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Sammanfattning 
Det mobila operativsystemet Android är idag ett ganska dominerande 
operativsystem på den mobila marknaden dels på grund av sin öppenhet men 
också på grund av att tillgängligheten är stor i och med både billiga och dyra 
telefoner finns att tillgå. Men idag har Android inget fördefinierat designmönster 
vilket leder till att varje utvecklare får bestämma själv vad som ska användas, 
vilket ibland kan leda till onödigt komplex kod i applikationerna som sen blir 
svårtestad och svårhanterlig. 
 
Detta arbete ämnar jämföra två designmönster, Passive Model View Controller 
(PMVC) och Model View View-Model (MVVM), för att se vilket designmönster 
som blir minst komplext med hjälp av att räkna fram mätvärden med hjälp av 
Cyclomatic Complexity Number (CCN). Studien är gjord utifrån arbetssättet 
Design & Creation och ämnar bidra med: kunskap om vilket mönster man bör 
välja, samt om CCN kan peka ut vilka delar i en applikation som kommer att ta 
mer eller mindre lång tid att testa. 
 
Under studiens gång tog vi även fram skillnader på om man anväder sig av den så 
kallade Single Responsibilyt Principle (SRP) eller inte. Detta för att se om 
separerade vyer gör någon skillnad i applikationernas komplexitet. 
 
I slutändan så visar studien på att komplexiteten i små applikationer är väldigt 
likvärdig, men att man även på små applikationer kan se skillnad på hur komplex 
koden är men också att kodkomplexitet på metodnivå kan ge riktlinjer för testfall. 
 
 

Abstract: 
Today the mobile operating system Android has a firm grip on the mobile market 
due to its open source code and the availability due to the variety of phones 
available, from very cheap models to the high-end exclusive ones. However, 
Android currently has no defined design pattern which causes a bit of a problem 
during the initial stages of development because the developer has to make that 
decision before the initial development starts. This sometimes causes excessive 
complexity in the finished application, which then becomes difficult to test and 
manage. 
 
In this report we compare the two design patterns Passive Model View Controller 
(PMVC) and Model View View-Model (MVVM) to decide which one is the least 
complex. For this we used so called metrics to show the complexity of the finished 
applications. The metrics were calculated using the existing library of functions 
called Cyclomatic Complexity Numbers (CCN). The study is based on the 
workflow Design & creation and aim to contribute with: knowledge that will make 
it easier to choose design pattern when developing an Android application, and if 
you can with CCN point out which areas in an application will take more or less 
time to conduct tests on. 
 
During the study we also analyzed how big of an impact the Single Responsibility 
Principle (SRP) had on the complexity. This was part of the study so that we could 
see the difference of separated views versus non-separated views. 
 
The study shows us that the complexity in small applications is very similar, no 
matter which design pattern you're using. However, it also shows that there are 



 

 
  

certain parts of the applications that are diverse in their complexity and that code 
complexity on method-level can give directions to test cases. 
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1 Inledning 
 

 
1.1 Bakgrund 

IT-utvecklingen går konstant framåt, samtidigt som utvecklingen av IT blir mer 

komplicerad och kräver riktlinjer för att lättare återanvända och vidareutveckla kod. För 

att underlätta detta så började man använda olika designmönster (Edwin, 2014). 

Ett designmönster har som syfte att förenkla utvecklingen inom större applikationer och 

system. Detta genom att det visar upp en generell bild med kopplingar som beskriver vad 

varje del ska innehålla och hantera. (Garcia, Lemercier, & Sokolova, 2013) Detta har som 

mål att göra en applikation mer förutsägbar för utvecklare och framhäva koden på ett 

strukturerat och mindre komplext sätt. 

 

Ett av de största designmönstren som används än idag, Model-View-Controller (MVC) 

togs fram under 1970-talet av Trygve Reenskaug (Reenskaug, 1979).  

Med tiden så har flera designmönster vuxit fram för att vissa utvecklingssammanhang har 

krävt variationer av MVC eller helt nya typer av mönster. Två variationer är till exempel: 

Model-View-ViewModel (MVVM) och Model-View-Presenter (MVP). 

 

I samband med att designmönster började användas så uppkom även användningen av 

separerade vyer. Att ha separerade vyer betyder att man följer något som kallas för Single 

Responsibility Principle (SRP), vilket är då man separerar kod på ett så läsbart och 

hållbart sätt som möjligt (Martin, 2014). 

 

Med tiden så har vi även gått från att utveckla stationära system till mer mobila system så 

som smarta telefoner, surfplattor, klockor osv.  

Enligt IDC (2014) så är de två ledande operativsystemen på mobilmarknaden Googles 

Android och Apples iOS. Android är Linux-baserat med java som grundspråk och inget 

definierat designmönster, iOS är däremot baserat på språket Objective-C och har MVC 

som definierat designmönster. 

 

Under 2013 så publicerade Garcia. et .al. (2013) en rapport om en studie där de testade 

Passive MVC (PMVC) som möjligt designmönster i utveckling av Android applikationer. 

Garcia et. al. menar på att Android inte har något specifikt designmönster utan att alla 

utvecklare får välja sin egen strategi utefter komplexiteten i deras applikation. 

 

En applikations komplexitet kan utvärderas med hjälp utav riktlinjer och krav som 

grupperas som funktionella och icke-funktionella. Med dessa två krav kan man få en bild 

av hur komplex en applikation är. Med hjälp av ett designmönster så kan komplexiteten 

minska. (Garcia, Lemercier, & Sokolova, 2013)  

Komplexitet i kod kan mätas med ett så kallat Cyclomatic Complexity Number, även kallat 

CCN. CCN räknar fram ett nummer som baseras på kodbasens komplexitet och man kan 

utifrån detta se om en applikation är mycket eller lite komplex. (Ibid.)  

CCN kan även användas för att avgöra ungefär hur många enskilda tester som behöver 

genomföras för att man ska testa igenom alla olika utfall av ett visst kodstycke. Vilket kan 

underlätta görberedelser och tidsestimeringar som används i stor utsträckning inom 

utveckling idag. 

 

Kodkomplexitet kan mätas i antalet klasser och/eller metoder i en applikation, det kan 

även vara hur väl koden i applikationen är skriven; det vill säga hur väl strukturerad eller 

effektiv koden är. 
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Kodkomplexiteten påverkar även återanvändningen av kod. Om koden i sig är dåligt 

skriven utifrån ”best practice” eller för ostrukturerad, så riskerar man att göra koden för 

komplex för att återanvändas på ett bra eller lätt sätt. Vid hög komplexitet blir även koden 

svårläst, vilket i sin tur påverkar återanvändningen. 

 
1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen visar ursprunget av frågor till och kring arbetet. 

 

Problem 

Garcia et. al. (2013) menar på att utan någon form av arkitektur i applikationsutveckling 

så ökar risken att man skapar en obegriplig och ohållbar kod. 

 

Ett stort problem är att det mesta av Android:s dokumentation fokuserar på att beskriva 

hur de olika klasserna fungerar, men inte hur man kan designa sin applikation kodmässigt 

för att få en stabil och lättförståelig kodbas och struktur. Detta är det designmönster 

försöker lösa. 

 

Garcia et. al. (2013) tar upp i sin artikel att utvecklare som jobbar med Android söker efter 

någon form av struktur i sina applikationer och att många utvecklare ser det som en viktig 

del inom lyckad utveckling.  

I slutet av Garcia et. al. (2013) artikel så föreslår de om fortsatta studier inom ämnet vilka 

kan baseras på artikeln.  

 

Som fortsatt studie så har vi valt att fokusera på MVVM då det är en stor del utvecklare 

som redan jobbar med applikationsutveckling för Microsofts produkter vilka kan använda 

sig av MVVM. På grund av detta kommer de ovan nämnda utvecklarna att ha lättare att 

komma in i logiken och även ha en form av grundkännedom om vart koden bör ligga och 

vad respektive klass ska göra. 

 

Vi har valt att analysera, så som Garcia. et. al. (2013) gjorde i sin rapport, 

kodkomplexiteten hos PMVC och MVVM med hjälp utav våra egen utvecklade Android 

applikationer. Detta för att få se designmönstrets komplexitet (enligt regler som tas upp i 

kapitel 3.5).  

Kamaljit et. al. (2009) definierar komplexitet i mjukvara som 

”the degree to which a system or component has a design or implementation that is 

difficult to understand and verify”. Så komplexiteten i koden är beroende på kodens 

begriplighet. 

Det är även otydligt eller svårt att veta vad som är av intresse av kodkomplexitetens 

resultat. Det som styr intresset är behoven (J. Weyuker, 1988). 

Då cirka 50% av utvecklingstider består utav tester/testfall så är detta av stort intresse att 

se om resultaten från CCN kan underlätta analys för tester (Jenny, 2005). 

 

 

Problemfråga 
Olika designmönster borde generera olika grader av komplexitet och ju högre 
komplexitet applikationen har desto svårare blir det att underhålla och testa 
applikationerna. Så vi ställer oss frågorna: 

 Hur komplext är MVVM designmönster i en Android applikation i jämförelse med 
Passive MVC utvecklad av Garcia et. al. (2013)? 

 Kan vi med hjälp utav en mätning av kodkomplexitet ge en antydan på vilka 
områden som kan ta lång tid att testa?  

 Vilket av resultatet från CCN är av intresse för testfall? 
 
Delfråga 
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 Är MVVM designmönster mer komplext med eller utan separerade vyer? 

 

 
1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra komplexiteten mellan designmönstren MVVM och 

PMVC i Android för att se om det ena kan anses mer eller mindre komplext än det andra 

och på vilka delar. Arbetet syftar även till att påvisa om kodkomplexitet kan visa möjliga 

testfalls magnitud och områden. Applikationerna som är basen för utvärderingen tas fram 

med hjälp av Garcia et. al. (2013) tillvägagångssätt. 

 

 
1.4 Samarbetspartner 
Samarbetspartner är systemutvecklingsföretaget Zavann AB som har sitt huvudkontor i 
Solna, men även ett mindre kontor stationerat i Ludvika. Zavann AB utvecklar, arbetar 
och förvaltar ett egenutvecklat system som heter Gasell. Gasell är ett webbaserat system 
riktat mot elhandlare med syfte att hantera bland annat kunddatabaser, brev/mailutskick, 
fakturering, mätvärden med mera. 

 

Zavann har bidragit till arbetet med tillgång till deras REST API. Detta för att 

tillhandahålla lämplig data till applikationerna som ligger till grund för arbetet. 
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2 Metod 
I det här kapitlet så tas det upp beskrivande om hur arbetet är strukturerat och 

tillvägagångssätten för att få fram arbetet.  

Arbetets strategi, eller projektplan följer Oates (2006) modell för ett projekt inom 

informationssystem och utveckling, vilket är uppdelat i 6 steg: Litteraturstudie, 

konceptuellt ramverk och frågeställningar, design and creation (den skapande delen), 

dokumentstudier, kvantitativ ansats, kunskap (se Figur 1). 

 

 
Figur 1 - Projektets strategiska väg enligt Oates (2006) modell. 

 
2.1 Litteraturstudie 
Den inledande litteraturstudien innefattade stegen för att bygga en uppfattning om ämnet 
och för att fånga problem och frågor som ska leda projektet. I detta steg så söktes det 
huvudsakligen på orden; MVVM, Designmönster/Designpattern och Android. 
Det innefattade även viss insamling av kod exempel och tillvägagångssätt för MVVM och 
Data Bind i C#, detta för att få en uppfattning och vägledning senare till utvecklingen av 
MVVM modellen och applikationerna (se kapitel 3). 

 

 
2.2 Design & Creation 

Design and creation används när forskare forskar kring IT-system och utvecklar någon 

form av artefakt baserat på ett IT-system. IT-systemet kan ha en av tre roller i en design 

and creation studie; det kan vara det huvudsakliga ämnet inom studien, det kan vara ett 

hjälpmedel inom studien eller så kan det vara resultatet av studien. (Oates, 2006) 

 

Design and creation valdes för att arbetet i stort inte fokuserar på vad samarbetspartnern 

vill ha, utan mer på vad slutresultatet ska bli. Slutresultatet är menat att bli en jämförelse 

mellan komplexitet i MVVM och Passive MVC designmönster i Android. För att nå dit 

använder vi Garcia. et. al: s (2013) arbete och tillvägagångssätt för att få fram MVVM i 

Android. Anledningen till att någon annan strategi valdes var för att arbetet kommer att 

cirkulera kring att generera data efter utveckling och utvecklingen kommer ligga ganska 

centralt för att nå till resultatet. 
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Den vunna kunskapen från litteraturstudien används här och att appliceras till det 
empiriska arbetet; utvecklingen av modell och applikationer. 

 

 

2.2.1 Design And Creation Processen 

Kännedom 

Kännedom är den fas då man har uppfattat ett problem och försöker att artikulera det. 

Problemet kan komma ifrån litteraturstudier eller artiklar om nya saker vilket fångat den 

studerandes intresse och vilja att lösa (Oates, 2006). 

 

(Garcia, Lemercier, & Sokolova, 2013) gjorde en studie om Passive-MVC i Android och 

uttryckte i sin rapport att det fanns behov eller intresse av att se hur andra designmönster 

skulle se ut eller fungera i Android.  

 

 

Förslag 

Förslaget innefattar den inledande kreativa tanken för att lösa/förklara problemet funnet i 

kännedomen (Oates, 2006). 

 

Förslaget är att använda (Garcia, Lemercier, & Sokolova, 2013) tillvägagångssätt för att 

skapa ett exempel på hur man kan lägga upp MVVM i Android. Därefter så ska tre 

applikationer skapas; en för MVVM och en i Passive MVC baserat på Garcia. et. al: s(Ibid.) 

beskrivning och en i MVVM utan Single Responsibility Principle (se 3.3). Dessa 

applikationer skall sedan ställas mot varandra och analyseras för att få fram komplexiteten 

i MVVM applicerat i Android. 

 

 

Utveckling 

Utvecklingen är den fas då man skapar upp något konkret baserat på det tilltänka 

tillvägagångssättet. Detta för att få fram något att bevisa (Oates, 2006). 

 

Första steget är att ta fram en modell eller möjlig struktur över MVVM baserat på Garcia. 

et. al: s (2013) tillvägagångssätt för Passive MVC och vunnen kunskap från 

litteraturstudien. Här förs även den egen genererade dokumentstudien vilket resulterar i 

en MVVM modell att följa under utveckling. 

MVVM modellen som genereras och implementationen av denna kan ses som en 

simulering av en matematisk modellering för icke-funktionella krav (se 3.5). 

 

När allt kring modellen är klart så realiseras applikationerna med hjälp av framtagen 

modell över MVVM och Garcia. et. al: s (Ibid.) Passive MVC (se Kapitel 4), vilket är en 

instansiering av en lösning; det vill säga att vi realiserar det planerade i form av körbar 

kod. 

 

Verktyg använda för utvecklingen är Google: s Android Studio.  

 

 

Utveckling – Stegen 
Första steget var att gå igenom PMVC modellen för att bygga oss en uppfattning om vad 
som skulle behövas i MVVM modellen.  
Tanken var att följa Garcia et. al. (2013) tillvägagångssätt så tätt som möjligt, detta för ett 
bättre och relevant resultat. Det som då var viktigt att titta på först var relationen och 
funktionaliteten bakom Views och lyssnare.  
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Anledningen till att vi börjar med att utveckla PMVC är för att den lägger grunden för 
MVVM, vilket den även gör för modellen till MVVM.  
För MVVM så fokuserades det mest på ViewModel och data bind och hur det används i 
C#.  

När detta var klart så tog vi fram MVVM modellen, mycket till hjälp utav (Ibid.) (se Figur 

2). 

 
Efter att modellen var klar så påbörjades utvecklingen av applikationerna. Först var PMVC 
då den var en grundsten i både framtagandet av modellen och MVVM applikationen som 
då bygger på PMVC. 

 

 

 
Figur 2 - Beskrivning över det första steget i utvecklingen; bygga grunderna och förutsättningarna för 
applikationerna. 

 
Utvecklingen av applikationerna har skett i tre etapper, varpå varje etapp har haft ungefär 
tre definierade steg i sin utveckling. Etapperna består utav utvecklingen av PMVC, MVVM 
och MVVMSRP Android applikationer. PMVC applikationen följer Garcia et. al. (2013) 
medan MVVM följer det framtagna MVVM mönstret. MVVMSRP följer en kombination 
utav (Ibid.) tillvägagångssätt gällande hanteringen av vyer medan resten av koden följer 
strukturen ur MVVM. Anledningen till att MVVMSRP är med är för att SRP vägs tung i 
PMVC och mätvärden med och utan SRP är av intresse för att se skillnaden i grad av 
kodkomplexitet. 

 

Steg 1 
Första steget var att definiera och bygga vår Domain Model. Detta tog Tom Pettersson tag 
i då han har tidigare kunskaper kring REST och även insikt i samarbetspartnerns 
bakomliggande kod och objekt som vi behövde för Model och DTO; detta formade då 
Login och Customer. Dessa användes i alla tre applikationer (se Figur 3). 

 

Steg 2 
Andra steget var att definiera Views. För PMVC så applicerades SRP genom att skapa 
views som objekt istället för XML-layout filer som man kopplar mot Activity. View 
objekten skapar man senare kopplingar till i Activity-klassen. 
MVVM:s Views använde sig utav Android standard att applicera Views; med hjälp utav 
rena XML-filer som man skriver sina Views i och sedan kopplar direkt mot Activity (se 
Figur 3). 

 

Steg 3 
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Detta steg delade vi utvecklingstiden på. Controller för PMVC är byggd med att ta emot en 
lyssnare från Activity-klassen via dess konstruktor. I Controller finner vi även metoder 
som sätter användarens id från inloggning, hämtar användar-id via REST-klassen med 
hjälp utav REST-klassens lyssnare och Observer. All användarinfo hämtas via REST-
klassen med hjälp utav REST-lyssnaren som hämtar ett DTO-objekt som vi senare skickar 
vidare med hjälp utav Activity-klassens lyssnare. 
MVVM:s ViewModel binder View till sig med hjälp utav ett Context och en lyssnare. 
Genom Context så kan vi om vi vill kalla på View direkt koppla till View (se Figur 3). 

 

 
Figur 3 - Flödesschema över de tre steg som utvecklingen av applikationerna innehöll. 

 

 

Test 
Tester sker som bekant iterativt och det har de även vart under denna utvecklingsprocess. 
Har inte Views sett ut som tänkt så itererar man på deras utseende.  
Om Domain Model samt Controller/ViewModel inte svarat eller betett sig på korrekt sätt 
så itereras detta efter att alla grunddelars skal har byggts, d.v.s. View, 
Controller/ViewModel, Domain Model. Detta för att Controller/ViewModel och Domain 
Model är svåra i sig att testa utan ett GUI i Android. 
Det som tog mest tid att testa var Controller/ViewModel på grund utav deras position i 
applikationerna. Fungerar inte hanteringen av data korrekt så kan prestandan, 
presentationen eller säkerheten bli påverkade. 
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Det som tog tid i Controller/ViewModel var kopplingen och hanteringen av data från 
Domain Model till lyssnare, detta då det hanteras olika mellan Android och vanligt Java 
utveckling (se Figur 4). 

 

 

 
Figur 4 - Flödesschema för testprocessen under utvecklingen. 

 

 

 

Utvärdering 

Utvärderingsfasen hanterar analysen utav det man har skapat under utvecklingen (Oates, 

2006). 

 

Utvärderingen sker efter utvecklingen är slutförd på samma sätt som (Garcia, Lemercier, 

& Sokolova, 2013) gjorde under sin analys. Detta kommer att ske med hjälp utav 

metoden/verktyget Cyclomatic Complexity Number (se 3.6.2) för att få fram ett värde som 

motsvarar applikationens komplexitet. Detta kommer att göras på alla de tre utvecklade 

applikationerna för att få en jämn och rättvis analys (se kapitel 5). Ytterligare val för att få 

en rättvis analys var att göra applikationerna så pass lika som möjligt och anpassa oss efter 

vad modellerna tillåter och inte vid utformningen av applikationerna. 

 

Vissa icke-funktionella krav ställda för applikationsutveckling följs även under analysen 

(se 3.5). 

 

 

Resultat 

Resultatet är slutfasen i Design and creation och innefattar ens slutsatser och vunnen 

kunskap och eller oförväntade resultat (Oates, 2006). 

 

Det förväntade resultatet blir: 
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 Ett exempel på tillvägagångssätt för att applicera MVVM i Android baserat på 

Garcia et. al. (2013) tillvägagångssätt – detta blir i form av modell och kodbas för 

MVVM. 

 Ett resultat på hur komplex strukturen av MVVM i Android är. Även vart och hur 

komplex den är i jämförelse mot Garcia. et. al: s (Ibid.) Passive MVC. 

 

2.2.2 Instansiering 

En instansiering är ett fungerande system som demonstrerar att konstruktioner, modeller, 

metoder, idéer, genrer eller teorier kan bli implementerade i datorbaserade system (Oates, 

2006). 

 

Båda Android applikationerna är baserade på (Garcia, Lemercier, & Sokolova, 2013)  

tillvägagångssätt för Passive MVC och ska framhäva skillnader i komplexitet hos de två 

mönstren i Android. 

 

 
2.3 Kvantitativ ansats 

En kvantitativ studie är när det insamlade data är numerisk eller numeriskt mätbart 

(Oates, 2006).  

 

Arbetet kommer att fokusera sig på tre små applikationer baserade på (Garcia, Lemercier, 

& Sokolova, 2013) tillvägagångssätt. Dessa kommer sedan att generera mätbart 

analysmaterial så som Cyclomatic Complexity Number (CCN) (se kapitel 5) som kommer 

att analyseras och förklaras. Dessa kommer att ge en indikation på hur och vart 

applikationerna skiljer sig komplexitets mässigt. 

 

Dokumentstudierna kommer att fokusera på Garcia. et. al: s (Ibid.) artikel, Android 

Developer hemsidan för studier av lämplig kod, publiceringar om MVVM från MSDN 

(Microsoft Developer Network) och de egen genererade dokumenten som tas fram under 

empirin (se 2.4). 

 

Den kvantitativa analysen kommer att analyseras som ”ordinal data” – det vill säga data 

som kommer att försöka förklaras och relateras, vilket i detta fall blir till kodkomplexitet 

och tester (Ibid.).  

  

 

 
2.4 Litteraturstudie 

Litteraturstudier genomförs för att stärka studien genom att läsa tidigare arbeten som 

genomförts om samma ämne, detta kan göras för att antingen bekräfta vad som tagits 

fram av en tidigare studie. Den kan också användas för att ta fram andra resultat baserade 

på de tidigare studierna. (Oates, 2006) 

 

Använda sökmotorer i arbetet (se Bilaga 11): Google, Google Scholar, Diva, Summon, 

Youtube. 

 

 

Inledande litteraturstudie 

Studien lägger fokus på områdena Android, designmönster, MVVM, komplexitet och 

tester. 
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Arbetet inleddes med en litteraturstudie inom ämnet Android och designmönster där vi 

sökte på internet efter artiklar inom områden som studiens delar behandlar. Detta för att 

bilda en uppfattning om huruvida det är ett område som är lämplig för studien eller ej.  

 

Till en början lades fokus på designmönster för att se vilka som fanns och vilka som 

användes i stor utsträckning, detta för att hitta lämpliga mönster som används och inte är 

föråldrade eller oanvända vid övrig applikationsutveckling på webben eller i applikationer 

för persondatorer. 

 

Vid denna genomgång så kom tre huvudsakliga mönster upp som vi till en början valde att 

fokusera på; MVC, MVVM och HMVC. Dessa tre är de tre vanligaste i övrig 

applikationsutveckling och ansågs därför vara lämpliga för studiens syfte. Efter ytterligare 

genomgång av artiklarna så valdes HMVC bort då den är det minst använda och minst 

dokumenterade designmönstret vid utveckling av applikationer. Således kvarstod MVC 

och MVVM som är de mönster som studien kommer att fokusera på. 

 

Då studien baseras på Garcia et. al. (2013) så kommer studien att fokusera på Android 

som operativ. Där av inleddes studier i Android: s grundläggande arkitektur där man tog 

fram de huvudklasser som finns i Android, vilket är Activity klassen. Activity klassen 

beskrevs och dess livscykel gjordes abstrakt baserat på Android: s utvecklarsidor (Google 

Inc., 2015). 

 

 
2.5 Datainsamlingsmetoder 

Arbetet kommer att basera sin datainsamling på dokumentstudier, vilka kommer till 

största delen att genereras genom realiseringen av de två applikationerna som kommer att 

utvecklas, samt data från Garcia. et. al. (2013). 

 

2.5.1 Dokumentstudier 

Dokumentationen kommer att hämtas Garcia. et. al. (2013):s artikel med 

tillvägagångssätt.  Även så kommer CCN att genereras utifrån de applikationer som byggs, 

vilka är en form av Forskar-genererade dokument (se 2.4.2).  

 

Eftersom CCN är ett stor bibliotek med diverse olika tester för att ta fram olika typer utav 

värden för komplexitet så fick vi göra ett val på vad vi skulle titta på. Vi valde därför att 

fokusera på kodbasens komplexitet på klass- och metodnivå. Detta för att det genererade 

relativt lättförståelig data vilken borde ge en indikation på hur komplex applikationens 

klasser och metoder är. Men det finns många fler värden som man kan få fram med hjälp 

av CCN som vi valde att inte inkludera i det här arbetet då vi ansåg att de valda värdena 

presenterade tillräckligt med data för att dra en slutsats.  

Problemet som kan finnas kring att välja klass- och metodnivåerna som mätvärdens bas, 

är att värdena kan bli något lika varandra eller kräver att man sätter sig in i vad värdena 

kan betyda i relation till kod. 

Mätvärdena togs fram med hjälp utav Android Studio och IntelliJ och väljs i ett plugin vid 

namn Metrics Reloaded, där man får ett val att välja vilken typ av mätdata som ska 

genereras. Mätvärdena finns i 6 nivåer: project, module, package, interface, class och 

method (BasLeijdekkers, 2011). 

 

Under arbetet så tog vi kontakt med en utvecklare hos Softhouse Consulting och frågade 

om kodkomplexitet. Vi nämnde vad arbetet handlade om och vad vi var ute efter och fick 

ett dokument genom dem om hur man skriver ren kod, vilket reducerar komplexitet i kod 

(Softhouse Consulting, 2012) detta tas upp i resultatet (se kapitel 6). 
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2.5.2 Forskar-genererade Dokument 

Forskar-genererade dokument är dokument som man tagit fram enbart för studiens syfte 

och som inte annars skulle existera.  

Inom informationssystem så kan detta innefatta modeller, tillvägagångssätt, 

flödesscheman, storyboards eller genererad data. (Oates, 2006) 
2.6 Kunskap 
Arbetet resulterar i form av kunskap. Kunskapen som arbetet har vunnit är svaren på 
arbetets problematik och frågeställning vilka berör frågor kring kodkomplexitet, hur det 
relateras till tester, vad som är av intresse i mätbar data vunnen utifrån Cyclomatic 
Complexity Numbers och om MVVM i Android är att föredra över PMVC baserat på 
kodkomplexiteten. 

 

2.7 Arbetsflöde 

Arbetet har följt Oates modell (se Figur 1), men för att ytterligare förklara och komplimentera 

föregående metod kapitel så har vi gjort ett flödesdiagram över projektets alla delar och processer 

(se Figur 5). 
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Figur 5 - Flödesdiagram över arbetets processer och flöden för att få fram rapporten. 

  



 

13 
 

3 Designmönster och Android 
Det är kapitlet tar upp arbetets teoretiska studier och täcker områdena: Android som 

språk och dess applikations-livscykel, designmönstren Model-View-Controller, Model-

View-Presenter och Model-View-ViewModel, samt den artikel arbetet utgår ifrån och de 

tillvägagångssätt som kommer att användas i den empiriska delen (se kapitel 4). 

 

 
3.1 Designmönster 

Designmönster är generella lösningar som kan användas flera gånger. (Edwin, 2014) Ett 

designmönster är en avbildning av grundstrukturen i en applikation och kan ses som en 

ritning eller en vägledning till hur utvecklaren kan designa sin applikation. 

 När en utvecklare har implementerat ett designmönster så fyller den skalet med sin egen 

kod och implementerar den önskade lösningen i det redan skapade applikationsskalet. 

Designmönster består oftast av moduler och relationer. (Edwin, 2014) 

 

3.1.1 Model-View-Controller 
Model-View-Controller (MVC) togs fram utav Trygve Reenskaug 1979 för att hjälpa 
applicera utvecklares mentala bild till något konkret (Reenskaug, 1979). 
 
 
Model 
Hanterar data till och från Controller och View beroende på inkommande kommandon. 
Model innehåller ofta grundobjekten i en applikation (Ibid.). 
 
View 
Presenterar statisk- samt dynamisk data från Controller och Model. View kan skicka 
parametrar eller kommandon vidare till Controller för att hämta ut/manipulera data via 
Model (Ibid.).  
 
Controller 
Controller fungerar som en inkörsport från View till Model. Controller: n kan även ha som 
uppgift att manipulera data (Ibid.).  
 
 

 
Figur 6 - Figur över MVC designmönsters relationer. 

Flödet i MVC börjar i controllern som har en direkt koppling till både vyn och modellen.  
Modellen däremot skickar enbart data till vyn (se Figur 6). 

 

3.1.2 Model-View-Presenter 
Model-View-Presenter (MVP) togs fram utav Taligent Inc. som ville göra nästa 
generations designmönster som skulle fungera i C++ och Java.  
MVP är baserat på MVC och delar därför grundkonceptet Model-View-X. Det som skiljer 
de två åt är att man har försökt att formalisera relationen mellan View-Controller  
(se Figur 7) (Potel, Mike; Taligent Inc., 1996). 
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Model 
Samma som i MVC så hanterar modellen data till och från datalagring (t.ex. MySQL 
databas). Den ansvarar även för att skicka data för presentation i vyn och tillbaka igen 
(Ibid.). 
 
View 
View ansvarar för presentationen i UI: t vilket kan innehålla till exempel formulär eller 
fönster med knappar. View hanterar data till Presenter för kommandon med parametrar 
(Ibid.). 
 
Presenter 

Presenter hanterar kommandon och data inkommande från View, vilka i sin tur skickas 

vidare till sin korrekta destination i Model (Ibid.). 

 

 
Figur 7 - MVP designmönster modell enligt Potel (1996). 

 

3.1.3 Model-View-ViewModel 
MVVM (Model-View-ViewModel) härstammar ifrån designmönstren MVC och MVP. 
Anledningen till MVVM-mönstrets framväxt var att man ville utnyttja styrkorna hos MVC 
och MVP. Detta gjordes genom att logiken och tillståndet i View flyttades till en extern 
klass för att göra View ”humble”. 
 
En humble View är en typ av humble-objekt, vilket innebär att objektets tillstånd och 
funktionalitet har flyttats till externa klasser, vilket gör objektet lättare att testa och 
återanvända (Siddiqi, Siddiqi, & Shujaat, 2012). 
 
View 
View är ansvarig för att presentera data, samla in data från användarens inmatningar och 
skicka data vidare till nästa steg i hierarkin. View har även möjligheten att skicka vyer till 
ViewModel för instansiering. 
 
I WPF (Windows Presentation Foundation) och Microsoft Silverlight så används Data 
Binding för att skicka data till och från ViewModel, detta för att skapa humble-objekt (mer 
om detta nedan) (Ibid.). 
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ViewModel 
Även kallad för Presentation Model, ansvarar för View: ns tillstånd och logik och fungerar 
som en modell av View. För kommunikation mellan View och ViewModel så och något 
som kallas för Data Binding (Ibid.). 
 
Det finns tillfällen då objekt i View har olika typer av tillstånd, till exempel att man ändrar 
utseende om man vill redigera något. I och med att View inte får hantera ändringar så 
måste det sättas någonstans, vilket göras i vy-modellen och det är här data-bindning tar 
vid (Gossman, Introduction to Model/View/ViewModel pattern for building WPF apps, 
2005). 
 
 
Model 
Model: ens funktion är att hålla alla typer av klasser och hantera data till och från 
dataförvaringen. Förutom hanteringen av data till och från förvaring så hanterar den även 
uppdateringen av ViewModel:s data (Siddiqi, Siddiqi, & Shujaat, 2012). 
 
 
Data Binding 
MVVM använder sig utav något som kallas för data binding, vilket är ett sätt att göra UI:s 
mer flexibla i sin presentation av data och uppdelning av logiken från UI:t (Ibid.). 
 
Shamlia (2013) skrev ett blogg inlägg på Microsoft Developer Network (MSDN) riktat mot 
nybörjare om just MVVM och vad data-bindning är och hur det kan ske teoretiskt och 
praktiskt. Hon beskriver att View binder sina kontrollvärden till egenskaper i ViewModel 
som i sin tur exponerar data Model. 
 
 

 
Figur 8 - Pure-MVVM modell enligt Shujaat Siddiqi et. al. (2012). 

 

Som ett exempel vid data-bindning, så är View direkt bunden till Model för data. 

Relationen mellan View och modellen är alltså bunden via data som sker till och från dessa 

(se Figur 8). Väldigt lite data kan egentligen bli bundet direkt till Model, framförallt om 

Model redan är fördefinierad. Så om vyn vill göra komplexa ändringar så hjälper data-

bindning i ViewModel med detta, så man lämnar den fördefinierade modellen ifred och 

använder den enbart för ”strikt data” (Gossman, Introduction to Model/View/ViewModel 

pattern for building WPF apps, 2005). 
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3.2 Andriod 

Android är ett mobilt operativsystem som idag finns i över 190 länder. Varje dag aktiveras 

mer än en miljon nya enheter världen över som använder sig av Android som 

operativsystem (Google Inc., 2014).  

Android har idag över 1 miljard aktiva enheter när man mäter ett span på 30 dagar åt 

gången (Trout, 2014). Android är det operativsystem som har störst del av marknaden 

idag och står för ca 70 % av marknadens alla aktiva telefoner (IDC, 2014). 

 

Android är byggt på Linux kernel operativsystem och drar nytta av öppna källkoder för att 

möjliggöra det för utvecklare att utveckla fritt och enkelt till systemet (Hyeon Soo, 

Minhyuk, Seunghak, & Yong-jin, 2012). Applikationerna till Android skrivs i 

utvecklingsspråket Java som är ett Object Orienterat språk och kompileras och körs på 

den virtuella motorn Dalvik (Google Inc., 2014) (Oracle, 2015) (Garcia, Lemercier, & 

Sokolova, 2013).  

 

Android – Activity 

En activity i Android är en klass som används för att placera ut saker i UI:t (User 

Interface) i Androidapplikationen. En activity kan presenteras på helskärm eller som delar 

av en helskärm med hjälp av en så kallad ActivityGroup, men den kan även presenteras 

som ett flytande fönster som ligger ovanpå övriga UI:t (Google Inc., 2015).  

 

Activity:n paras ihop med en XML-fil (Extensible Markup Language) som beskriver den 

visuella presentationen och elementtyperna som skall användas i UI:t. Diagrammet nedan 

är en rekonstruktion från Androids beskrivning av activity och beskriver de olika 

metoderna som finns i Androids activity och vilka olika lägen den kan befinna sig i (Ibid.). 

 

Activity klassens livscykel är enligt följande steg: 

Starta aktiviteten – kallar på metoden onCreate() vilket i sin tur kallar på onStart(). 

onStart() skickas sedan vidare i en kontroll om den ska återgå till nuvarande aktiv 

tråd/funktion och sätter Activity till att den körs. 

Om en till Activity skulle komma in och köras ovanpå nuvarande Activity så kommer 

onPause() att köras för att pausa den föregående aktiviteten. Här finns tre val; antingen så 

skickas Activity: n till att döda aktiv process och återgå till onCreate(), eller så återgår den 

till onResume() för att återuppta föregående Activity, eller så fortsätter den till onStop(). 

onStop() kan ta två vägar; antingen så dödar den processen för att göra väg åt minnes 

allokering, eller så körs onRestart() vilket startar om Activityn och återgår till onStart(). 

Om onStop() faller igenom så avslutas Activity: n och onDestroy() körs för att döda 

Activity. Sedan stängs Activity ner (se Figur 9). 
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Figur 9 - Diagram över Androids livscykel (Google Inc., 2015). 

 
 
 

3.3 Passive MVC i Android 

Hela det här kapitlet kommer att baseras på Garcia. el. al. (2013):s artikel och deras 

tillvägagångssätt som de använde när de tog fram Passive MVC för Android. 

 

Garcia et. al. (2013) börjar med att peka på de fyra grundstenarna i Android; Activity, 

Service, Content provider och Broadcast receiver. Av dem fyra så är Activity huvud 

komponenten till en applikation (se 3.3 för förtydligande kring livscykeln).  

De nämner att Activity skapar svårigheter vid implementering av designmönstret MVC då 

det är svårt att veta vilken roll Activity tar i MVC; är det en View, Controller eller Model? 
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Activity riskerar även att bryta mot ”Single Responsibility Principle of Object Oriented 

Programming” då den kan bli komplex. Single Responsibility Principle of Object Oriented 

Programming innebär att man ska försöka separera kod så att kod som är relaterat till 

varandra och ändras mot samma mål ska grupperas (Martin, 2014). 

 

Garcia et. al (Ibid.) tar upp att medan behovet av Activity jobbar emot en implementering 

av MVC så sätter dem klassen i centrum av modellen och lägger till Activity till MVC som 

ett fjärde element (se Figur 10). 

 

 

Activity 

Activity klassen ska fungera som en direkt länk mellan dig och skärmen; det vill säga den 

kopplar händelserna mellan View och Controller. 

 

Views 

Views är interface komponenter; formulär, menyer eller listor. View-komponenterna 

innehåller metoder som tillåter inställningar och/eller erhållande av data från 

användargränssnittet via kontrollens begäran, inställningarna av händelse-lyssnare (Event 

Listeners) på visuella komponenter och modifieringar på visuella komponenter 

(felmeddelanden och färgändringar osv.). 

 

Controllers 

Kontrollen hanterar händelser (events) från användaren (t.ex. en knapptryckning), anrop 

till passande metoder från modellen och sedan notifierar vyn om att uppdateras. 

 

Model 

En Model i PMVC är en typ av Domain Model, vilket innefattar en vanlig Model men även 

fler typer av data-access klasser (se Android Domain Model). 

 

 

 
Figur 10 - Rekonstruktion av Garcia et. al. (2013) Passive MVC modell. 

Kommunikationen mellan Activity, kontroller, vy, och modell sker via meddelande-

lyssnare som man implementerar via Interfaces. Lyssnarna gör det möjligt att öka 

prestandan i applikationen och uppfyller Single Responsibility Principle (se Figur 11 och 

Figur 12 för förtydligande). 
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Figur 11 - Rekonstruktion av Garcia et. al. (2013) Passive MVC inblick i mönstrets relationer. 

 

 

Andriod Domain Model 

Den framtagna Passive MVC modellen är en Domain Model. Domain Model innehåller 

business metoder, web service anrops-metoder, database access object (DAO), och 

återanvändbara metoder och modell objekt (seFigur 12) (Ibid.). 

 

En Domain Model innefattar dessa tre huvudområden: 

 Presentationslager  

 Affärslager 

 Datalager 

 

Kommunikationen mellan presentation- och datalagret sker genom affärslagret. Själva 

affärslagret grupperar objekt och modeller som hanterar webtjänster (Ibid.). 

 

Datalagret innehåller modeller, DAO och databashanterare. Modellen skapar upp grunden 

för data som kommer att läggas till i databasen. Detta sker med hjälp utav DAO som 

skapar instanser av modeller och använder dess data och sedan kontaktar 

databashanteraren. Modellen i sig innehåller vanliga Java objekt (POJO; Plain Old Java 

Object) som har metoder som sätter och erhåller data (Ibid.). 

 

DAO innehåller CRUD(Create, Read, Update, Delete)-metoder som hämtar och skickar 

data till och från databasen. Garcia et. al. (2013) nämner att man kan använda DAO mot 

Interfaces för att underlätta ändringar i affärslagret och förenkla data till XML- eller 

textfiler (Ibid.). 
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Figur 12 - Rekonstruktion av Garcia et. al. (2013) Domain Model Architecture, vilket är Passive MVC:s 
modells arkitektur. 

 

 
3.4 ViewModel och Data Binding i programmeringsspråket C# 

C# är ett programmeringsspråk utformat främst för Windows applikationer, till stor del på 

grund utav att de använder sig av renderingsmotorn Windows Presentation Foundation 

(WPF) som är tätt sammankopplad med MVVM. (Smith, 2009) 

 

För att ViewModel ska kunna kontakta en View vid ändringar av Model-objekt så 

implementerar man ett Observer-liknande klass som notifierar Views vid ändringar hos 

ViewModel. 

För att binda data som ska vidare till View så instantierar man ObservableCollection 

klassen som är av Model-typen. Via den så lägger vi till de objekt med de datatyper som 

View kräver (MSDN, 2015) (se Bilaga 4 - ObservableCollection hantering och koppling 

mellan Model och View från ViewModel i C# (MSDN, 2015) och (Microsoft, 2015)Fel! 

Hittar inte referenskälla.). 

 

Själva data binding sker i View: n som är en XAML-fil, vilket är en form av XML-filtyp. 

Data binding i C# sker som så att man binder objekttyperna till View och här definierar 

man även vilken typ av bindning som ska ske; en eller två vägs bindning, vilka senare kan 

skickas till/från ViewModel. 

Data binding sker i två steg i detta fall: 

 

1. Sätt datatyper och namnge dessa och hur data ska skickas (en eller två vägar). 

2. Data binding sker senare i vad som kallas för Code Behind. Vilket resulterar i en 

View klass med dat binding egenskaper. 

(se Bilaga 5 - View och data binding i C# (MSDN, 2015).) (MSDN, 2015) 
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3.5 komplex kod 

Kod kan utvärderas på olika sätt och ett av dem är att följa funktionella och icke-

funktionella krav. Komplexitet i kod är något som direkt påverkar applikationer och 

system och är av stor vikt att utvärdera före och efter utveckling. (Bosch & Molin, 1999) 

 

3.5.1 Funktionella och Icke-funktionella krav 

Krav på mjukvaror kan falla in i två olika grupper; funktionella- och icke-funktionella 

krav. De icke-funktionella kraven är svårare att mäta än de funktionella då de är mer 

abstrakta och förekommer under vissa förhållanden. (Ibid.) 

 

Funktionella krav 

De funktionella kraven är de krav som existerar kring en applikations funktionalitet, vilket 

oftast behandlar subsystem eller grupper av mjukvarukomponenter. De funktionella 

kraven är mer konkreta än icke-funktionella och behandlar till exempel applikationens 

svarstider. (Bosch & Molin, 1999) 

 

Ett stort funktionellt krav som påverkar slutkund är prestanda och svarstider av 

applikationen eller systemet. Ett sätt som kan öka chanserna för bättre svarstider i sin 

applikation är att man konstant testar alla moduler man skriver. Känns modulen långsam, 

se över redundant kod eller om den är tillräckligt modulär. (Salmre, 2005) 

Salmre (Ibid.) lägger även stor vikt på att man inte ska skriva kod först för att få en 

helhetsinsikt i sin applikation, utan att använda sig utav arkitekturer för vägledning. 

 

 

Icke-funktionella krav 

Till skillnad från de funktionella kraven så går det inte att sätta de icke-funktionella 

kraven till någon specifik del i en applikation, utan mer till applikationen i sin helhet. 

(Bosch & Molin, 1999) 

 

Icke-funktionella krav (IFK; Icke-funktionella krav) kan kategoriseras in i utvecklings IFK 

och operationella IFK. Utvecklings IFK är de kvaliteter av systemet som är relevant för 

utvecklarens perspektiv; underhållsmässighet, återanvändbarhet, flexibilitet och 

demonstrationsbarhet. Operationellt IFK behandlar prestanda, pålitlighet, robusthet och 

feltolerans. (Ibid.) 

 

Underhållsmässighet kan vara specificerat av scenarion som fångar det tänkta 

ändringarna i krav eller hårdvara osv.  

Scenarion kan sedan användas för att till exempel utvärdera ändringarna eller hur pass 

robust en applikation är i förhållande till arkitektur och påverkan av inmatning (Ibid.). 

 

Icke-funktionella krav kan enligt Bosch et. al. (1999) utvärderas med hjälp utav fyra 

tillvägagångssätt: 

 Scenarion – Man sätter upp ett scenario som testar specifika fall inom icke-

funktionella krav som till exempel underhållsmässighet. Men för att få värdiga 

resultat från scenarion så måste fallen vara väl specificerade. 

 Simulering – Simulation av arkitektur via en implementation av en 

applikationsarkitektur. Detta förhållande genererar resultat under varierande och 

verkliga förhållanden. En simulation ger inte bara resultat till icke-funktionella 

krav utan även funktionella. 

 Matematisk modellering – Matematisk modellering gör det möjligt att statiskt 

utvärdera IFR. Den matematiska modelleringen är även ett alternativ till 

simulering då båda är bra tillvägagångssätt för att utvärdera operationell IFK.  
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 Objektivt resonemang – Detta tillvägagångssätt baseras på användarnas 

erfarenhet och logiska basering. 

 

 

 

3.5.2 Cyclomatic Complexity Number 

Cyclomatic Complexity Number eller CCN som det förkortas, är en typ av matematisk 

beräkning för att utmäta en applikations kod komplexitet. (McCabe, 1976) 

 

Själva formeln för uträkningen av värdet är enligt följande: 

 Cyclomatic Complexity = (1 + IFS + LOOPS + CASES) 

 

 IFS är antalet if-satser, vilket är en typ av styrstruktur, i metoden. 

 LOOPS är antalet loopar i metoden. 

 CASES är antalet grenar i switch-satser, vilket är en typ av styrstruktur, funna i 

metoden utan ett tillhörande default-värde. 

 

Värdet man får ut av utmätningen värderas mellan 1-51.  

 1-10, en enkel applikation/modul med låg risk för problem. 

 11-20, en lite mer komplex applikation/modul med medel risker för problem. 

 21-50, en komplex applikation/modul med hög risk för problem. 

 51 eller mer, en applikation/modul så komplex att den inte är testbar och har 

väldigt hög risk för problem. 

(Klocwork Inc., 2012) 

 

 
3.6 Begreppens relationer 

Det kan bli rörigt om många begrepp som hanteras och det kan även bli svårt att se 

relationerna mellan dessa begrepp. Här nedan följer en begreppsgraf med beskrivning för 

att förtydliga dessa relationer (se Figur 13). 
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Figur 13 - Begreppsgraf över alla signifikanta begrepp i arbetet och deras förhållanden till varandra. 
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4 MVVM och Passive MVC applicering i Android 
Det här kapitlet innefattar uppsatsen empiriska arbeten. Inledningsvis så tas en modell för 

MVVM i Android fram via Garcia et. al: s (2013) tillvägagångssätt och andra teorier. Detta 

är vår forsknings-genererade dokumentstudie, vilket lägger en grund för 

applikationsutvecklingen i form utav en modell. 

Det andra steget i kapitlet är själva utvecklingen av applikationerna med hjälp utav det 

framtagna MVVM mönstret och Garcia et. al: s (2013) Passive MVC för att sedan kunna 

använda dessa i analysen. 

 

 
4.1 MVVM modell baserat på Garcia. et. al.(2013) tillvägagångssätt 

I det här kapitlet så tar vi fram en modell av MVVM baserat på Garcia. et. al: s 

tillvägagångssätt vid deras framtagning av Passive MVC till Android. Denna modell ska 

senare användas som designmönster i utveckling av en Android applikation. 

 

Vi har inledande tittat på Passive MVC (se 3.3) och MVVM modellen (se 3.1.3) för att se 

likheter och det finns det. Då MVVM delvis bygger på MVC så kan vi använda en del utav 

dess struktur och applicera på den nya MVVM modellen. 

 

 

Views 

View i Garcia et. al: s(2013) Passive MVC modell är POJO: s (Plain Old Java Objects; 

vanliga java objekt) som separerar sig från Activity klassen som initierar 

användargränssnittet; XML-layout (Google Inc., 2014). 

I MVVM så ligger View avskilt från ViewModel för att ligga statiskt eller ändras med hjälp 

utav modellerna i ViewModel (se 3.1.3, View, ViewModel). 

 

I MVVM så är View inte helt passiv som i PMVC, så att använda sig utav Googles XML-

view passar in på den strukturen, men då Garcia et. al. (2013) menar på att man inte 

uppfyller Single Responsibility Principle korrekt via den relationen då Activity blir för 

komplex för att vara enbart View och för att XML-filerna är enbart stilmallar. Så att 

använda Garcia et. al. (2013): s tillvägagångssätt med att sätta upp Views som enskilda 

POJO: s som Activity sedan applicerar och hanterar. 

 

 

Activity 

Activity klassen som Garcia et. al (2013) såg som en viktig byggnadssten (se 3.2 för 

Activity klassens beskrivning), använde dem även som den fjärde delen i modellen som 

länkade samman kontrollen och vyn. Kontrollen i sig pratade över Activity klassen då den 

inte behöver veta vilken data som ska sättas i vyerna, detta även för att uppfylla Single 

Responsibility Principle. 

 

I och med att Activity klassen fortfarande är den grundläggande byggnadsstenen i Android 

och att den fortfarande lär sköta initiering av vyerna, så sätter även vi Activity som en ny 

del i designmönstret. Av principskäl så försöker även vi att uppfylla Single Responsibility 

Principle för att hålla applikationen så öppen och modifierbar som möjligt. 

 

 

Data-Binding 

Data-bindningen kan ses som en port data från View måste gå igenom för att skicka eller 

ta emot data. MVVM: s data-bindning ska ske mellan View och ViewModel, som den gör 

enligt Figur 8(se 3.1.3). I Garcia et. al: s (2013) modell så ligger Controller och lyssnar på 
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Activiy klassen med hjälp utav lyssnare, Controller pratar senare med View beroende på 

inkommande kommandon. 

 

I den här MVVM modellen så lägger vi data bind direkt på MVVM: s konstruktor, då enligt 

MVVM i C# så binds data mot ViewModel via View (se 3.4) och på grund utav flera 

Activity: s så är det både lättare och mer separerat om modellen följer Pure MVVM 

modellen (se kap.3.1.3 och Figur 8). Så när vi kallar på ViewModel: s så anger vi ett 

Context som relaterar till View och de objekt som ska skickas vidare till ViewModel för 

manipulation eller hantering. 

 

 

ViewModel 

I MVVM modellens (se 3.1.3) ViewModel så finner vi egentligen data bind. ViewModel: s 

uppgift är att hantera data från Domain Model till och från View, men den kan även hålla 

egna Model: s för specifika ärenden från View, så som specifik data ändring som inte 

passar inte på fördefinierade eller strikta Model: s.  

 

ViewModel borde läggas efter data-bindningen i den nya MVVM modellen därför att enligt 

modellen kapitel 3.1.3 så befinner sig vy-modellen nedanför data-bindningen i hierarkin, 

vilket sätter den nedanför/efter i det här fallet med. För att följa Garcia et. al (2013):s idé 

med att fortsätta använda sig utav lyssnare mellan de delar som hanterar någon form av 

data till och från andra delar, så sätts en lyssnare mellan ViewModel och View. 

 

 

Model 

Modellen i detta fall är en Domain Modell som beskrivet från Gracia et. al: s (2013) 

Passive MVC (se 3.3) och Reenskaug: s MVC (1979) (se 3.1.1). Vilket är ett bra koncept att 

behålla då applikationerna kommer att behandla extern data. Denna kommer att innefatta 

vanliga Models och andra data access klasser. 

 

 

Interface Listener 

Lyssnarklasser som implementeras utifrån interface används för att skicka data mellan de 

olika klasserna som t.ex. ViewModel och View. ViewModel implementerar en enkel metod 

vars syfte är att initiera händelser när ny data finns i View (seFigur 14). 

 

Enligt Garcia et. al. (2013) så ska data hanteringen ske med hjälp utav lyssnare mot 

Controller och Activity. Detta implementerar vi även i MVVM mellan ViewModel och 

Activity. Anledningen till att interface listeners används var enligt Garcia et. al (Ibid.) att 

öka svarstiden av applikationen och göra applikationen mer lightweight. 
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Framtagen modell 

Resultatet från ovanstående sammanfattade teorier och tillvägagångssätt har genererat 

följande modell för MVVM i Android (se Figur 14). 

 

 
Figur 14 - MVVM modell framtagen för implementering i Android. 

 

 
  



 

27 
 

4.2 Utveckling av Android applikationerna 

Utvecklingen började med att erkänna huvudklasserna i applikationen för MVVM och 

utvecklingen för de andra applikationerna har modifierats därefter: 

 Activity – För att få en fungerande applikation. Instantierar själva 

användargränssnittet. 

 View POJO– Enkel klass som ärver egenskaperna hos layout klassen 

LinearLayout. 

 ViewModel – Har data binding. Data bindingen sker med hjälp utav att man 

binder applikations Context, inkommande input data objekt och händelse 

lyssnare. 

 Domain Models – Rest klass, DTO klass, Object Models. 

 Listener Interfaces – Alla olika typer av lyssnare som ska finnas mellan klasserna. 

 

Följande underkapitel kommer att ta upp övergripande delar ur utvecklingen av MVVM 

med Single Responsibility Principle (SRP) i fokus utifrån Garcia et. al. (2013) 

tillvägagångssätt, MVVM utan SRP och PMVC baserat på (Ibid.). 

 

4.2.1 De olika applikationerna 
De applikationer som tagits fram under utvecklingen som står till grund för resultatet är 
utformade från samma grund och har samma basfunktioner men är strukturerade på olika 
sätt för att se om komplexiteten skiljer mellan de olika strukturerna (designmönstren). 

 

4.2.2 Android applikation baserad på framtagen MVVM modell 

Det här del-kapitlet tar upp hur de olika huvudklasserna byggdes upp för MVVM med 

Single Responsibility Principle som ledande koncept enligt Garcia et. al. (2013). Kapitlet 

kommer att beröra element som finns uppställda i ett UML-diagram som vi genererade i 

samband vid utvecklingens avslut (se Bilaga 2). 

 

En extra applikation av MVVM utvecklades också på grund utav intresset att se om Single 

Responsibility Principle påverkar kodkomplexiteten. Denna applikation har sina Views i 

form utav direkt kopplade XML-layout filer mot Activity (se Bilaga 3). 

 

 

View 

View är skapad som Garcia et. al. (2013) har definierat i sitt tillvägagångssätt; en klass 

separerad från Activity som erhåller utseende ifrån XML-layout filerna. Views i det här 

fallet relaterar till LinearLayout, vilket gör att de får en utseende logik (se Bilaga 2). 

 

ViewModel 

Denna del var nog den krångligaste att få till. ViewModel ska ha en nära relation till 

delarna emellan View och Model, men absolut närmast View för att kunna göra ändringar 

direkt. För att nå View via ViewModel så tar vi emot ett Context som kommer ifrån 

Activity klassen. Context är bundet till händelser i GUI och vidare mot View, så via ett 

context kan vi göra anrop mot View med till exempel små pop-up meddelanden från 

ViewModel. 

Gällande relationen mot Model, eller Domain Model i det här fallet, så görs vanliga anrop 

och inga avancerade Model ändringar görs i ViewModel på grund utav att vi vill ha rättvisa 

resultat mellan PMVC och MVVM (se Bilaga 2Bilaga 2). 

 

Interface Listener 

Lyssnare mellan Model och ViewModel sker via Observer-Observable klasserna. Dessa 

fungerar som vanliga lyssnare, men de kan även föra med data vid händelser. 
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Användningen är som så att man binder en Model mot Observer som sedan kallas 

någonstans i sin Domain Model via det inbyggda kommandot notifyObservers 

(se Bilaga 2Bilaga 2) (Oracle, 2014). 

 

De övriga lyssnarna mellan ViewModel och View använde sig utav vanliga Interfaces för 

att bli kallade på och uppdatera View. 

 

Data Binding 

Det finns liknande klasser i Java/Android som utför något vad man kan kalla för data 

bind, men vi tyckte inte att dessa gjorde det vi direkt var ute efter. När vi utformade data 

bind så tittade vi först på hur man gjorde i WPF och C# för binda data (se 3.4, Bilaga 5 och 

Bilaga 6).  

Problemet vi stötte på här var att ObserverCollection klassen använder något som inte är 

dokumenterat utan bara används utan större insikt. Men det vi kan få ut av det är att 

ObserverCollection binder ett objekt av valfri typ med värden till View (Microsoft, 2015). 

 

Lösningen i Android med kodkomplexitet i bejakande var att ange ett Context, Model 

objekt och lyssnare till konstruktorn för ViewModel. På detta sätt så binder vi händelser 

mot View, även data från View och en lyssnare för att reagera på händelser från View. 

 

 

4.2.3 Android applikation baserad på Garcia et. al. (2013) tillvägagångssätt för PMVC 

Det här del-kapitlet tar upp lite kort om utvecklingen av en applikation utförd efter Garcia 

et. al. (2013) PMVC-modell.  

 

View 

View för PMVC är densamma som för MVVM, detta för att PMVC går efter Single 

Responsibility Principle som Garcia et. al. (2013) ville uppnå.  

 

Controller 

PMVC använder sig utav en traditionell Controller som hanterar och bearbeta data till och 

från View och Domain Model. Händelserna mellan dessa utförs med hjälp utav Interface 

Listeners och Observer-Observable (Oracle, 2014) (se Bilaga 1). 

Interface Listener 

Kommunikation mellan Controller och Domain Model sker via Observer-Observable, på 

samma sätt som MVVM, däremot så kommunicerar Controller med View helt med 

Interface Listeners som kallas på vid specifika händelser och som anropas i Activity 

klassen, som i sin tur sätter data till View (se Bilaga 1). 

4.2.4 Cyclomatic Complexity Numbers 

De CCN värden som presenteras i detta del-kapitel är framtagna med hjälp utav Android 

Studio IntelliJ. Kapitlet kommer bara att presentera klass resultaten då metodresultaten 

är för stora och görs lättare presenterat i bilaga. 
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4.3 Förklaring av beckningarna i tabellerna 

Följande beteckningar är relaterade till komplexitet på klassnivå och tar inte hänsyn till 

enskilda metoder. 

 

OCavg: 

OCavg är den genomsnittliga komplexiteten av de icke abstrakta metoderna och klasserna 

i applikationen. Ärvda metoder och klasser räknas inte med i det här värdet. Det här 

värdet ger en indikation på hur stora mängder tester som kommer behöva genomföras i 

genomsnitt på hela applikationen. 

 

WMC: 

Detta värde rapporterar om den totala komplexiteten av metoderna i varje klass vilket ger 

en indikation på hur mycket tester som krävs för att testa igenom hela klassen och alla 

dess utfall. 

 

Följande beteckningar är relaterade till komplexitet på metodnivå. P.g.a. antalet metoder 

blir tabellernas storlek väldigt stor och tabellerna finns därför som bilagor. 

 

V(g) 

Detta värde rapporterar komplexiteten för varje icke-abstrakt metod. Värdet representerar 

normalt sett 1 + antalet förgreningar inom en metod, så som t.ex. if-satser, loppar med 

mera. Värdet ger en indikation på hur många testfall som kan komma att krävas för att 

testa igenom hela metoden och alla utfall som inte är beroende av andra metoder. 

 

iV(g) 

Detta värde räknas fram utifrån antalet anrop i metoden mot andra metoder. Värdet kan 

vara allt ifrån 1 till V(g). Detta värde representerar hur många testfall man måste 

genomföra som minimum för att testa alla möjliga utfall som kan uppstå. Detta värde är 

intressant om man vill se minsta möjliga antalet testfall som krävs för att ha testat den 

grundläggande logiken i en metod. 

 

eV(g) 

Detta värde representerar hur ostrukturerad en metod är. Värdet kan vara allt från 1 till 

V(g).  

 

V’(g) 

En mer utförlig variant av iV(g). Värdet räknas fram likt iV(g) med hjälp av antalet 

förgreningar i metoden, men även antalet logiska ”and” och ”or” operatorer. Värdet 

representerar hur många testfall som måste genomföras för att testa igenom allt helt och 

hållet. 
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CCN för MVVM RSP 

Följande resultat är på klassnivå. 

Class OCavg WMC 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo 1,00 25,00 

se.zavann.gasellmvvm.ErrorConstants 0,00 0,00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest 1,33 4,00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo 1,50 3,00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin 3,00 6,00 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener 1,00 4,00 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity 1,00 3,00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity 1,50 9,00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer 1,00 2,00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login 1,00 3,00 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.LoginVM 4,00 8,00 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM 1,00 3,00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView 1,00 3,00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.MainView 1,00 2,00 

Total  75,00 

Average 1,25 5,36 

Tabell 1 - CCN värden på klassnivå över Android MVVM med SRP i fokus. 

 

CCN resultaten på metodnivå gav detta totalvärde (se Bilaga 8): 

eV(g) iV(g) V'(g) V(g) 

65 72 77 75 
Tabell 2 - CCN totalvärden på metodnivå över MVVM med SRP i fokus. 

 

CCN för MVVM 

Följande resultat är på klassnivå. 

Class OCavg WMC 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo 1,00 25 

se.zavann.gasellmvvm.ErrorConstants 0,00 0 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest 1,33 4 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo 1,50 3 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin 3,00 6 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener 1,00 4 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity 1,00 4 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity 1,50 9 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer 1,00 2 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login 1,00 3 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.LoginVM 4,00 8 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM 1,00 3 

Total  71 

Average 1,27 5,92 

Tabell 3 - CCN värden på klassnivå över Android MVVM. 
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CCN resultaten på metodnivå gav detta totalvärde (se Bilaga 9): 

eV(g) iV(g) V'(g) V(g) 

61 68 73 71 
Tabell 4 - CCN totalvärden på metiodnivå över MVVM. 

 

CCN för PMVC 

Följande resultat är på klassnivå. 

Class OCavg WMC 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.LoginController 3,00 9,00 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.MainController 1,00 5,00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo 1,00 25,00 

se.zavann.gasellmvvm.ErrorConstants 0,00 0,00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest 1,33 4,00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo 1,50 3,00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin 3,00 6,00 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener 1,00 4,00 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity 1,00 6,00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity 1,75 7,00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer 1,00 2,00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login 1,00 3,00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView 1,00 4,00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.MainView 1,00 2,00 

Total  80,00 

Average 1,23 5,71 

Tabell 5 - CCN värden på klassnivå över Android PMVC. 

 

CCN resultaten på metodnivå gav detta totalvärde (se Bilaga 10): 

eV(g) iV(g) V'(g) V(g) 

70 76 82 80 
Tabell 6 - CCN totalvärden på metiodnivå över PMVC. 
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5 Analys 
Analysen för arbetet kommer att vara av kvalitativ typ. Den kvalitativa analysen kommer 

att gå på kod-genererad data utifrån CCN-värden. Enligt Oates (2006) så sker den 

kvalitativa kod analysen i tre steg: 

1. Open coding - Lägg till beskrivningar för dataenheterna. 

2. Axial coding - Jämför koden. 

3. Selective coding - Välj ut det data som är relevant för arbetet. 

De första två stegen är redan gjorda i och med det empirin, så det här kapitlet kommer att 

behandla det tredje steget. Genom detta kapitel så ställer vi även oss en fråga: Är all data 

relevant eller finns det data som inte är det? 

 

 

Vi har valt att dela upp vår analys i två delar då de framtagna CCN-värdena bekvämt nog 

redan var uppdelade i två delar. Delarna som analysen kommer bestå av är klassernas 

komplexitet och metodernas komplexitet. För mer genomgående information om varje 

kolumns mening se kap 4.3. 

 
5.1 Klass komplexitet 

Nedan är en sammanfattad tabell av klassernas CCN-värden (se Tabell 7- Sammanställd 

total och genomsnittlig CCN på klassnivåTabell 7). 

 

Designmönster Total WMC OCavg genomsnitt WMC genomsnitt 

PMVC 80 1,23 5,71 

MVVM 71 1,27 5,92 

MVVMSRP 75 1,25 5,36 

Tabell 7- Sammanställd total och genomsnittlig CCN på klassnivå 

Om man tittar på klassernas totala komplexitetvärde (Total WMC) så ser vi att MVVM är 

det designmönstret med minst total komplexitet och PMVC det med högst komplexitet.  

PMVC enligt Garcia et. al. (2013) modell (se Figur 3) ser överskådligt enkel ut och är 

menad att göra en applikation mer lightweight, men lyckas trots detta att få högre värden 

än den mer komplexa MVVM modellen. En anledning till detta kan vara att klasserna i 

PMVC är färre och att man håller kod mer koncentrerat vilket ökar antalet steg som CCN 

tar då alla applikationer ska utföra samma händelser. 

Anledningen till varför MVVMSRP fick högre värden än ren MVVM beror förmodligen på 

att MVVMSRP applicerar just SRP för att dela upp hanteringen ytterligare och där med 

lägger till fler steg. 

 

 

OCavg 

“Den genomsnittliga komplexiteten av de icke abstrakta metoderna och klasserna i 

applikationen.” (se kap. 4.3) 

 

Enligt data så har MVVM högst OCavg värde, medan PMVC har lägst och MVVMSRP 

hamnar åter igen i mitten. Vad är anledningen till detta? 

Anledningen till det höga resultatet för MVVM är för att den inte har fokus på SRP, vilket 

gör att den koncentrerar metoderna mer till och för View. 
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PMVC fick det lägsta resultatet på grund utav att den har störst antal metoder i sin 

struktur. Detta då samma flöde delas upp på flera metoder och därmed får varje metod 

mindre kod att hantera vilket i det här fallet genererar bättre värden. 

MVVMSRP hamnade i mitten då den delar SRP fördelarna med att dela upp och minskar 

koncentrationen av metod användningen, men har nackdelen av att baseras på en tyngre 

modell som MVVM. 

 

WMC 

“Detta värde rapporterar om den totala komplexiteten av metoderna i varje klass.” 

(Ibid.) 

 

För total metod komplexitet så har MVVMSRP lägst värde, PMVC näst högst och MVVM 

har högst. 

MVVMSRP har fått lägst värden på grund av att den innehåller ungefär samma antal 

metoder som MVVM men utspritt på fler klasser på grund utav SRP, vilket i det här fallet 

ger bättre värden.  

PMVC har lika många klasser som MVVMSRP men MVVMSRP har ett antal färre metoder 

vilket förmodligen är anledningen till PMVC:s sämre värden. 

MVVM har minst antal klasser och minst antal metoder vilket leder till att värdet är sämst 

i skaran. 

 

 
5.2 Metod komplexitet 

Nedan är en sammanställning av metodernas CCN-värden. 

 

Designmön
ster 

Tot
al 
eV(
g) 

Tot
al 
iV(g
) 

Tot
al 
V’(g
) 

Tot
al 
V(g
) 

Genomsni
tlig 
eV(g) 

Genomsni
tlig 
iV(g) 

Genomsni
tlig 
V’(g) 

Genomsni
tlig 
V(g) 

PMVC 70 76 82 80 1,08 1,17 1,26 1,23 

MVVM 61 68 73 71 1,11 1,24 1,33 1,29 

MVVMSR
P 

65 72 77 75 1,10 1,22 1,31 1,27 

Tabell 8 - Sammanställd total och genomsnittlig tabell över CCN på metodnivå. 

På metodnivåns genomsnittliga värden så kan vi se enligt tabellen ovan (se Tabell 8) att 

PMVC har genererat lägst kodkomplexitet utav de tre applikationerna, där MVVMSRP har 

kommit på andra platts. 

De totala värdena säger dock något annat; så vad är då intressant utav dessa två? De totala 

värdena är en summering av de värden som vi fått ut ifrån metodnivåns mätning (se t.ex. 

Bilaga 10), men genomsnittet pekar på ett jämnare värde. Båda är i sig intressanta, men 

vill man veta vilket mönster som man ska välja utifrån CCN, så är genomsnittet att 

föredra. 

 
På metodnivå så kan vi granska siffrorna mer noggrant och även dra paralleller till vår 
skrivna kod för en tydligare förklaring av vad siffrorna menar och/eller pekar på. 
 
Det som är av intresse av metod resultaten är värdena för: iV(g), V’(G) och V(g).  
Anledningen till att dessa är av intresse för tydligare analys av kodkomplexiteten är för att 
de pekar direkt mot metodens hantering av flöde. Värdena för eV(g) kommer att uteslutas 
då det är mer eller mindre en summering av V(g) +1. 
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Vi har redan konstaterat att vår REST-klient i Domain Model inte är bra skriven med 
tanke på de höga siffrorna den har genererat i CCN. Vi har även en väldigt komplex 
struktur, vilket lyssnare delvis bidrog till.  
REST-klienten 
Om vi granskar genererad data för REST-klienten så kan vi se en ganska hög komplexitet 
genom större delen av dess metoder. iV(g), som räknar metod kallelser, är ganska låg i 
denna klass med tanke på hur ofta man använder sig utav andra klasser. Däremot så är 
V’(g) och V(g) höga (se Tabell 9). 

 

 
Tabell 9 - REST-klientens CCN värden på metodnivå. 

 

V’(g), som är som iV(g) fast den även tar hänsyn till if- och or-operatorer, visar att 

doInBackground metoden (se Bilaga 1 och Figur 15) är komplex och har många utfall, 

vilket påverkar antalet testfall som kommer att behövas för att säkra all dess 

funktionalitet. V(g) tittar även på förgreningar som if- och or-operatorer, men även loopar. 

I och med att värdena är densamma kan man utgå ifrån att det rör sig om samma 

operatorer och inga loopar. 

 

Efter att vi har konstaterat detta så kan vi granska koden, mest för att säkerställa att detta 

tillvägagångssätt fungerar som analys för tester.  

 

 
Figur 15 - Kodexempel över REST-klientens doInBackground metod. 

 

Enligt Figur 15 så ser vi att vårt antagande är rätt, och att metoden inte innehåller några 

loopar och att de värden vi finner i V’(g) överensstämmer med V(g), vilket är ett sätt att 

kunna analysera kodens möjliga utfall utan att behöva granska på kodnivå. 

 

 

PMVC 

Klass.Metod eV(g) iV(g) V'(g) V(g)

GasellRest.GasellRest() 1 1 1 1

GasellRest.asyncGetCustomerInfo.doInBackground(Object[]) 2 2 2 2

GasellRest.asyncGetCustomerInfo.parseJsonObject(DtoCustomerInfo,JSONObject) 1 1 1 1

GasellRest.asyncLogin.doInBackground(Object[]) 4 2 4 4

GasellRest.asyncLogin.sha1(String) 1 2 2 2

GasellRest.getCustomerInfo(String) 1 1 2 2

GasellRest.login(String,String) 1 1 1 1
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PMVC:s resultat är lite mer överraskande och har siffror som kanske inte överensstämmer 

med det analyssätt som vi använt för REST-klienten gällande V’(g) och V(g). Det som 

sticker ut i PMVC är dess LoginController-klass som har metoder med ganska höga värden 

(se Tabell 10).  

 

 

 

 

 
Tabell 10 - Mätvärden från CCN på metodnivå för LoginController klassen för PMVC. 

 

 

iV(g) och V(g) kan ibland få samma värden då iV(g) kan ha värden upp till V(g), vilket 

onClick metoden har i det här fallet. Då kan vi anta att iV(g) och V(g) kollar på samma 

förgreningar i metoden och därmed ger samma värden.  

V’(g) är även högre än V(g), vilket tyder på att metoden är något mer komplex i form utav 

kontrollen av kodens förgreningar.  

Slutsatsen av onClick metoden (se Bilaga 1 och Figur 16) är att den har en något hög 

komplexitet då den har förgreningar i koden som även innefattar olika former av 

kontroller. Detta gör att metoden får fler fall i testsammanhang. 

 

 
Figur 16 - PMVC: kodexempel av LoginView-klassens onClick metod. 

 

Enligt ovanstående kod för onClick så kan vi även dra slutsatsen att vår förstudie utifrån 

komplexitetsnumren stämmer överens (se Figur 16). 

 

RestCallBack metoden (se Bilaga 1 och Figur 17) har hög komplexitet och påverkar direkt 

testfallen, detta då den utför lyssnarnas kallelser vid svar från REST-klienten, men för att 

dessa även ska ske så måste vissa kontroller göras för att svaret ska gå vidare till rätt 

förgrening. Här är ett tydligt exempel på hur CCN kan visa att testfallen kan bli fler på 

grund utav höga siffror i till exempel V’(g) och V(g) (se Figur 17). 

Denna används i alla applikationerna och har samma värden.  

 

Klass.Metod eV(g) iV(g) V'(g) V(g)

LoginController.LoginController(LoginView,LoginControllerListener) 1 1 1 1

LoginController.onClick(View) 1 3 5 3

LoginController.restCallback() 1 5 5 5
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Figur 17 - Kodexempel av REST-klientens callBack metod i Controller och ViewModel. 

 

 

MVVM och MVVMSRP 

MVVM klassen som inte har ett Single Responsibility Principle tänk och flöde har 

genererat en extra metod till sig i LoginActivity, detta för att generera en View utanför 

onCreate metoden. 

Vi kan däremot se direkt att MVVM har högre värden än MVVMSRP just på grund utav 

init metoden. Påverkar eller genererar detta testfall? 

Ja, det påverkar och genererar testfall då det skapar ytterligare en händelse där fel kan 

uppstå som inte finns i MVVMSRP. 

 

MainActivity klassen för båda mönstren har samma komplexitet och är relativt låg om vi 

jämför med tidigare klasser och metoder. MainActivity klassen har dock en högre 

komplexitet i MVVM och MVVMSRP än i PMVC, detta då den hanterar fler uppdelade 

händelser, men det är inget som påverkar testfallen, då nästan samma värden existerar i 

PMVC (se Tabell 11). 

 

 
Tabell 11 - CCN resultat på metodnivå över MVVM och MVVMSRP utvalda metoder med högre än eller 
lika med 2 i sina resultat. 

 

 

Klass.Metod eV(g) iV(g) V'(g) V(g) eV(g) iV(g) V'(g) V(g)

LoginActivity.init() 2 2 2 2

LoginActivity.onCreate(Bundle) 1 1 1 1 2 2 2 2

LoginActivity.onLoginSuccess() 1 1 1 1 1 1 1 1

MainActivity.init() 1 2 2 2 1 2 2 2

MainActivity.onCreate(Bundle) 1 1 1 1 1 1 1 1

MainActivity.onCreateOptionsMenu(Menu) 1 1 1 1 1 1 1 1

MainActivity.onGetCustomerInfo(DtoCustomerInfo) 1 2 2 2 1 2 2 2

MainActivity.onLogout() 1 1 1 1 1 1 1 1

MainActivity.onOptionsItemSelected(MenuItem) 2 2 2 2 2 2 2 2

LoginVM.LoginVM(Context,Login,LoginVMListener) 1 3 5 3 1 3 5 3

LoginVM.restCallback() 1 5 5 5 1 5 5 5

MVVM MVVMSRP
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5.3 Analys av icke-funktionella krav 

De icke-funktionella kraven är som riktlinjer för att få ett hållbart system vilket ger en 

grad av komplexitet. Det finns två stycken riktlinjer som är av intresse för resultatet och 

det är; underhållsmässighet och återanvändbarheten av koden. (se 3.5). 

 

Utifrån de utvunna CCN-värdena så kan vi anse PMVC som icke underhållsmässigt då den 

ger generellt sett högst värden totat på både klass- och metodnivå. PMVC kan dock anses 

som återanvändbart då den genererat flest metoder med ett lågt genomsnitt vilket kan 

tyda på bra kod separation. 

 

MVVM kan anses som gränsfall icke-underhållsmässigt då det har genererat minst klasser 

och metoder vilket antingen tyder på metod-koncentration eller god kod-separation. De 

genomsnittliga värdena är dock högst på metodnivå vilket resulterar i att även detta 

mönster kan anses som återanvändbart. 

 

MVVMSRP har fått ett mellan-värde totalt sett på klass- och metodnivå vilket antyder på 

att den är underhållsmässig, detta då MVVMSRP har fler klasser än PMVC, vilket är 

gränsfall för hög för sitt mönster, och det har minst totalt antal metoder. 

Vi kan även anse att den är återanvändbar på grund av sin höga separation av totala 

klasser och antalet metoder i genomsnitt. 
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6 Slutsats 
Komplexiteten i våra implementationer av de olika designmönstren visar tydligt att det 

finns skillnader mellan vilket designmönster man väljer och till viss del hur man 

implementerar det. Detta kapitel kommer att ta upp de slutsatser vi har tagit kring detta 

utifrån den utförda analysen i kapitel 5. 

 

 
6.1 MVVM 

MVVM som mönster är ämnat för mer komplicerade applikationer och det syns i CCN-

värdena att den kan hantera en separation av kod på ett bra sätt. Dock så skiljer sig de två 

olika MVVM applikationerna sig ifrån varandra ganska tydligt. MVVMSRP som 

förespråkar Single Responsibility Principle med en tydlig separation av View från Activity 

ger generellt sett ett jämnt resultat mot sitt mostvarande MVVM mönster utan en 

separation mellan Activity och View. Men i genomsnitt så ger MVVMSRP ett bättre 

resultat än MVVM. 

 

De totala värdena har gett höga siffror för båda mönstren men MVVM har fortfarande 

lägre totala värden än MVVMSRP på grund utav MVVMSRP går igenom fler steg än 

MVVM. 

 

 

6.2 PMVC 

PMVC som följer Garcia et. al. (2013) modellen och tillvägagångssätt hamnar tyvärr högt 

upp på listan som mest komplext. Totalt sett så har den högst värde på både klass- och 

metodnivå, vilket beror på att den är tvungen att hantera mer på mindre yta, vilket gör att 

CCN tar fler steg. Genomsnittligt på klassnivån så delar den plats med MVVMSRP men på 

metodnivå så är det tydligt att den måste ha fler metoder för att göra samma sak. 

 
6.3 Icke-funktionella krav 

Har PMVC uppfyllt de två grundläggande kraven och anses det som inte komplext? 

Nej. PMVC har något för höga värden för att kunna uppfylla kraven och 

därmed anses som komplext. 

 

Har MVVM uppfyllt de två grundläggande kraven och anses det som inte komplext? 

Nej. MVVM ger för höga värden i underhållsmässighet. Fastän 

återanvändbarheten är god så väger koncentrationen av kod högre. Detta 

gör att mönstret blir komplext. 

 

Har MVVMSRP uppfyllt de två grundläggande kraven och anses det som inte komplext? 

Ja. Med god separation mellan klasser och metoder så ger den ett ok 

resultat och anses som något komplext, men inte lika mycket som de andra. 

 

 
6.4 MVVMSRP jämfört mot PMVC 

MVVMSRP som förespråkar Single Responsibility Principle med en tydlig separation av 

View från Activity ger i våra implementationer ett bättre resultat och lägre komplexitet än 

PMVC om man ser till de totala värdena såväl som de genomsnittliga.  

 

För att besvara projektets problemfråga (se kapitel 1.2): 

“Hur komplext är MVVM designmönster i en Android applikation i 

jämförelse med Passive MVC utvecklad av Garcia et. al. (2013)?” 
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MVVM med ett Single Responsibility Principle tillvägagångssätt genererar en mindre 

komplex applikation än vad en applikation med PMVC skulle göra om man utgår ifrån det 

totala CCN-värdet medan applikationen i genomsnitt blir mer komplex, detta då den 

består av färre enskilda metoder. 

 

För att besvara vår delfråga (Ibid.): 

“Är MVVM designmönster mer komplext med eller utan separerade vyer?” 

 

MVVM är enligt vårt tillvägagångssätt marginellt mer komplext utan Single Responsibility 

Principle i fokus i genomsnitt, men är mindre komplext totalt sett. Detta på grund utav att 

man sprider ut koden mer vilket leder till ett lägre genomsnitt och samtidigt till ett högre 

totalvärde. 

 

Kan designmönstren förhindra eller lösa hög kodkomplexitet? 

Då MVVMSRP och PMVC båda har klart påvisats vara tydliga mönster och även har lägre 

värden generellt än MVVM, så kan de minska kodkomplexiteten sett ifrån CCN som 

mätinstrument. Men mycket beror även på hur du skriver koden då CCN går på kodnivå 

och tar fram resultaten; ju fler val och onödiga vägar som görs, desto högre komplexitet 

(se kapitel 7.2 för diskussion kring detta). 

 

 
6.5 Cyclomatic Complexity Number, kodkomplexitet och testfall 

I analysen så har vi kollat på både klass- och metodnivå. Klassnivåns resultat har haft en 

mer övergripande vinkel under analysen, vilken har talat om hur komplex en klass är 

beroende på sina metodvärden. Där har vi även en begränsning på klassnivån; detta då vi 

inte kan gå ner på detalj på vad som ger dessa värden. Det är här metodnivån har en stor 

roll i att beskriva vad som påverkar resultaten och i vissa fall hur. 

Enligt vår analys så kan man i vissa fall peka ut vilka områden som har högre eller mindre 

komplexitet i koden och även om dessa har större chanser att generera möjliga testfall på 

grund av dess utfall.  

 

Så vad ska vi titta på för att se de möjliga testfallen?  

Vilket av resultatet från CCN är av intresse för testfall? 

 

På metodnivå så är det V’(g) resultatet som kan ge en ganska tydlig indikation tillsammans 

med V(g); detta då de ser över antalet förgreningar och kontroller för metoderna. 

Exempelvis om vi har en låg iV(g), men höga V’(g) och V(g) så kan vi se direkt att metoden 

har många vägar koden kan ta. Är till exempelvis V(g ):s värden större än V’(g) så kan det 

peka på att metoden innehåller en loop eller någon form av kontroll av kod. 

 

 
Kan vi med hjälp utav en mätning av kodkomplexitet ge en antydan på 
vilka områden som kan ta lång tid att testa?  

 

Ja, på ett ungefär. Ju mer komplex en applikation är, desto större kommer CCN värdena 

att bli och det blir viktigare att fråga sig själv om vilken del som är av störst vikt. Därefter 

kan man gå in på klassnivån och granska den genomsnittliga komplexiteten, för att sedan 

fatta ett beslut om vilket område som borde ses över först. Efter att beslut utifrån 

övergripande resultat har tagits så kan man granska resultaten på metodnivån. Höga V’(g) 

och V(g) värden är då något man ska se över, detta då de behandlar de vägar koden tar och 

kan ge fler utfall. 
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Är kodkomplexiteten för hög så kan testfall ta mer tid än planerat och i värsta fall kan 

vissa delar bli missade under test på grund av magnituden av möjliga utfall. 

Målet är då att försöka hålla metodnivåns V’(g) och V(g) värden nere på så låga värden 

som möjligt, men i många fall så är det inte så enkelt. 
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7 Diskussion 
Allt eftersom vi fick fram data i det empiriska steget så upptäckte vi att de totala 

komplexitetvärdena var ganska höga, vilket fick oss att fundera.  

 

Cyclomatic Complexity Number ger inte ett definitivt svar eller lösning på komplexitet i 

applikationer, men det kan användas för att analysera vilka områden i ens applikation 

som behöver ses över. Om man studerar siffrorna ytterligare så kan man även i vissa fall 

komma fram till vad som behöver ses över. Vid analysen kom vi fram till att analys av 

metodernas CCN-värden var ganska meningslöst då det i stort sett var samma värde på 

alla tre implementationer och att det enda som skiljde dem åt var antalet implementerade 

metoder. 

 

 
7. 1 Kan komplexiteten bli lägre och hur? 

Om man studerar siffrorna som vi fick ut från våra applikationer ser man ganska snabbt 

att vi misslyckats ganska stort med att göra en icke komplex REST-klass då den har 

skyhöga värden i jämförelse med de andra klasserna. Detta skulle kunna åtgärdas om man 

lade ner lite tid på att studera klassen mer noggrant och testa lite olika ändringar för att 

minska komplexiteten. 

 

Under arbetets senare del så fick vi tag i en utvecklare på Softhouse Consulting som vi 

frågade lite kort om kodkomplexitet och fick ett kort svar om att det gällde struktur och 

tydlighet. Vi fick även en typ av styrdokument för hur man skriver kod på ett bra sätt, dock 

hamnade detta inte i rapporten då vi fick tag i det för sent och utvecklingen var redan klar. 

Detta dokument tar upp är hur man strukturerar upp kod på ett tydligt, väl formaterat och 

separerat sätt, detta för att undvika för komplexa metoder och kodstycken. I kort så kan 

detta generera renare kod men även vad vi tror påverka Cyclomatic Complexity Number 

på ett positivt sätt (Softhouse Consulting, 2012).  

 

 
7.2 Är låg komplexitet allt man ska sträva efter? 

Kan det antas vara rimligt under applikationsutveckling att enbart eftersträva en låg 

komplexitet på bekostnad av andra parametrar så som funktionalitet eller rent av begriplig 

kod? Någonstans måste man göra en avvägning där man avgör hur komplex koden får 

vara men man måste kanske även ta hänsyn till vilken funktionalitet man vill ha och hur 

applikationen ska bete sig vid vissa händelser. Utifrån detta kan man behöva använda sig 

av mer komplex kod för att uppnå övriga mål man har med utvecklingen. 

Sedan så får man lov att kanske sätta sin egen nivå på vad hög komplexitet kan vara om 

man ska använda sig utav t.ex. CCN som mätverktyg. Om vi tittar på system som fall så 

kommer vi ha höga värden direkt, just på grund av dess komplexa natur. 

 

På klassnivån så är det inte alltid enkelt att sträva efter en låg komplexitet, detta då Single 

Responsibility Principle är något man gärna vill eftersträva och den talar emot en låg 

komplexitet på klassnivå. I många fall så får man en högre komplexitet på klassnivå just 

på grund utav att man väljar att dela upp sin kod i logiska stycken och objekt. 

 

 
7.3 Vidare studier 

Vi skulle gärna vilja se om tydligare och mer strukturerad kod enligt Softhouse Consulting 

(2012) kan generera ett mindre komplext resultat än det vi fick. Om omständigheterna är 

densamma så kan man nog få ett ordentligt svar på om MVVM är mindre komplext till 

struktur än vad PMVC är. 
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En framtida studie skulle även kunna kartlägga huruvida likheten mellan de olika 

designmönstren finns även i större applikationer som har samma basfunktioner men 

implementerats på olika designmönster. För att säkerställa att våra resultat även stämmer 

på större implementationer. 
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1 - UML över Android PMVC som togs fram under Empirin. 
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Bilaga 2 - UML över MVVM RSP i Android. 
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Bilaga 3 - UML över MVVM utan RSP och direkt kopplade XML-Views. 
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public ObservableCollection<Accomplishment> Accomplishments { get; set; } 
 

public void GetDefaultAccomplishments() 

        { 

            ObservableCollection<Accomplishment> a = new ObservableCollec-

tion<Accomplishment>(); 

            // Items to collect 

            a.Add(new Accomplishment() { Name = "Potions", Type = "Item" }); 

            Accomplishments = a; 

            //MessageBox.Show("Got accomplishments from default"); 

        } 
 

 
Bilaga 4 - ObservableCollection hantering och koppling mellan Model och View från ViewModel i C# 
(MSDN, 2015) 

 

<ListBox ItemsSource="{Binding}"> 

    <ListBox.ItemTemplate> 

        <DataTemplate> 

            <Grid> 

                <Grid.ColumnDefinitions> 

                    <ColumnDefinition Width="200"/> 

                    <ColumnDefinition Width="80"/> 

                    <ColumnDefinition Width="100"/> 

                </Grid.ColumnDefinitions> 

                <TextBlock x:Name="Item" Text="{Binding Path=Name, 

Mode=OneWay}" Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Left" 

VerticalAlignment="Center" /> 

                <TextBox x:Name="Count" Text="{Binding Path=Count, 

Mode=TwoWay}" Grid.Column="1" TextAlignment="Center" InputScope="Number"/> 

                <TextBlock x:Name="Check" Text="{Binding Path=Count, 

Mode=OneWay}" Grid.Column="2" HorizontalAlignment="Center" 

VerticalAlignment="Center" /> 

            </Grid> 

        </DataTemplate> 

    </ListBox.ItemTemplate> 

</ListBox> 

 

 
Bilaga 5 - View och data binding i C# (MSDN, 2015). 
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this.loginView = (LoginView) findViewById(R.id.login); 

listener = this; 

 

this.loginView.findViewById(R.id.btnLogin).setOnClickListener(new 

OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        new LoginVM( 

                getApplicationContext(), 

                new Login(loginView.getCustomerId(), 

loginView.getPassword()), 

                listener); 

    } 

}); 

 

 
Bilaga 6 - Kod struktur för Data Bind i MVVM mellan Activity och ViewModel (Bulai & Pettersson, 
Android MVVM SRP, 2015). 

 

 
Bilaga 7 - UML legends för beskrivning av relationer i UML. 

 

Method eV(

g) 

iV(

g) 

V'(

g) 

V(

g) 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.DtoCustomerInfo(St

ring) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getAddress() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCellPhone() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCity() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCompanyName() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCustomerId() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getDayPhone() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getEmail() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getFirstName() 1,00 1,0 1, 1,



 

50 
 

0 00 00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getHomePhone() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getId() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getLastName() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getSocialId() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getZipCode() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setAddress(String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCellPhone(String

) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCity(String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCompanyName(S

tring) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setDayPhone(String

) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setEmail(String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setFirstName(String

) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setHomePhone(Stri

ng) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setLastName(String

) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setSocialId(String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setZipCode(String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.GasellRest() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo.doInBac

kground(Object[]) 

2,0

0 

2,

00 

2,

00 

2,

00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo.parseJso

nObject(DtoCustomerInfo,JSONObject) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin.doInBackground(Ob

ject[]) 

4,0

0 

2,

00 

4,

00 

4,

00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin.sha1(String) 1,00 2,

00 

2,

00 

2,

00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.getCustomerInfo(String) 1,00 1,0

0 

2,

00 

2,

00 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.login(String,String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.RestListener(RestCal

lListener) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.getObject() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 
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se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.setObject(Object) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.update(Observable,O

bject) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onCreate(Bundle) 2,0

0 

2,

00 

2,

00 

2,

00 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onLoginSuccess() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.init() 1,00 2,

00 

2,

00 

2,

00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onCreate(Bundle) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onCreateOptionsMenu(Menu) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onGetCustomerInfo(DtoCusto

merInfo) 

1,00 2,

00 

2,

00 

2,

00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onLogout() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onOptionsItemSelected(Menu

Item) 

2,0

0 

2,

00 

2,

00 

2,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer.Customer(String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer.getCustomerId() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.Login(String,String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.getPassword() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.getUsername() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.LoginVM.LoginVM(Context,Lo

gin,LoginVMListener) 

1,00 3,

00 

5,

00 

3,

00 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.LoginVM.restCallback() 1,00 5,

00 

5,

00 

5,

00 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM.Logout() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM.MainActivityV

M(Context,Customer,MainActivityListener) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM.restCallback() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView.LoginView(Context,Attrib

uteSet) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView.getCustomerId() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView.getPassword() 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.MainView.MainView(Context,Attribu

teSet) 

1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

se.zavann.gasellmvvm.Views.MainView.setCustomer(String) 1,00 1,0

0 

1,

00 

1,

00 

Total 65 72 77 75 
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 1,10 1,2

2 

1,3

1 

1,

27 
Bilaga 8 - CCN metod värden för MVVM med SRP i fokus. 

 

Method eV
(g) 

iV(
g) 

V'(
g) 

V(
g) 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.DtoCustomerInfo(Str
ing) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getAddress() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCellPhone() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCity() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCompanyName() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCustomerId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getDayPhone() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getEmail() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getFirstName() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getHomePhone() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getLastName() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getSocialId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getZipCode() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setAddress(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCellPhone(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCity(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCompanyName(St
ring) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setDayPhone(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setEmail(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setFirstName(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setHomePhone(Strin
g) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setLastName(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setSocialId(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setZipCode(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.GasellRest() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo.doInBackg
round(Object[]) 

2 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo.parseJson
Object(DtoCustomerInfo,JSONObject) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin.doInBackground(Obje
ct[]) 

4 2 4 4 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin.sha1(String) 1 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.getCustomerInfo(String) 1 1 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.login(String,String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.RestListener(RestCall
Listener) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.getObject() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.setObject(Object) 1 1 1 1 
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se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.update(Observable,O
bject) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.init() 2 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onCreate(Bundle) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onLoginSuccess() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.init() 1 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onCreate(Bundle) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onCreateOptionsMenu(Menu) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onGetCustomerInfo(DtoCusto
merInfo) 

1 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onLogout() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onOptionsItemSelected(MenuIt
em) 

2 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer.Customer(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer.getCustomerId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.Login(String,String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.getPassword() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.getUsername() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.LoginVM.LoginVM(Context,Log
in,LoginVMListener) 

1 3 5 3 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.LoginVM.restCallback() 1 5 5 5 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM.Logout() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM.MainActivityV
M(Context,Customer,MainActivityListener) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.ViewModels.MainActivityVM.restCallback() 1 1 1 1 

Total 61 68 73 71 

Average 1,1
1 

1,2
4 

1,3
3 

1,
29 

Bilaga 9 - CCN metod värden för MVVM. 

 

Method eV(

g) 

iV(

g) 

V'(

g) 

V(

g) 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.LoginController.LoginController

(LoginView,LoginControllerListener) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.LoginController.onClick(View) 1 3 5 3 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.LoginController.restCallback() 1 5 5 5 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.MainController.MainController(

MainActivityListener) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.MainController.getCustomerInfo

() 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.MainController.restCallback() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.MainController.run() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Controllers.MainController.setCustomerId(S

tring) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.DtoCustomerInfo(Str

ing) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getAddress() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCellPhone() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCity() 1 1 1 1 
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se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCompanyName() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getCustomerId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getDayPhone() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getEmail() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getFirstName() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getHomePhone() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getLastName() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getSocialId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.getZipCode() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setAddress(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCellPhone(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCity(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setCompanyName(St

ring) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setDayPhone(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setEmail(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setFirstName(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setHomePhone(Strin

g) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setLastName(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setSocialId(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.DTO.DtoCustomerInfo.setZipCode(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.GasellRest() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo.doInBack

ground(Object[]) 

2 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncGetCustomerInfo.parseJson

Object(DtoCustomerInfo,JSONObject) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin.doInBackground(Obj

ect[]) 

4 2 4 4 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.asyncLogin.sha1(String) 1 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.getCustomerInfo(String) 1 1 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.GasellRest.login(String,String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.RestListener(RestCall

Listener) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.getObject() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.setObject(Object) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Listeners.RestListener.update(Observable,O

bject) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onApplicationError() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onCreate(Bundle) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onLoginEmptyCall() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onLoginFailed() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onLoginSuccess() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.LoginActivity.onServerNotResponding() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onCreate(Bundle) 1 2 2 2 
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se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onCreateOptionsMenu(Menu) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onGetCustomerInfo(DtoCusto

merInfo) 

1 2 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.MainActivity.onOptionsItemSelected(MenuI

tem) 

2 1 2 2 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer.Customer(String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Customer.getCustomerId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.Login(String,String) 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.getPassword() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Models.Login.getUsername() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView.LoginView(Context,Attribu

teSet) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView.getCustomerId() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView.getPassword() 1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Views.LoginView.setListeners(OnClickListen

er) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Views.MainView.MainView(Context,Attribut

eSet) 

1 1 1 1 

se.zavann.gasellmvvm.Views.MainView.setCustomer(String) 1 1 1 1 

 70 76 82 80 

 1,0

8 

1,1

7 

1,2

6 

1,

23 
Bilaga 10 - CCN metod värden för PMVC. 

 
Artikel Sök

mot
or 

Sökord Länk Skribent Kommentar 

Software 
Framewo
rks, 
Architect
ural and 
Design 
Patterns 

Sum
mon 

software 
design 
pattern 

http://www.scirp.o
rg/journal/PaperD
ownload.aspx?DOI
=10.4236/jsea.2014
.78061  

  

Kan 
applikati
oner med 
kartkomp
onenter 
konstruer
as 
enligt 
designmö
nstret 
Model-
View-
Viewmod
el? 

Diva David 
Hedman 

http://du.diva-
portal.org/smash/r
ecord.jsf?dswid=-
7605&pid=diva2%3
A732028&c=1&sear
chType=SIMPLE&l
anguage=sv&query
=david+hedman&a
f=%5B%5D&aq=%5
B%5B%5D%5D&aq
2=%5B%5B%5D%5
D&aqe=%5B%5D&
noOfRows=50&sort
Order=author_sort
_asc&onlyFullText
=false&sf=all&jfwid
=-7605  

  

http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/jsea.2014.78061
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/jsea.2014.78061
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/jsea.2014.78061
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/jsea.2014.78061
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/jsea.2014.78061
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Analys av 
tjänster i 
en 
motorspo
rtsapplik
ation 
samt 
beskrivni
ng av hur 
dessa kan 
impleme
nteras 

Diva Per 
Bartholdsson 

http://du.diva-
portal.org/smash/r
ecord.jsf?dswid=-
7605&pid=diva2%3
A732080&c=1&sea
rchType=SIMPLE&
language=sv&query
=per+bartholdsson
&af=%5B%5D&aq=
%5B%5B%5D%5D
&aq2=%5B%5B%5
D%5D&aqe=%5B%
5D&noOfRows=50
&sortOrder=author
_sort_asc&onlyFull
Text=false&sf=all&j
fwid=-7605  

  

Android 
App 
Structure 

Goog
le 

Google 
Android 

https://developer.a
ndroid.com/design
/patterns/app-
structure.html  

  

Android 
Passive 
MVC: a 
Novel 
Architect
ure 
Model for 
Android 
Applicati
on 
Develop
ment 

Sum
mon 

Android 
MVC 

www.thinkmind.or
g/download.php?ar
ticleid=patterns_2
013_1_20_70039  

  

Extendin
g UML 
Meta-
model for 
Android 
Applicati
on 

Sum
mon 

Android 
UML 

http://ieeexplore.ie
ee.org.www.bibpro
xy.du.se/stamp/sta
mp.jsp?tp=&arnum
ber=6211169  

  

Modeling 
Android 
applicatio
ns using 
UML  

Goog
le 

Android 
UML 

http://www.inf.ufr
gs.br/sim-
emicro/papers2012
/sim2012_submissi
on_49.pdf  

  

Using the 
Model-
View-
ViewMod
el Pattern 

Goog
le 

MVVM https://msdn.micr
osoft.com/en-
us/library/hh82102
8.aspx  

  

HMVC: 
The 
layered 
pattern 
for 
developin
g strong 
client 
tiers 

Goog
le 

HMVC http://www.javawo
rld.com/article/207
6128/design-
patterns/hmvc--
the-layered-
pattern-for-
developing-strong-
client-tiers.html  

  

https://developer.android.com/design/patterns/app-structure.html
https://developer.android.com/design/patterns/app-structure.html
https://developer.android.com/design/patterns/app-structure.html
https://developer.android.com/design/patterns/app-structure.html
http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=patterns_2013_1_20_70039
http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=patterns_2013_1_20_70039
http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=patterns_2013_1_20_70039
http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=patterns_2013_1_20_70039
http://ieeexplore.ieee.org.www.bibproxy.du.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6211169
http://ieeexplore.ieee.org.www.bibproxy.du.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6211169
http://ieeexplore.ieee.org.www.bibproxy.du.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6211169
http://ieeexplore.ieee.org.www.bibproxy.du.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6211169
http://ieeexplore.ieee.org.www.bibproxy.du.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6211169
http://www.inf.ufrgs.br/sim-emicro/papers2012/sim2012_submission_49.pdf
http://www.inf.ufrgs.br/sim-emicro/papers2012/sim2012_submission_49.pdf
http://www.inf.ufrgs.br/sim-emicro/papers2012/sim2012_submission_49.pdf
http://www.inf.ufrgs.br/sim-emicro/papers2012/sim2012_submission_49.pdf
http://www.inf.ufrgs.br/sim-emicro/papers2012/sim2012_submission_49.pdf
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh821028.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh821028.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh821028.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh821028.aspx
http://www.javaworld.com/article/2076128/design-patterns/hmvc--the-layered-pattern-for-developing-strong-client-tiers.html
http://www.javaworld.com/article/2076128/design-patterns/hmvc--the-layered-pattern-for-developing-strong-client-tiers.html
http://www.javaworld.com/article/2076128/design-patterns/hmvc--the-layered-pattern-for-developing-strong-client-tiers.html
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http://www.javaworld.com/article/2076128/design-patterns/hmvc--the-layered-pattern-for-developing-strong-client-tiers.html
http://www.javaworld.com/article/2076128/design-patterns/hmvc--the-layered-pattern-for-developing-strong-client-tiers.html
http://www.javaworld.com/article/2076128/design-patterns/hmvc--the-layered-pattern-for-developing-strong-client-tiers.html
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Scaling 
Web 
Applicati
ons with 
HMVC 

Goog
le 

HMVC http://techportal.in
viqa.com/2010/02/
22/scaling-web-
applications-with-
hmvc/  

  

MVVM 
Survival 
Guide for 
Enterpris
e 
Architect
ures in 
Silverligh
t and 
WPF 

Sum
mon 

MVVM  http://site.ebrary.c
om.www.bibproxy.
du.se/lib/dalarna/d
etail.action?docID=
10591046  

  

Designm
önster för 
program
merare 

Sum
mon 

designmönst
er 

http://dalbib.du.se
/search*swe/?searc
htype=X&sortdrop
down=-
&SORT=D&extend
ed=0&searcharg=d
esignm%C3%B6nst
er 

 Fysisk Bok 

Presentat
ion 
Abstracti
on 
Control 

Goog
le 

HMVC https://en.wikipedi
a.org/wiki/Present
ation%E2%80%93a
bstraction%E2%80
%93control  

  

MVP: 
Model-
View-
Presenter 
The 
Taligent 
Program
ming 
Model for 
C++ and 
Java  

Goog
le 

Model View 
Presenter 
Potel 

http://www.wildcre
st.com/Potel/Portf
olio/mvp.pdf  

 Fick reda på 
Potel genom 
David 
Hedmans 
uppsats. 

The 
Single 
Responsi
bility 
Principle 

Yout
ube 

Robert C 
Martin 

https://www.youtu
be.com/watch?v=G
t0M_OHKhQE  

Robert C. 
Martin 

Länk given av 
Pär Eriksson 

Understa
ndning 
the basics 
of MVVM 
design 
pattern 

Goog
le 

MVVM data 
binding 

http://blogs.msdn.
com/b/msgulfcom
munity/archive/20
13/03/13/understa
nding_2d00_the_2
d00_basics_2d00_
of_2d00_mvvm_2
d00_design_2d00
_pattern.aspx  

Shamlia MSDN 
community 

Introduct
ion to 
Model/Vi
ew/View
Model 
pattern 
for 

Goog
le 

Gossman 
MVVM 

http://blogs.msdn.
com/b/johngossma
n/archive/2005/10
/08/478683.aspx  

John 
Gossman 

Länk bidrogs 
av ovanstående 
referens 

http://techportal.inviqa.com/2010/02/22/scaling-web-applications-with-hmvc/
http://techportal.inviqa.com/2010/02/22/scaling-web-applications-with-hmvc/
http://techportal.inviqa.com/2010/02/22/scaling-web-applications-with-hmvc/
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http://blogs.msdn.com/b/johngossman/archive/2005/10/08/478683.aspx
http://blogs.msdn.com/b/johngossman/archive/2005/10/08/478683.aspx
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building 
WPF 
apps 

The Use 
of 
Architect
ural 
Patterns 
in the 
Agile 
Software 
Develop
ment of 
Mobile 
Applicati
ons 

Goog
le 

The use of 
architectural 
patterns in 
the agile 
software 

http://citeseerx.ist.
psu.edu/viewdoc/s
ummary?doi=10.1.1
.120.6792  

Tuomas 
Ihme , Pekka 
Abrahamsso
n 

Söktes med 
hjälp utav 
Garcia. et. al. 
referenser 

Evaluatin
g 
software 
complexit
y 
measures 

Sum
mon 

software 
complexity 

http://ieeexplore.ie
ee.org.www.bibpro
xy.du.se/xpls/abs_
all.jsp?arnumber=6
178&tag=1  

Weyuker, 
E.J. 

 

The 
impact of 
maintain
ability on 
compone
nt-based 
software 
systems 

Sum
mon 

(extensibility
) AND 
(maintainabi
lity) AND 
(software) 

http://ieeexplore.ie
ee.org.www.bibpro
xy.du.se/xpls/abs_
all.jsp?arnumber=1
231563&tag=1  

Matinlassi 
Mari, 
Niemelä Eila 

 

Impleme
nting the 
Model-
View-
ViewMod
el pattern 
for 
Windows 
Phone 8 

Goog
le 

visual studio 
viewmodel 

https://msdn.micr
osoft.com/en-
us/library/windows
/apps/gg521153(v=
vs.105).aspx  

MSDN  

Software 
Architect
ure 
Design: 
Evaluatio
n and 
Transfor
mation 

Goog
le 
Schol
ar, 
Sum
mon 

extensibility 
maintainabili
ty reusability 

http://www.bth.se/
fou/forskinfo.nsf/6
753b78eb2944e0ac
1256608004f0535/
381d8415ca0b2924
c12568a3002ca9b2
/$file/Research%2
0Report%2014-
97.pdf  

Jan Bosch, 
Peter Molin 

 

A 
Complexi
ty 
Measure 

Sum
mon 

McCabe a 
complexity 
measure 

http://ieeexplore.ie
ee.org.www.bibpro
xy.du.se/xpls/abs_
all.jsp?arnumber=1
702388&tag=1  

McCabe, T.J  

Bilaga 11 - Sökmotorer, sökord och resultat. 
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