
 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Det område inom systemutveckling som det har pratats mest om under 00-talet har varit agil 

utveckling. Agil utveckling handlar i grunden om att utvecklingen sker iterativt och i nära kontakt 

med kunden. En agil utvecklingsmetod är Extreme programmering, som förespråkar ett antal sätt att 

arbeta på. Ett av dessa sätt är att skapa tester som kontrollerar koden innan man har skrivit den. 

Detta innebär också att när applikationen är färdigskriven kan man testa den så att den har all 

funktionalitet som önskas. Ändring av applikationens design kan alltså ske för att sedan kunna testa 

den igen för att undersöka att ingen funktionalitet har gått förlorad. Detta blev starten för 

refaktorering som innebär att man förbättrar designen av befintlig kod. Det berörs dock sällan hur 

prestandan påverkas av dessa förändringar, således ansågs det lämpligt att utforska detta område. 

Dels har enskilda refaktoreringsprinciper testats, dels har en testapplikation tagits fram som testats 

före och sedan efter refaktorering.  

Det finns många olika åsikter om hur resultaten av ett prestandatest skall behandlas. Efter 

en noggrann utredning valdes det aritmetiska medelvärdet som det värde som skulle jämföras, 

främst för att de speglar den totala exekveringstiden för körningar i serie. För att testa hypotesen att 

exekveringstiden förändras om refaktorering användes students t-test. Valet berodde på att students 

t-test går att tillämpa även om variansen är okänd. 

Resultatet blev tydligt, det aritmetiska medelvärdet ökade betydligt i fem av sex 

refaktoreringsprinciper. Även när testapplikationen testades ökade exekveringstiden, dock bara med 

4 %. Att ökningen inte blev lika stor i det senare fallet beror på att det inte går att ta steget från en 

helt orefaktorerad kod till en fullständigt refaktorerad kod och att mycket av den kod som exekveras 

är inybggd i Banverkets ramverk och är således inte refaktorerad. 

Slutsatsen av detta arbete blev att man ska vara försiktig med att refaktorera de delar av 

applikationen som används mest. Man bör ha den så kallade ”90-10 regeln” i åtanke som innebär att 

programmet spenderar 90 % av exekveringstiden i 10 % av koden, således bör refaktorering 

undvikas där. En annan viktig aspekt är att när man tar fram en applikation används ofta ett färdigt 

ramverk, vilket innebär att det endast är en delmängd av den sammanlagda mjukvaran som 

refaktoreras. 
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1 Inledning 

Detta kapitel är en introduktion till examensarbetet. Kapitlet innehåller bakgrund, syfte, metod, 

avgränsningar, vetenskaplig förankring och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Oavsett vad man skapar så kommer antagligen någon att undersöka det som har skapats för 

antingen vidareutveckla artefakten eller underhålla den. Är det du har skapat lätt att förstå så behövs 

inga instruktioner för framtiden. Att skriva och läsa instruktioner tar tid och således är det bättre att 

göra en enkel produkt. Detta innebär dock inte att man inte får skapa lösningar på komplexa 

problem.  

Allt som är sagt ovan gäller även mjukvaruutveckling. Har du skrivit ett program som är 

lättförståelig så blir dokumentationen inte lika viktig. Man skulle nästan kunna hävda att om 

dokumentation finns i själva koden så är den för krångligt skriven. Att ändra designen på redan 

skriven kod kallas för refaktorering. Detta kan dock förändra kodens beteende och många 

människor lever efter devisen: ”If it ain’t broken, don’t fix it”. Således har inte denna metod 

används flitigt innan testdriven utveckling blev vanligt. Inom testdriven utveckling börjar 

programmeraren med att skriva tester till den kod som ännu inte finns. Dessa tester har flera 

funktioner bland annat att man på förhand skapar en ordentlig definition av alla klassers gränssnitt, 

upptäcker buggar i ett tidigt skede och det ges möjlighet att på ett säkert sätt strukturera om koden i 

efterhand, alltså refaktorera. Anledningen till att det är säkert att refaktorera är att man kan 

utvärdera koden igen med de redan skrivna testerna. Refaktoreringen sker enligt ett antal principer. 

Detta examensarbete kommer att utreda hur några av dessa principer påverkar mjukvarans 

prestanda.  

1.2 Syfte 

Syftet är att utreda huruvida refaktorering påverkar prestandan. Det skall påpekas att det inte är 

prestandan ur användarsyndpunkt som avses utan prestandan ur serversynpunkt. En alternativ 

formulering skulle kunna vara hur refaktorering påverkar serverns last. Ofta kan man köpa mer och 

bättre hårdvara men det kostar pengar både i inköp och i underhåll, det är dessutom negativt för 

miljön. 

1.3 Avgränsningar 

Att försöka undersöka hur alla refaktoreringsmetoderna påverkar prestandan vore övermäktigt då de 

är över 100 stycken. Därför har ett fåtal valts ut. Ett första urval av dessa har baserats på listan ”Bad 

Smells in Code” av Kent Beck och Martin Fowler där grundarna av ’refaktorering’ har valt ut de 

viktigaste principerna [1]. Andra urvalet sker genom att välja de principerna som med stor 

sannolikhet påverkar prestandan. Det tredje och sista urvalet sker genom att välja de metoder som är 

vanligast förekommande i mjukvaran som utvecklats och att undvika att undersöka principer som är 
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för lika.  

1.4 Relaterade arbeten 

Efter omfattande sökningar i främst databasen Google Scholar så har flertalet vetenskapliga artiklar 

undersökts som behandlar refaktorering. Det finns flera rapporter som avhandlar liknande områden 

men ingen som tittar på samma refaktoreringsmetoder eller har samma förutsättningar som denna 

rapport. En rapport som har granskats är: “Maintainability versus performance: What’s the effect of 

introducing polymorphism?” S. Demeyer, Lab on Reengineering, Universiteit Antwerpen, Belgium, 

2002. 

Denna rapport har som framgår av namnet endast tittat på polymorfi och då givetvis gjort en 

mer djupgående undersökning inom just detta område. En annan skillnad är att ett annat 

programmeringsspråk har använts, men eftersom allt detta kan kompileras till samma assemblerkod 

är inte denna aspekt avgörande, valet av kompilator är mer intressant. Studien har valt att titta på tre 

olika kompilatorer bland annat Visual Studios, dock äldre än den som används för detta projekt. 

Studien kom fram till att i kod med polymorfi är snabbare än den utan, det vill säga att koden blev 

snabbare efter den typ av refaktorering. Polymorfi är dessutom inte en refaktoreringsprincip som 

kommer att undersökas i denna studie.  

1.5 Metod 

För att mäta prestandan används stoppur, det klassiska tillvägagångssättet ”starta, utför, stoppa” har 

tillämpats. Mätresultatet har samlats in i två serier, en före och en efter. Det aritmetiska medelvärdet 

beräknas och presenteras tillsammans med minsta och högsta värdet. Sedan undersöks om dessa 

mätserier kommer från samma fördelning med hjälp av students t-test.    

1.6 Disposition 

Teori: Detta kapitel förklarar teorin bakom hur olika uppställningar av kod påverkar prestandan. 

 

Metod: Detta kapitel beskriver hur prestandan kommer att mätas. Dels vilka verktyg som kommer 

att användas, dels hur resultatet har tagits fram. 

 

Genomförande: Här beskrivs hur arbetet har genomförts. 

 

Resultat: Här redovisas resultatet. 

 

Diskussion: Här kommer resultatet att utvärderas. 

 

Slutsats: I detta kapitel så presenteras arbetets slutsats. 
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2 Teori 

Detta kapitel går igenom hur kompilatorn omvandlar kod till exekverbara filer och hur olika sätt att 

koda påverkar prestandan. Ett av de vanligaste misstagen inom prestandaanalys är att inte beskriva 

den kod som testats tillräckligt, detta kommer därför göras extra tydligt. 

 

Assembler 

I programmeringsspråk med hög abstraktionsnivå kan det vara svårt att utröna hur ändringar i 

koden påverkar prestandan då kopplingen mellan den kod man skriver och den kod som exekveras 

av processorn är otydlig. För att då kunna se en tydligare koppling måste man gå ner ett steg på 

abstraktionsstegen, det vill säga man bör studera assembler. Det vore övermäktigt att analysera en 

hel applikation i assembler och för att undvika detta kommer endast ett exempel att visas. Det är 

intressant att undersöka antalet instruktioner i assemblerkoden då de har en viss korrelation och 

kausalitet med kodstyckets prestanda. Korrelationen har dock inte ett maximalt positivt samband 

eftersom olika instruktioner tar olika lång tid att utföra och man ska vara medveten om koden inte 

blir optimerad i detta steg. 

 

.NET-plattformen 

Denna undersökning kommer att göras i .NET-plattformen, därför följer en närmare granskning av 

vad som sker bakom scenen i just denna miljö. Infrastrukturen ser ut som bilden nedan. 
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Figur 1 - Översiktsbild av .NETs ramverk 

Infrastrukturen är specificerad enligt standarden Common Language Infrastructure (CLI). 

Specifikationen är utvecklad av Microsoft och blev en standard år 2001. Idén går ut på att man skall 

kunna skriva kod i olika programmeringsspråk som ändå kan kompileras till samma kod och kan 

köras på olika typer av hård- och mjukvara. Först skriver man då en applikation i något av de 

programmeringsspråk som stöds, exempelvis C#. Sedan kompileras koden till assembler som i 

.NET-plattformen kallas för Common Intermediate Language (15). 15 är objektorienterat, 

plattformsoberoende och är stackbaserad. Att språket är stackbaserat innebär att data lagras på 

stacken och inte i ett register. Assemblerna ser alltså ut på samma sätt oavsett vilket språk 

applikationen skapades i. Det är även möjligt att gå tillbaka till de olika högnivåspråken oavsett 

vilken språk som du först skrev programmet i. Nästa steg är att omvandla assemblerna till 

maskinkod, detta görs av Common Language Runtime (14).  

Omvandlingen till maskinkod sker med hjälp av en kompilator som använder sig av Just In Time 

(JIT). Med detta menas att hela koden inte kompileras förrän den behövs till skillnad från en vanlig 
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kompilator där hela koden kompileras innan exekvering. Att koden kompileras under tiden gör det 

möjligt för JITn att optimera koden under tiden koden körs. Således saknas ett tydligt 

ställningstagande från kompilatorn, det går inte att veta på förhand om kompilatorn väljer att 

exempelvis göra en inline funktion eller liknande, beslutet är situationsbaserat. [15] Detta 

inskränker möjligheten att dra exakta slutsatser av hur en förändring påverkar koden som skall 

exekveras. Det är därför väldigt svårt att förutsäga de kommande mätningarna. Hewlett-Packards 

projekt Dynamo är en experimentell JIT som sänkte exekveringstiden med 30% på grund av 

optimeringar under exekvering. Förbättringar skedde genom flera förbättringar i maskinkoden som 

endast var möjliga att genomföra under exekvering, exempelvis att välja rätt metoder för inlining 

och för optimering av anropen till dynamiska bibliotek [13]. 

2.1 ”Extract method” 

Före refaktorering: 

        void PrintAccount(double amount) 

        { 

            ...; 

            Console.WriteLine(_owner); 

            Console.WriteLine(amount); 

        }  

 

Efter refaktorering: 

        void PrintAccount(double amount) 

        { 

            ...; 

            PrintDetails(amount); 

        } 

         

        void PrintDetails(double amount) 

        { 

            Console.WriteLine(_owner); 

            Console.WriteLine(amount); 

        } 

När en metod anropas så sparas adressen till den del av koden som anropar metoden och även de 

lokala variablerna sparas. Sedan så måste utrymme allokeras för de variablerna till den nya 

funktionen som ska anropas, efter detta så börjar metoden exekveras. När metoden är klar skall det 

allokerade minnet frigöras och sedan skall programmet återgå till den del av koden som anropade 

och nu skall de variablerna återigen laddas in. 

2.2 “Extract class” 

Före refaktorering: 
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Figur 2 - Klassen före refaktorering 

Efter refaktorering: 

 

Figur 3 - Klasserna efter refaktorering 

Enligt refaktoreringsprinciperna som råder och även enligt den objektorienterade filosofin ska en 

klass som gör två klassers jobb delas. Men varje nytt objekt skapar ett overhead, vilket tar plats i 

cachen. Detta måste vägas mot att när man har en stor klass med många fält som används ytterst 

sällan, då kan det vara en prestandavinst att dela en stor klass till två mindre för att inte ladda in 

onödig information i cachen. 

2.3  “Encapsulate Field” 

 

Före refaktorering: 

        public int heltal; 

 

Figur 4 - Klassen före refaktorering 

Efter refaktorering: 

        private int heltal; 

 

        public int Heltal 

        { 

            get { return heltal; } 

            set { heltal = value; } 

        } 
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Figur 5 - Klassen efter refaktorering 

Denna idé går ut på att konvertera en publik variabel till en lokal variabel för att istället komma åt 

variabeln via publika metoder, så kallade get och set metoder. Förutom att koden kan bli mer lättläst 

är den enklare att felsöka genom att man kan sätta en brytpunkt i set eller get metoden. Detta kan 

skapa overhead, som då givetvis sänker prestandan. Olika kompilatorer behandlar detta på olika 

sätt. Är kompilatorn bra så upptäcks detta och gör om de publika metoderna till inline funktioner 

när det är möjligt. Denna refaktorering är ur prestandasynpunkt nära besläktad med ”Extract 

method”, men är ändå värd att nämna eftersom det inte varit möjligt att utröna om kompilatorn 

behandlar get och set metoder annorlunda än andra metoder. När man undersöker assemblykoden så 

ser man tydligt att stora förändringar har skett. 

Före refaktorering: 

.class public auto ansi beforefieldinit BeforeEncapsulateField 

    extends [mscorlib]System.Object 

{ 

    .method public hidebysig specialname rtspecialname instance 

void .ctor() cil managed 

    { 

        .maxstack 8 

        L_0000: ldarg.0  

        L_0001: call instance void 

[mscorlib]System.Object::.ctor() 

        L_0006: ret  

    } 

 

 

    .field public int32 heltal 

 

} 

 

Efter refaktorering: 

.class private auto ansi beforefieldinit AfterEncapsulateField 

http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.BeforeEncapsulateField
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.BeforeEncapsulateField/.ctor()
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object/.ctor()
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField
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    extends [mscorlib]System.Object 

{ 

    .method public hidebysig specialname rtspecialname instance 

void .ctor() cil managed 

    { 

        .maxstack 8 

        L_0000: ldarg.0  

        L_0001: call instance void 

[mscorlib]System.Object::.ctor() 

        L_0006: ret  

    } 

 

 

    .property instance int32 Heltal 

    { 

        .get instance int32 

PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField::get_Heltal() 

        .set instance void 

PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField::set_Heltal(i

nt32) 

    } 

 

 

    .field private int32 heltal 

 

} 

 

Det som har tillkommit efter är två metodanrop. Nedan visas set-metoden: 

.method public hidebysig specialname instance int32 get_Heltal() 

cil managed 

{ 

    .maxstack 1 

    .locals init ( 

        [0] int32 CS$1$0000) 

    L_0000: nop  

    L_0001: ldarg.0  

    L_0002: ldfld int32 

PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField::heltal 

    L_0007: stloc.0  

http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField/.ctor()
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object/.ctor()
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField/property:Heltal:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField/get_Heltal():Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField/set_Heltal(Int32)
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField/get_Heltal():Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PrestandaTest:1.0.0.0/PrestandaTest.EncapsulateField.AfterEncapsulateField/heltal:Int32
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    L_0008: br.s L_000a 

    L_000a: ldloc.0  

    L_000b: ret  

} 

 

Här kan man se att är det fler instruktioner i den senare varianten. Det skall återigen påpekas att 14n 

kan upptäcka detta och göra en inline funktion.  

2.4 ”Decompose Conditional” 

Villkoret eller villkoren i en if-sats kan bli långa och komplicerade. Således förespråkar Fowler att 

man extraherar dessa villkor enligt exemplet nedan. 

Före refaktorering: 

        if(date.before(SUMMER_START) || date.after(SUMMER_END) ) 

        { 

            ...; 

        } 

Efter refaktorering: 

        if( notSummer(date) ) 

        { 

            ...; 

        } 

Även denna refaktorering påverkar prestandan på liknande sätt som ”Extract method”. När det 

gäller att snygga till villkor finns dock ytterliggare en aspekt. När en eller-sats utvärderas av datorn 

kontrolleras villkoren i den ordning de är skrivna, om det första villkoret är sant så kontrolleras inte 

de övriga. Att då ändra ordningen i koden för att den ska bli mer lättförståelig eller mer ”logisk” kan 

försämra prestandan.  

2.5 ”Introduce Parameter Object” 

Istället för att ha flera variabler i ett metodanrop förespråkar Fowler att ett objekt skall användas. 

Det är väldigt behändigt att göra på detta sätt speciellt om systemet är skiktat och vissa lager bara 

skickar värdena vidare, om man då vill addera en parameter behöver man inte ändra alla 

metodsignaturer på vägen dit man vill använda parametern. Påverkar systemet på liknande sätt som 

”Extract class”.  

Före refaktorering: 

    void Period(DateTime start, DateTime end) 

 

Efter refaktorering: 

    void Period(DateRange) 
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2.6 ”Replace Method with Method Object” 

Denna refaktorering går ut på att ersätta en metod med ett objekt. Tekniken är tänkt att användas när 

det inte går att extrahera en komplicerad del för att kodavsnittet använder för många lokala 

variabler. Ur prestandasynpunkt kan detta ses som en kombination av ”Extract class” och ”Extract 

method”. Det vill säga att overhead sparas i minnet och variabler skall sparas undan. 

Före refaktorering: 

    public class Order 

    { 

        double price() 

        { 

            double primaryPrice; 

            double secondPrice; 

            double alternPrice; 

 

            primaryPrice = 1; 

            secondPrice = 2; 

 

            alternPrice = primaryPrice * secondPrice; 

            return alternPrice; 

        } 

    } 

Efter refaktorering: 

public class PriceCalculator 

{ 

    double price() 

    { 

        return new PriceCalculator.compute(); 

    } 

}  

 

public static class PriceCalculator 

    { 

        double primaryPrice; 

        double secondPrice; 

        double alternPrice; 

 

        double compute() 

        { 

            primaryPrice = 1; 

            secondPrice = 2; 

            alternPrice = primaryPrice * secondPrice; 

 

            return alternPrice; 

        } 
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    } 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsförutsättningar 

 

Tabell 1 - Lista över de verktyg som använts 

Typ av verktyg Beskrivning

Mjukvara

Operativsystem Windows XP Professional, Version 2002, SP3

Utvecklingsplattform MS Visual studio 2008

Programmeringsspråk C#

Databas MS SQL Server 2008

Ramverk Banverket OIts

IIS Version 5.1

Kompilator .NET 3.5

Hårdvara

Ram 3,46 gb

Processor Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,46 GHz  

3.2 Undersökningsmetod 

3.2.1 Metod för att samla in data 

Det finns tre olika övergripande metoder att för att göra prestandaanalys: 

 mäta 

 simulera 

 analytiskt beräkna 

 

Mäta är den enklaste och snabbast analysmetoden, den har dock följande uppenbara nackdelar:  

 Det är svårt att dra generella slutsatser 

 Det går ej att ändra parametrarna 

 

Simulering gör det väldigt enkelt att ändra parametrarna men det är svårt att simulera varje detalj. 

Detta gäller speciellt en applikation som har en hög abstraktionsnivå, det vore skillnad om det var 

en loop som beräknade en matematisk funktion. Att analytiskt beräkna prestandan är svårt, speciellt 

i en sådan applikation som kommer att användas i detta projekt. Det skulle vara möjligt att med 

någorlunda precision beräkna prestandan vid numeriska beräkningar där abstraktionsnivån är lägre. 

I denna undersökning lämpar det sig bäst att mäta eftersom abstraktionsnivån är hög. 

  

När man ska mäta tidsåtgång finns det tre huvudgrenar: 

 Statistisk profilering 

 Instrumenteringsprofilering 

 Tidtagning 
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Inom instrumenteringsprofilering så skapas en profil baserad på händelser. En händelse är 

exempelvis när man går in eller ut ur en metod. Detta gör att man kan mäta hur lång tid det tar att 

genomföra olika händelser. Det kan vara nyttig information i detta projektarbete då man mer i detalj 

kan se vad som har tagit tid. Profileringsverktyget lägger in anrop till sig själv i början och slutet av 

en händelse för att kunna mäta den vilket innebär att programmet körs långsammare än om 

profileraren inte hade använts vilket kan vara en nackdel om man jämför två olika lösningar med 

olika antal händelser. Detta problem slipper man dock nästan helt med Statistisk profilering 

eftersom det bygger på sampling. Det går ut på att man med ett givet intervall kontrollerar 

instruktionspekaren för att utröna hur stor del av den totala tiden som har gått åt till programmet 

man vill kontrollera [3]. Rent praktiskt sker samplingen i en avbrottsrutin kopplad till en timer. 

Denna teknik används ofta när koden exekveras på en dator som används av andra samtidigt för då 

påverkas den totala exekveringstiden av de andra användarna. Tidtagningen innebär att klockan 

startas, koden exekveras och därefter stannas klockan. Tidtagningen är också den vanligaste inom 

denna typ av prestandaanalys [3]. Det beror till stor del på att själva observationen inte påverkar 

resultatet på olika sätt som sker med instrumenteringsprofilering. Stoppuret i .Net-plattformen 

klarar av mäta nanosekunder och är tillräcklig för dessa tester [16]. 

Detta är ett exempel från MSDN och denna undersöknings tester kommer att se ut på följande sätt: 

[16] 

 

            Stopwatch stopWatch = new Stopwatch(); 

 

            stopWatch.Start(); 

             

            //Här placeras koden som ska mätas 

 

            stopWatch.Stop(); 

 

            // Get the elapsed time 

            long ns = stopWatch.Elapsed.Ticks; 

 

3.2.2 Val av metod för att representera en mätserie med ett tal 

I decennier har det varit en strid om vilket medelvärde som skall användas för prestandatester [6]. 

Olika rapporter har förslagit olika medelvärden och en del rapporter hävdar att det inte har 

avgörande betydelse [7][8]. Det är viktigt att man tittar på vilken fördelning utfallet har och vad 

medelvärdet skall användas till. Det alla vill uppnå genom att använda rätt värde är att få ett på mått 

på ”central tendancy”, alltså att med ett tal representera en större mängd tal, vilket såklart är svårt 

[10] [9]. Många är överens om är att en siffra inte är tillräcklig för att presentera prestanda [6][12]. 

”No single rate quotation is sufficient or honest” 

En rapport har föreslagit att medelvärdet ska presenteras tillsammans med det minsta och det största 

värdet i utfallsmängden. [7]  
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Aritmetiska medelvärdet 
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Formeln utgör summan av alla värden delat på antalet värden. Aritmetiska medelvärdet är den 

enklaste och mest använda av de olika medelvärdena. När man i dagligt tal pratar om medelvärden 

åsyftas ofta det aritmetiska medelvärdet. Detta medelvärde har dock en stor brist, det är inte robust. 

Detta beror på att det påverkas starkt av ”outliers”. Beroende på vad man skall använda medelvärdet 

till är outliers olika skadligt. När man exempelvis är intresserad av hur mycket gemene man tjänar 

per år är vill man inte ha påverkan av outliers och bör således välja en annan metod för att beräkna 

årsinkomsten. Skall man som i detta fall mäta en händelse i applikationen som kommer att ske 

flertalet gånger så är outliers en naturlig del av detta och speglar den faktiska lasten på servern, 

förutsatt att outliern inte beror på mätfel. 

 

Harmoniska medelvärdet 
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Det harmoniska medelvärdet är ett specialfall av det generaliserade medelvärdet. Det harmoniska 

medelvärdet är alltid mindre eller lika stor som de övriga pythagoreanska medelvärdena. Detta 

medelvärde mildrar effekten av höga outliers och ökar effekten av de låga. Det harmoniska 

medelvärdet är det reciproka medelvärdet av de reciproka mätpunkterna. 

 

Geometriska medelvärdet 
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Det geometriska medelvärdet skiljer sig från det aritmetiska medelvärdet och det harmoniska 

medelvärdet eftersom man multiplicerar fram värdet istället för att addera. Detta medelvärde har 

inte heller någon förankring med den totala tiden, vilket i detta fall är något negativt. Den har dock 

fördelen att den är bra på att beräkna tider som är normaliserade [7]. 

 

Median 

Metoden går ut på att man ordnar talen i storleksordning och det värde som placerat i mitten är 

medianen, är det ett jämnt antal tal tas det aritmetiska medelvärdet av de två talen i mitten. Detta 

sätt att försöka hitta ett tal som är representativt för en större mängd torde vara välkänd för de allra 

flesta. Men den har dock vissa egenskaper som är värda att nämna. Den påverkas inte av outliers, 

således är den statistiskt robust. Den är också bra på att mäta ”central tendancy” när fördelningen är 

förskjuten. Medianen är dock väldigt dålig på att representera en serie tal om de är fördelade som 

två separerade normalfördelningar. 
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Jämförelse av de olika metoderna  

I diagrammet nedan följer en jämförelse av de olika sätten att representera en talmängd. Vilken 

metod som anses representera talen nedan på bästa sätt är subjektivt. Det beror på vad man vill visa. 

 

Tabell 2 - Ett exempel där de olika metoderna jämförs 

x1 x2 x3 x4 x5

1 2 2 2 7

2,8

1,891892

2,236854

2

Aritmetiska medelvärdet

Harmoniska medelvärdet

Geometriska medelvärdet

Medianen  

 

Slutsats 

Eftersom denna undersökning vill undersöka den totala lasten och avvikande värden ses som en 

naturlig del av fördelningen och inte som mätfel kommer det aritmetiska medelvärdet att användas. 

3.2.3 Val av metod för att testa hypotesen 

 

Metoden går ut på att man har en hypotes som skall prövas, mätningen utförs, informationen 

behandlas och sedan förstärks eller undergrävs hypotesen. Det grundläggande kravet inom all 

hypotesprövning är att hypotesen måste vara falsifierbar [4]. I denna undersökning är hypotesen att 

refaktorering påverkar prestandan. Den hypotesen är falsifierbar. Nästa steg är att besluta sig för hur 

man ska bedöma om hypotesen skall falsifieras eller verifieras. I detta fall är det två storheter som 

skall mätas vilket ger att utfallet skall behandlas matematiskt. Hypotesen blir då 

Prestanda(SystemA) - Prestanda(SystemB) != 0 

Det andra steget är att undersöka vad som kan förutsättas. Många metoder som används inom 

hypotesprövning när två stokastiska händelseförlopp ska jämföras bygger på att dessa stokastiska 

processer är oberoende. Konkretiserat i detta fall innebär det att prestandamätningen före 

refaktoreringen inte påverkar den efter refaktorering. 

Det tredje steget är att välja en lämplig metod för att jämföra de två resultaten. Det finns flera olika 

typer av metoder och valet baseras på hur mätvärdena är fördelade, hur många mätningar som finns 

och mätningarnas varians och förskjutning. Om mätvärdena är normalfördelade så finns det flera 

olika metoder att välja på. 

 

Students t-test är en metod som förutsätter att mätserien är normalfördelad men variansen behöver 

inte vara känd, den skattas. Metoden passar alltså bra för denna undersökning. Hypotesprövningen 

sker enligt beskrivningen som följer nedan. 

 

X är en stokastisk variabel med medelvärdet my, väntevärdet är definierat enligt nedanstående 
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formel 
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Definition av standardavvikelsen 
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T-värdet nedan är det värde som avgör om hypotesen skall förkastas eller ej 
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Detta värde sätts sedan in i en tabell för att undersöka om hypotesen skall förkastas eller ej. 

Stämmer hypotesen får man då fram undersökningens signifikans [2]. 

3.2.4 Felkällor 

Slektionsbias 

När man skall dra slutsatser av studier på en delmängd så måste den delmängden vara 

representativ för hela mängden. Detta ligger som grund för hela undersökningen, har man valt ut en 

felaktig delmängd så är slutsatserna värdelösa, det vill säga: ”Garbage in, garbage out”. Värt att 

påpeka är att i detta fall främst inte är valet utav refaktoreringsprincip som avses utan snarare hur 

den ”Extract method” som har blivit föremål för analys är representativt för alla fall av ”Extract 

method”. Att bryta ut en metod går att göra på ett oändligt antal sätt men som det har nämnts i 

teoridelen så sker essentiellt samma sak på assemblernivå när en metod bryts ut. Således kan man 

hävda att en metod är representativ är för alla metoder även om metoden inte utför samma sak. Det 

finns ingen ”vanlig” metod som är kan undersökas och så är det inom de flesta typer av kod. Sedan 

är det intressant  om testapplikationen är representativ för de applikationer man vill kunna dra 

slutsatser av. Testapplikation har använt Banverket ITs ramverk och är byggd enligt Banverket ITs 

principer, således är den representativ för Banverkets applikationer. 

 

Systematiska fel 

Systematiska fel är definierade som avvikelser som inte försvinner trots upprepade mätningar [5]. 
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Vanligtvis beror detta på att på att man mäter på ett sätt som inte är korrekt. Dessa fel är väldigt 

svåra att hantera eftersom det inte går att minimera felet genom att mäta fler gånger och sedan 

medelvärdesbilda. Därför måste man vara säker på att man samlar in mätvärden på ett korrekt sätt. 

Det blir ännu svårare om felet inte är konstant utan är specifikt för en av metoderna som observeras. 

Då är det meningslöst att jämföra de olika metoderna.  

 

En populär vetenskaplig artikel inom området listar ett antal vanliga felkällor inom området [11], 

nedan följer ett urval: 

 Förbiser att karakterisera lasten 

 Mäter prestandan inkonsekvent 

 Väljer felaktiga sätt att mäta lasten 

I teoridelen sker en noggrann genomgång av alla refaktoreringsprinciper som skall testas. Därför 

kan man anse att lasten karakteriseras på ett bra sätt. Den andra punkten är väldigt viktig men detta 

problem har hanterats korrekt. Anledningen till att detta kan konstateras är att testerna sker på en pc 

och utan kommunikation med omvärlden. När refaktoreringsprinciperna utvärderas separat behövs 

ej inblandning av ett nätverk och när hela testapplikationen skall köras så kommer anslutningen mot 

databasen att stängas av och Core-lagret kommer att skicka data som har slumpats fram. Metoden 

att mäta genomgås noggrant i början av detta kapitel. 

 

Klockans precision 

Givetvis behöver man vara medveten om med vilken precision hjälpmedlen som man använder sig 

av har. I detta fall så är klockan hjälpmedlet. Den klocka som har valts för denna undersökning är 

klassen Stopwatch som finns i .NETs ramverk i katalogen System.Diagnostics. Klassen har 

egentligen inte en egen inbyggd klocka utan använder sig av en underliggande timer. Det finns två 

varianter, om det finns stöd i hårdvaran används en hårdvarutimer annars så används systemtimern. 

Den PC som används i denna undersökning har en hårdvarutimer som stöds av klassen Stopwatch 

och då blir alltså upplösningen högre. Upplösningen för hårdvarutimern sammanfaller med 

processorns arbetsfrekvens, i detta fall 2992510000 Hz. Detta ger en precision på 0,34 ns. Detta är 

mer än tillräckligt för denna undersökning. Hade upplösningen varit högre hade det ändå inte blivit 

ett mer precist resultat eftersom klassen endast kan räkna nanosekunder. 
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4 Utveckling av testapplikation 

Utvecklingen av testapplikationen har skett på Banverket Verksamhetsstöd IT. För att avdelningen 

ska få maximal utdelning av undersökningen så ska mjukvaran vara så lik en riktig applikation som 

möjligt. Därför genomfördes inledningsvis en ordentlig genomgång av Banverkets ramverk och de 

principer som gäller vid utveckling vid avdelningen. Banverket har en trelagers struktur. I botten 

finns ett datalager vars enda uppgift är att kommunicera direkt med databasen. Ovanpå datalagret 

finns ett mellanlager som kallas för Core. I Core finns all logik och här sköts kontakten med 

datalagret och kontakten med andra system. I Visual Studio motsvaras de olika delarna av ett eget 

projekt enligt bilden nedan. 

 

 

Figur 6 - Applikationens utseende i Visual Studio 

 

För att applikationen ska kunna kommunicera med omvärlden finns en fasad (Facade), som är det 

översta lagret. Fasaden är tunn och saknar i stort sett logik. Fasaden skapar ett enhetligt sätt för alla 

Banverkets system att kommunicera. Testapplikationen kommunicerar med två andra system via 

WSHttp protokoll. Kommunikationen med dessa system kommer dock att vara avstängd för att 

minska antalet felkällor. ”Contracts” definierar olika kontrakt för att kommunicera med andra 

system. ”BoSupport” är ett stödbibliotek där information om de olika klasserna som finns i 

systemet. Nedan följer en översiktbild av ett system är byggt enligt Banverket ITs principer. 
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Figur 7 - Översiktsbild av Banverket ITs IT-arkitektur 
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5 Genomförande 

Detta avsnitt innehåller valda delar av tillvägagångssättet. Avsnittet ”Val av refaktoreringsprinciper” 

innehåller en beskrivning av hur urvalet av principer skedde. Den andra delen beskriver hur själva 

testningen genomfördes.  

5.1 Val av refaktoreringsprinciper 

Det finns många refaktoreringsprinciper och således är en avgränsning nödvändig. Nedan följer en 

beskrivning av hur urvalet av refaktoreringar har skett. Det skall klargöras att nästan alla ändringar i 

koden påverkar prestandan men i olika hög grad. Därför har de metoder som antagits påverka 

prestandan valts. Nedan finns en lista med olika sätt att skriva kod på som tyder på dålig design, 

under varje punkt finns förslag på förbättringar. Listan presenteras nedan med ett urval av 

förbättringar: 

 

Tabell 3 - Översikt av de refaktoreringsprinciper som föreslogs[1] 

Bad smells Urval av rekommenderade åtgärder

"Duplicated Code" "Extract method", "Pull up method", "Extract Class"

"Long method" "Extract method", "Introduce Parameter Object"

"Large Class" "Extract Class"

"Long Parameter List" "Introduce Parameter Object"

"Divergent Change" "Extract Class"

"Shotgun Surgery" "Move Method", "Inline Class"

"Feature Envy" "Move Method"

"Data Clumps" "Extract Class", "Introduce Parameter Object"

"Primitive Obsession" "Replace Data Value with Object", "Extract Class"

"Switch Statement" "Extract Method", "Move Method"

"Parallel Inheritance Hierarchies" "Move Method", "Move Field"

"Lazy Class" "Collapse Hierarchy", "Inline Class"

"Speculative Generality" "Rename Method"

"Temporary Field" "Extract Class", "Introduce Null Object"

"Message Chains" "Hide Delagate", "Extract Method", "Move Method"

"Middle Man" "Remove Middle Man", "Inline Method"

"Inapprropriate Intimacy" "Move Method", "Move Field"

"Alternative Classes with Different Interfaces" "Rename Method", "Move Method"

"Incomplete Library Class" "Introduce Foreign Method"

"Data Class" "Encapsulate Field", "Move Method"

"Refused Bequest" "Push Down Method", "Push Down Field"

"Comments" "Extract Method", "Rename Method"

 

De som har valts för närmare undersökning är de som förekommer ofta och förmodas påverka 

prestandan. Hur dessa påverkar prestandan finns beskrivet i teoridelen. Nedan följer de 

refaktoreringar som inte valts att undersökas närmare tillsammans med en motivering. 

 

"Rename Method" 

Namnbyte påverkar inte prestandan och är således inte med i undersökningen. 

 

"Remove Middle Man" 
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Att ta bort mellanhänder när data ska hämtas eller skickas kommer givetvis att öka prestandan. Den 

kommer inte att undersökas eftersom det inte råder något tvivel om att prestandan kommer att öka 

drastiskt. 

 

"Inline Class" 

Denna metod är inte med då den är motsatsen till ”Extract Class”. Det räcker således att testa att 

extrahera klassen och dra slutsatser från det.  

 

"Inline Method" 

Motsvarande motivering som ovan men motsatsen till denna är ”Extract Method”. 

 

"Move Method" 

Denna är inte med då den inte är tillräckligt tydlig för att undersöka. Det beror helt på situationen, 

om det är många anrop från olika delar av koden etcetera. 

 

"Pull up method", "Push Down Method", "Push Down Field" och "Pull Up Field" 

Alla dessa metoder handlar om att flytta funktionalitet upp eller ner i hierarkin. Det kan vara svårt 

att dra generella slutsatser ifrån dessa tester. Denna rekommendation borde inte påverka prestandan 

nämnvärt då det blir metodanrop som är snarlika för de båda fallen. 

 

“Replace Temp with Query” 

Denna teknik går ut på att istället för att använda en temporär variabel så skall den bytas ut mot en 

metod. Ur prestandasynpunkt är den lik ”Extract method” och kommer således inte undersökas 

närmare. 

 

5.2 Koden som testar de olika principerna 

Först skapades ett antal klasser som inte använde sig av de utvalda refaktoreringsprinciperna. 

Målsättningen var att skapa klasser som skulle vara så ”rena” som möjligt, med det menas att endast 

den kod som används för att testa principen skall vara med för att isolera själva principen. 

Exempelvis om ”Extract method” skall testas så bör det som bryts ut inte vara beräkningstungt för 

då tar metodanropet väldigt kort tid relativt den totala exekveringstiden.  

Strukturen var sådan att först skapades en testklass för varje princip som skulle utvärderas. 

Testklassen innehåller tidtagning och en metod som sparar mätresultatet i en textfil. Klassen skapas 

med ett argument som innehåller en boolesk variabel där sant betydde att den orefaktorerade 

varianten skulle köras och vice versa. Sedan skapades två klasser, den ena utan refaktorering den 

andra med refaktorering. Dessa exekverades genom testklassen. När detta var gjort för alla klasser 

skapades en stor testklass som gick igenom de mindre testklasserna. För att inte data ska ligga 

cachad så kördes först testerna med refaktorering sedan därefter utan refaktorering, istället för att 
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köra varannan. 

 

Nedan följer koden från den stora testklassen: 

 

            for (int i = 0; i < 100; i++) 

            { 

                EFTest.Test(false); 

                IPOTest.Test(false); 

                EMTest.Test(false); 

                ECTest.Test(false); 

                ECTest2.Test(false); 

                INOTest.Test(false); 

                RMwMOTest.Test(false); 

                DCTest.Test(true); 

                DCTest.Test(false); 

                EFTest.Test(true); 

                IPOTest.Test(true); 

                EMTest.Test(true); 

                ECTest.Test(true); 

                ECTest2.Test(true); 

                INOTest.Test(true); 

                RMwMOTest.Test(true); 

            } 



29 

 

6 Resultat 

I denna del presenteras resultatet. Denna del är uppdelad i två avsnitt varav den ena presenterar 

informationen från varje refaktoreringsprincip separat och den andra för hela testapplikationen. 

6.1 Refaktoreringsprinciperna testade separat 

 

Tabell 4 - Resulatet från de olika metoderna att refaktorera 

Före [ns] Efter [ns]

Minsta 817465 1384237

Medelvärde 820086 1387603

Högsta 850985 1392443

Ökning (%)

Standardavv. 3362 1362

p

"Extract method"

69

5,6838E-281  

 

Före [ns] Efter [ns]

Minsta 457699 1983070

Medelvärde 464098 1995955

Högsta 953556 2528248

Ökning (%)

Standardavv. 49445 57737

p

“Encapsulate Field”

330

1,2946E-231  

 

Före [ns] Efter [ns]

Minsta 1591120 3095154

Medelvärde 1599116 3306015

Högsta 1615224 3352119

Ökning (%)

Standardavv. 4819 17335

p

"Introduce parameter object"

107

1,4448E-178  

 

Före [ns] Efter [ns]

Minsta 3415144 4652838

Medelvärde 3430821 4662057

Högsta 3964047 4839835

Ökning (%)

Standardavv. 54094 4161

p

"Replace Method with Method Object"

36

4,5681E-160  
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Före [ns] Efter [ns]

Minsta 327938 325188

Medelvärde 343681 346017

Högsta 360932 361025

Ökning (%)

Standardavv. 6971 7471

p

"Decompose conditional"

1

0,020831071  

 

Före [ns] Efter [ns]

Minsta 1916 50120

Medelvärde 5556 60069

Högsta 11753 227051

Ökning (%)

Standardavv. 2637 297

p

981

2,73753E-55

"Extract class"

 

 

I tabellen ovan tydliggörs resultatet från enskilda refaktoreringsprinciper. För "Introduce Parameter 

Object", "Encapsulate Field", ”Replace Method with Method Object”, ”Extract Class” och "Extract 

Method" är det tydligt att prestandan sjunker efter refaktorering. ”Decompose Conditional” 

påverkas dock ej mycket av refaktoreringen. 

 

 

6.2 Testapplikationen testad 

Tabell 5 - Resulatet från när hela applikationen testades 

Före [ns] Efter [ns]

Minsta 351341 355166

Medelvärde 382939 396409

Högsta 554136 551187

Ökning (%)

Standardavv. 41280 35004

p 0,018146566

Testapplikation

4

 

I tabellen ovan visas resultatet av testet av testapplikationen. Resultatet är tydlig och visar att 

medianen av applikationens exekveringstid har ökat lite, med 4 %. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet. 

7.1 Refaktoreringsprinciperna testade separat 

 

”Extract Method” 

Effekten blev den väntade, det tar längre tid exekvera koden efter att kodstycket har extraherats till 

en metod. Det aritmetiska medelvärdet av exekveringstiderna ökade med nästan 70 % efter 

refaktoreringen. Detta sätt att refaktorera är en av de mest omtalade och det finns inbyggt stöd för 

denna operation i Visual Studio 2008, detta gör den extra intressant då den torde vara vanligast. I 

teoridelen nämndes  att om anropet var frekvent så skulle kanske detta upptäckas av JITn och den 

skulle då göra en inline metod och då skulle refaktoreringen inte påverkat prestandan, så blev alltså 

inte fallet. En förklaring till att detta inte upptäcktes skulle kunna vara att C# inte är byggt för att 

vara snabbt och därför är kompilatorns kompetens inom detta område rudimentär. I övrigt stämde 

teorin med praktiken och man kan ana att det kommer att ta längre tid desto fler variabler som 

måste sparas undan på stacken och om flera metoder extraheras i serie. Man skall ha i åtanke att det 

finns ett oändligt antal sätt att extrahera metoder och att denna undersökning endast tittar närmare 

på en av dem. Den metod som användes i denna undersökning hade inparametrar men saknade 

returvärde, det skulle vara intressant att testa det motsatta. Koden blir tydligare med denna 

operation men en kommentar i koden kanske skulle kunna fungera lika bra och då utan att behöva 

förlora prestanda. 

 

“Encapsulate Field” 

Denna refaktoreringsprincip är en liten förändring som skapar en stor skillnad i prestanda. Det 

aritmetiska medelvärdet av exekveringstiden blev fyra gånger så stor efter refaktoreringen. Ibland 

kan det vara väldigt bra med get och set metoder, speciellt om man vill att något mer ska förändras 

när en variabel ändras eller hämtas. Man skall akta sig för att använda denna metod slentrianmässigt 

och man bör vara medveten om konsekvenserna denna metod har. Lärdomen av detta resultat är att 

funktionsanrop är kostsamma. 

 

“Introduce Parameter Object” 

Denna refaktorering gjorde att det aritmetiska medelvärdet av exekveringstiderna ökade med över 

100 %. Att det skulle bli en ökning var väntat men det var oväntat att den skulle bli så stor. Ofta är 

dessa objekt små och Microsoft rekommenderar att objekt som mindre än 16 bytes skall vara 

structar istället och ofta är parameterobjekten små. Det vore således intressant att undersöka hur 

prestandan påverkas om man använder en struct istället. 

 

”Replace Method with Method Object” 
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Denna refaktorering ökade det aritmetiska medelvärdet av exekveringstiderna med över 35 %. Man 

ska ha i åtanke att denna ökning skedde trots att metoden var static och således behövdes inte ett 

nytt objekt skapas. 

 

”Decompose Conditional” 

Detta sätt att refaktora blev undersökningens överraskning. Enligt metodiken ovan borde det ta 

betydligt längre tid att flytta villkoret till en metod, så blev inte fallet. Utfallet blev att 

refaktoreringen inte påverkade prestandan. Detta kan bero på två saker antingen så tog 

metodanropet kort tid relativt den tid det tog att kontrollera om villkoret stämde så att det inte 

påverkade resultatet i någon större utsträckning. Ett annat alternativ är att JITn upptäckte detta och 

gjorde en inline funktion. 

 

 

”Extract Class” 

Denna metod är svårast att analysera, det beror främst på att minneshanteringen är inblandad. Om 

objekten man vill använda finns i cachen så går det givetvis snabbare än om de ska hämtas från 

ramminnet. Ett scenario som skulle kunna inträffa är följande, klassen som splittras används 

samtidigt men sparas på olika ställen i minnet. Många minneshanteringssystem arbetar efter 

”Principle of locality”, vilket innebär att minneshanteraren hämtar objektet och närliggande data. 

Detta kommer då leda till att först hämtas det ett objekt och sedan måste det andra objektet hämtas 

separat vilket tar längre tid än om man istället hade hämtat båda samtidigt. Denna effekt finns alltså 

bara när objekten används samtidigt. Olika sådana minneseffekter skiljer sig från fall till fall och det 

är därför svårt att dra generella slutsatser från ett sådant experiment. 

7.2 Testapplikationen testad 

Resultatet blev tydligt i den meningen att de refaktorerade versionerna tog längre tid att exekvera än 

den som inte var refaktorerad. Det är dock värt att återigen nämna det är svårt att gå från 

orefaktorerad till refaktorerad. Således skall resultatet anses som en fingervisning av hur ett system 

kan påverkas. En annan viktig aspekt som påverkar en hel applikation är hur stor andel av koden 

som refaktoreras. De flesta applikationer utvecklas med stöd av ett ramverk och den koden ligger ur 

utvecklingssynpunkt utanför projektet och ändras ej från ett projekt till ett annat. 
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8 Slutsats 

Denna undersökning har visat att om koden refaktoreras enligt de principer som testats tar koden 

längre tid att exekvera. De flesta refaktoreringssprinciperna ökade exekveringstiden med väldigt 

mycket. Det är dock viktigt att se till helheten och fråga sig om applikationen kommer att kräva 100 

% ökad prestanda efter refaktorering. Sannolikt är så inte fallet. Detta beror dels på att 

applikationen i en ”verklig” miljö inte kan vara helt orefaktorerad för att sedan bli helt refaktorerad.  

Antagligen kommer applikationen gå från att vara lite refaktorerad till lite mer refaktorerad. Den 

andra orsaken är att Banverkets ramverk har använts och endast en liten del har varit kod som har 

nyproducerats och som har refaktorerats. Bevis för detta resonemang finns i resultatdelen där 

ökningen i testapplikationen bara blev 4 %.  Inom beräkningstunga kretsar finns en tumregel som 

heter ”90-10 regeln”. Denna innebär att 90 % av exekveringstiden spenderas avi 10 % av koden. 

Det innebär således att man bör vara försiktig med att refaktorera dessa 10 % av koden för att då i 

stort sett ha en lika snabb applikation men som ändå är lättöverskådlig, tydlig och lätt att 

underhålla.  

Man skall tänka på att C# inte är konstruerat för att kunna tävla med exempelvis C i prestanda, 

det är konstruerat för att vara enkelt och bidra till hög produktivitet. 
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9 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant uppslag till vidare forskning för en ingenjör vore en jämförelse med andra 

kompilatorer. Det vore även intressant att testa en hel applikation som tillsammans med ett ramverk 

är helt orefaktorerat, sedan refaktorera för att sedan testa igen. 

 

Det vore även intressant att utvärdera hur mycket tydligare koden faktiskt blir när den refaktoreras. 

Detta är dock inget uppdrag som bör ges till en ingenjör utan bör exempelvis ges till en pedagog 

eller liknande med goda kunskaper inom programmering. En person med dessa kvalifikationer torde 

dock vara svår att finna. 
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10 Ord att förklara 

Microsoft Visual Studio 2008 - En programutvecklingsmiljö för att skapa applikationer. All 

utveckling har skett i detta program. Programmet har inbyggda kompilatorer för C#, Visual Basic, 

C++ och J++. 

 

C – C är ett gammalt men fortfarande väldigt vanligt förekommande programmeringsspråk. Språket 

är likt C# imperativt. C används bland annat inom prestandaberäkningar då det är effektivt ur den 

synpunkten. Nackdelarna med C är att det inte är objektorienterat och är osäkert.  

 

Assembler – Assemblerkod är det som de flesta typer av kod kompileras till. 15 är inte 

assemblerkod i den meningen att datorn kan förstå den men ger en inblick i vad som händer när 

koden tolkas av processorn. 
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12 Bilagor 

Här presenteras all kod som har används för att utvärdera de olika metoderna. 

 

12.1 ”Extract method” 

Före refaktorering: 

        private static void BEMMethod(int antal, int[] randomInt) 

        { 

            for (int i = 0; i < antal; i++) 

            { 

                int a = 1, b = 2; 

http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/ddk909ch(en-us).aspx
http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-335.pdf
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.stopwatch.aspx
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                a = randomInt[i] + randomInt[i + 1] + a; 

                b = randomInt[i] * 2 + randomInt[i + 1] * 2 + b; 

 

            } 

        } 

Efter refaktorering: 

        private static void AEMMethod(int antal, int[] randomInt) 

        { 

            for (int i = 0; i < antal; i++) 

            { 

                int a = 1, b = 2; 

                ExtractedMethod(randomInt, i, ref a, ref b); 

            } 

        } 

 

        private static void ExtractedMethod(int[] randomInt, int i, ref int a, 

ref int b) 

        { 

            a = randomInt[i] + randomInt[i + 1] + a; 

            b = randomInt[i] * 2 + randomInt[i + 1] * 2 + b; 

        } 

 

12.2 ”Encapsulate field” 

Före refaktorering: 

        public class BeforeEncapsulateField 

        { 

            public int heltal; 

        } 

Efter refaktorering: 

        public class AfterEncapsulateField 

        { 

            private int heltal; 

 

            public int Heltal 

            { 

                get { return heltal; } 

                set { heltal = value; } 

            } 

 

        } 

 

12.3 ”Introduce parameter object” 

Före refaktorering: 

        private static void BIPOMethod(int antal, int[] randomInt) 

        { 

            for (int i = 0; i < antal; i++) 

            { 

                FunctionBIPO(randomInt[i], randomInt[i + 1]); 

 

            } 

        } 

Efter refaktorering: 

                private static void FunctionAIPO(ParameterObject PO) 
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        { 

            int c = PO.a + PO.b; 

        } 

 

        public class ParameterObject 

        { 

            public int a = 0; 

            public int b = 0; 

        } 

 

12.4 ”Replace method with method object” 

Före refaktorering: 

        public class BeforeRMwMO 

        { 

            public double price() 

            { 

                double primaryPrice; 

                double secondPrice; 

                double alternPrice; 

 

                primaryPrice = 1; 

                secondPrice = 2; 

 

                alternPrice = primaryPrice * secondPrice; 

                return alternPrice; 

            } 

        } 

Efter refaktorering: 

        public class AfterRMwMO 

        { 

            public double price() 

            { 

                return PriceCalculator.compute(); 

            } 

        } 

 

        public class PriceCalculator 

        { 

 

 

            public static double compute() 

            { 

 

                double primaryPrice = 1; 

                double secondPrice = 2; 

                double alternPrice = primaryPrice * secondPrice; 

 

                return alternPrice; 

            } 

        } 

 

12.5 ”Decompose conditional” 

Före refaktorering: 

        public class BeforeDC 
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        { 

            public void DC() 

            { 

                Random random = new Random(); 

                DateTime SUMMER_START = new DateTime(2010, 06, 01); 

                DateTime SUMMER_END = new DateTime(2010, 10, 01); 

                DateTime now = new DateTime(2010, random.Next(1, 12), 

random.Next(1, 29)); 

                now = DateTime.Now; 

 

                if (SUMMER_START.Ticks > now.Ticks || SUMMER_END.Ticks < 

now.Ticks) 

                { 

                    int a = 1 + 3; 

                    a = a + 1; 

                } 

            } 

        } 

Efter refaktorering: 

       public class AfterDC 

        { 

            public void DC() 

            { 

                Random random = new Random(); 

                DateTime now = new DateTime(2010, random.Next(1, 12), 

random.Next(1, 29)); 

                now = DateTime.Now; 

 

                if (NotSummer(ref now)) 

                { 

                    int a = 1 + 3; 

                    a = a + 1; 

                } 

            } 

 

            private static bool NotSummer(ref DateTime now) 

            { 

                DateTime SUMMER_START = new DateTime(2010, 06, 01); 

                DateTime SUMMER_END = new DateTime(2010, 10, 01); 

                return SUMMER_START.Ticks > now.Ticks || SUMMER_END.Ticks < 

now.Ticks; 

            } 

        } 

12.6 ”Extract class” 

Före refaktorering: 

        public class BeforeExtractClass 

        { 

            public int[,] a; 

            public int[,] b; 

 

            public BeforeExtractClass(int antal) 

            { 

                a = new int[antal, antal]; 

                b = new int[antal, antal]; 

            } 

        } 

Efter refaktorering: 

        public class AfterExtractClass1 
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        { 

            public int[,] a; 

 

            public AfterExtractClass1(int antal) 

            { 

                a = new int[antal, antal]; 

            } 

        } 

 

        public class AfterExtractClass2 

        { 

            public int[,] b; 

 

            public AfterExtractClass2(int antal) 

            { 

                b = new int[antal, antal]; 

            } 

        } 


