1 0 0 0 0 
ContentType 1 1 1 0 6 3 
DeleteFileTask 6 2 1 0 11 2 
Device 2 1 1 0 2 2 
LoadFilesTask 6 2 1 0 12 2 
LogEvent 5 1 4 0 7 7 
MyAndroidFirebaseInstanceIdSe
rvice 

2 6 1 0 9 2 

MyFirebaseMessagingService 4 6 1 0 19 5 
Notification 2 1 3 0 4 4 
NotificationHandler 9 2 1 0 51 14 
NotificationHandler,NotificationI
D 

1 1 1 0 3 1 

NotificationSetting 0 1 0 0 0 0 
RegisterUserTask 7 2 1 0 12 3 
SigninUserTask 4 2 1 0 9 3 
StoredDirectory 

    
6 

 

StoredFile 
    

8 
 

StoredItem 
    

4 
 

UploadFileTask 5 2 1 0 44 5 
User 47 1 12 0 38 19 
UserManager 27 1 1 0 34 16 

Total 147 42 37 0 298 101 

Average 6,125 1,71 1,54 0 11 4,2 

              

UI 

klass CBO DIT LCOM NOC RFC WMC 
access_fragment 7 3 2 0 31 5 
AccessLogs 11 2 2 0 24 2 
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AccountLogActivity 7 11 1 0 14 3 
AccountRecoveryActivity 5 5 2 0 7 4 
ActionBarActivity 22 10 4 0 72 29 
activityLogsFragment 6 2 2 0 16 2 
AdapterFactory 12 1 1 0 12 13 
AttributeAdapter 9 3 1 0 19 6 
AttributeAdapter.ViewHolder 1 1 0 0 0 0 
AuthenticationRequestAdapter 9 3 1 0 18 2 
AuthenticationRequestAdapter,V
iewHolder 

1 1 0 0 0 0 

AuthorizationRequestAdapter 8 3 1 0 9 2 
AuthorizationRequestAdapter,Vi
ewHolder 

1 1 0 0 0 0 

AuthorizationRequestDecorator 0 1 0 0 0 0 
BottomSheetEditAccess 12 5 3 0 33 10 
BottomSheetFileUpload 4 5 2 0 15 3 
BottomSheetFileViewFragment 10 5 3 0 28 6 
connected_devices 4 2 1 0 4 2 
CustomAdapterForFileList 10 3 1 0 22 4 
CustomAdapterForFileList,View
Holder 

1 1 0 0 0 0 

DefinedNotification 4 2 2 0 9 2 
DefineNotifications 8 2 2 0 13 3 
file_mgmt.FileActivity 32 11 3 0 71 25 
FileAdapter 9 3 1 0 23 4 
FileAdapter,ViewHolder 1 1 0 0 0 0 
FileUpload 6 2 2 0 20 5 
fileViewNewFragment 8 2 2 0 25 9 
fingerprintFragment 10 2 1 0 33 13 
FingerprintHandler 2 2 2 0 16 12 
FingerprintHandler,AuthListener 

    
1 

 

FingerprintHelp 4 2 1 0 12 2 
FingerprintTermsFragment 3 2 2 0 5 2 
GrantedAccessRights 7 2 2 0 16 2 
GrantedPermissionFragment 3 2 2 0 5 2 
GrantNewAccessRigt 10 2 3 0 29 14 
HandleAuthorizationRequest 10 2 2 0 31 2 
HandleRequest 11 2 2 0 50 49 
HandleRequestFactory 9 11 2 0 14 5 
handleRequestList 8 2 2 0 17 3 
HelpAndSupportFragment 3 2 2 0 5 2 
InfoRequest 5 2 1 0 6 1 
IntroActivity 10 5 1 0 25 8 
IntroActivity,ViewPagerAdapter 2 2 3 0 10 5 
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ListDecorator 
    

0 
 

LogEventAdapter 8 3 1 0 14 2 
LogEventAdapter,ViewHolder 1 1 0 0 0 0 
LogEventDetailedAdapter 10 3 1 0 18 3 
LogEventDetailedAdapter,ViewH
older 

1 1 0 0 0 0 

main_fragmet 2 2 1 0 2 1 
MainActivity 12 10 1 0 10 4 
ManageAccounts 6 2 2 0 19 3 
NewNotification 6 2 2 0 16 2 
NotificationAdapter 9 3 1 0 20 3 
NotificationAdapter,ViewHolder 1 1 0 0 0 0 
NotificationSettings 10 2 1 0 13 1 
permission_fragment 8 2 2 0 36 6 
pin_fragment 7 2 1 0 30 41 
PrivacyFragment 2 2 2 0 5 2 
PrivacyPoliciesFragment 4 2 2 0 5 2 
qr_code 3 10 2 0 5 3 
register_fragment 5 2 1 0 10 5 
Registration 5 9 1 0 16 8 
RegistrationActivity 13 9 1 0 38 17 
requestState 5 2 2 0 16 4 
SaveRecoveryInfo 3 2 2 0 23 10 
ServiceRequestActivity 14 11 1 0 26 9 
SignIn 4 10 2 0 11 4 
SignInActivity 9 10 1 0 37 13 
StoredItemAdapter 13 3 1 0 18 4 
StoredItemAdapter,ViewHolder 1 1 0 0 0 0 
StoredItemDetailedAdapter 10 3 1 0 19 3 
StoredItemDetailedAdapter,View
Holder 

1 1 0 0 0 0 

TermsAndConditions 4 2 2 0 5 2 
TermsFragment 2 2 2 0 5 2 
UnlockPopupFactory 8 2 3 0 25 12 
UploadAndDefine 12 2 1 0 29 13 
UserStringListAdapter 8 3 1 0 16 2 

UserStringListAdapter,ViewHold
er 

1 1 0 0 0 0 

Totalt värde: 513 256 108 0 1247 444 

GenomSnitt:   6,75 3,3684
211 

1,42105
26 

0 15,98
7179 

5,84210
53 
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Bilaga 6: andra mätningen på paketnivå 
 
Package name A Ca Ce D I 
Orchestration-package 
orchestration 0.0 18.0 3.0 0.86 0.14 
data 0.75 28.0 6.0 0.07 0.18 
firebase 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 
notification 0.0 2.0 5.0 0.29 0.83 
tasks 0.0 6.0 17.0 0.26 0.74 
users 0.0 37.0 7.0 0.84 0.16 
UI-package  
ui 0.375 11.0 19.0 0.01 0.68 
adapters_ui 0.04 35.0 34.0 0.47 0.59 
bottomsheet_fragment 0.0 2.0 10.0 0.17 0.83 
definednotifications_fragment 0.0 1.0 4.0 0.20 0.8 
file_mgmt 0.0 11.0 10.0 0.52 0.48 
files_fragment 0.0 5.0 16.0 0.24 0.76 
grantedAccessOrPermission_fragment 0.0 4.0 7.0 0.36 0.64 

handlerequest_fragment 0.0 6.0 21.0 0.22 0.78 
help_fragment 0.0 8.0 8.0 0.5 0.5 
misc 0.0 4.0 9.0 0.31 0.72 
service_mgmt 0.0 5.0 8.0 0.38 0.62 
singel_fragments 0.0 14.0 43.0 0.25 0.75 
user_mgmt 0.0 6.0 12.0 0.33 0.67 
Total           
Average 0.05 8.62 15.5 0.30 0.67 

 
Bilaga 7: Summering av Chidamber och Kemerers mätvärden (första mätningen)  
 
faktor totalt  
CBO 428 
DIT 287 
LCOM 182 
NOC 0 
RFC 1441 
WMC 580 
Summering  2918 
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Bilaga 8: Summering av Chidamber och Kemerers mätvärden (första mätningen)  
 
faktor totalt 
CBO 660 
DIT 298 
LCOM 145 
NOC 0 
RFC 1545 
WMC 545 
Summering  3193 

 
 


