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Sammanfattning 
 

Vid utveckling av applikationer som har nätverkskrav så är det inte alltid lätt att veta vilken 
teknik som bör väljas. Realtidskommunikation öppnar upp flera möjligheter till applikationer 
där höga krav ställs på svarstider. I denna studie så jämförs WebSocket och WebRTC för att 
ge ett bättre underlag vid val av bakomliggande teknik för att uppnå realtidskommunikation i 
spel. Två olika spelartefakter utvecklas där den ena stödjer WebSocket och den andra stödjer 
WebRTC. En användarstudie används sedan för att utvärdera dessa.  WebSocket och WebRTC 
ställs även mot varandra i ett experiment som resulterar i att WebSocket presterar bättre. 

Nyckelord: WebSocket, WebRTC, realtidskommunikation, webbaserade spel, 

prestandajämförelse 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 WebRTC ................................................................................................................. 2 
2.1.1 Signalering ...................................................................................................................... 2 

2.2 ICE, STUN och TURN ............................................................................................ 3 

2.3 DataChannel ........................................................................................................... 3 

2.4 HTML5 WebSocket ................................................................................................. 3 

2.5 Node.js ................................................................................................................... 4 

2.6 Prestanda i webbapplikationer ................................................................................ 5 
2.6.1 QoS ................................................................................................................................. 5 

2.7 TCP ........................................................................................................................ 6 

2.8 UDP ........................................................................................................................ 6 

2.9 Round Trip Time ..................................................................................................... 7 

3 Problemformulering .......................................................................................... 8 

4 Metod .................................................................................................................. 9 

4.1 Mätningar ................................................................................................................ 9 
4.1.1 Nätverksmiljöer ................................................................................................................ 9 
4.1.2 Nätverksstruktur ............................................................................................................ 10 
4.1.3 Datamängd .................................................................................................................... 11 
4.1.4 Användarstudie ............................................................................................................. 11 

4.2 Forskning och etik ................................................................................................. 11 

4.3 Alternativa metoder ............................................................................................... 11 

5 Genomförande ................................................................................................. 12 

5.1 Litteraturstudie ...................................................................................................... 12 

5.2 Implementation ..................................................................................................... 12 
5.2.1 Implementation av spel ................................................................................................. 12 
5.2.2 Grafik ............................................................................................................................. 15 
5.2.3 Node.js .......................................................................................................................... 17 
5.2.4 Socket.io / Express........................................................................................................ 17 
5.2.5 WebSocket - Server ...................................................................................................... 17 
5.2.6 WebSocket - Meddelanden ........................................................................................... 19 
5.2.7 WebRTC ........................................................................................................................ 20 

5.3 Progression........................................................................................................... 23 
5.3.1 Mätning av svarstider .................................................................................................... 23 
5.3.2 Utbyggnad av WebRTC-klient ....................................................................................... 23 

5.4 Pilotstudie ............................................................................................................. 25 

6 Utvärdering....................................................................................................... 27 

6.1 Resultat - Experiment ........................................................................................... 27 
6.1.1 Flera klienter - 30 meddelanden i sekunden / 500 byte ................................................ 27 
6.1.2 Olika nätverk - 30 meddelanden i sekunden / 500 byte ................................................ 29 
6.1.3 Analys ............................................................................................................................ 31 
6.1.4 Slutsatser ...................................................................................................................... 33 

6.2 Resultat - Användarstudie ..................................................................................... 33 
6.2.1 Analys ............................................................................................................................ 34 



6.2.2 Slutsatser ...................................................................................................................... 34 

7 Avslutande Diskussion ................................................................................... 35 

7.1 Sammanfattning .................................................................................................... 35 

7.2 Diskussion ............................................................................................................ 35 

7.3 Framtida arbeten .................................................................................................. 36 

Referenser .............................................................................................................. 38 



 
1 

1 Introduktion 

Webbläsare blir allt mer vanliga plattformar som applikationer använder sig av. Tidigare har 
plugins används för att kunna uppnå realtidsapplikationer inom delade miljöer då strikta 
nätverkskrav har varit en faktor. Applikationer som implementerats direkt i webbläsaren har 
tidigare inte lyckats nå samma grad av uppdateringsfrekvens, latens samt genomströmning 
som applikationer som använder sig av plugins. Nya tillvägagångssätt gällande nätverk har 
börjat ta effekt och istället för att bara använda plugins så används också integration direkt i 
webbläsaren då dessa har blivit så pass sofistikerade att de numera kan nå hög prestanda 
(Gutwin, Lippold & Graham 2011). 

Med flera olika webbteknologier så som Ajax short/long pulling, Hypertext Transfer Protocol-
streaming även kallat HTTP och andra teknologier som möjliggör kommunikation över 
webben, så är det svårt att bestämma sig för vilken typ av webbteknologi som är bäst lämpad 
för olika typer av applikationer då dessa applikationer har olika krav på prestanda  (Gutwin, 
Lippold & Graham 2011).  

WebRTC och WebSocket är två nya teknologier som har implementerats i HTML5. WebSocket 
har visat sig ha väldigt bra prestanda jämfört mot tidigare webbteknologier som exempel Ajax 
och server-sided events. Intressant är då hur denna teknologi mäter sig mot WebRTC som 
använder sig av peer-to-peer istället för  en server-klient-arkitektur. 

Målet med studien är att jämföra WebSocket med WebRTC för att ta reda på vilken teknologi 
som är mest lämpad för backend i spel. I studien används en användarstudie samt ett 
experiment för att ta reda på hur dessa tekniker presterar. 
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2 Bakgrund 

2.1 WebRTC 
WebRTC är ett API som stödjer peer-to-peer teknik direkt via webbläsaren. Denna teknik 
använder sig av javascript och stödjer även media i form av video och ljud. Det går alltså att 
kommunicera webbläsare till webbläsare. WebRTC är en standard som blev open sourced av 
Google år 2011, därmed är tekniken  fortfarande relativt ny. Teknologin finns implementerad 
i de större webbläsarna och presterar väl även under långsammare internetuppkopplingar 
(Wang & Mei 2017).   

 case "offer":            
                //for ex. UserA wants to call UserB  
                console.log("Sending offer to: ", conn, data.offer, sessionId);  
 
                if(conn != null) {  
                   //setting that UserA connected with UserB  
                    sendTo(conn, { type: "offer", offer: data.offer, peer:data.peer});  
                }  
                break; 
     
             case "answer":  
                console.log("Sending answer to: ", conn, data.answer);  
                //for ex. UserB answers UserA  
                if(conn != null) {  
                   sendTo(conn, { type: "answer", answer: data.answer, index: data.index});  
                }    
                break;   
             case "candidate":  
                console.log("Sending candidate to:", conn), data.candidate;  
                if(conn != null) {  
                    console.log(data.peer); 
                   sendTo(conn, {type: "candidate", candidate: data.candidate, session:sessionId, 
peer:data.peer}); 
                } 
                break;   

Figur 1 - Kod för en WebRTC-server 
 

2.1.1 Signalering 

WebRTC använder sig som tidigare nämnt av peer-to-peer för överföring av data, dock så finns 
det vissa problem med detta. Webbläsarna kan inte starta en förbindelse innan specifika 
uppgifter har utbytts mellan parterna. Detta går att styrka med ett exempel från verkligheten. 
Till exempel  går det inte att inleda ett telefonsamtal om ingen av parterna vet vilket 
telefonnummer de har, detsamma gäller WebRTC. Det behövs någon typ av mellanhand för 
att etablera kommunikation mellan de två parterna. För att lösa detta problem så används 
signaleringsservrar som klienterna ansluter till och därefter kan de utbyta nödvändig 
information för att etablera en anslutning genom servern (Tutorialspoint 2018). 
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Figur 2 - Signalering 

2.2 ICE, STUN och TURN  

Signaleringsservern använder sig av ICE (Interactive Connectivity Establishment). ICE i sin 
tur  listar ut bästa möjliga sätt för att skapa en anlutning som fungerar mellan klienterna och 
detta sker parallelt. ICE försöker först att använda information i från operativsystemet och 
nätverkskortet. Vid misslyckande  så används istället en STUN-server och om detta fallerar så 

används slutligen en  TURN-server  (Rosenberg  2010). 

STUN även kallat “Session Traversal of User Datagram Protocol” är ett protokoll som 
klienterna använder för att ta reda på klientens egna information (IP-adress). Klienten 
kommunicerar med en STUN-server och denna svarar med klientens IP-adress samt vilken 
typ av NAT (brandvägg) som klienten befinner sig bakom. Denna information skickas sedan 
vidare till den andra klienten för att kunna skapa en peer-to-peer anslutning. STUN i sig sköter 
alltså ingen dataöverföring (Rosenberg, Mahy, Huitema & Weinberger 2003).  

Vid misslyckande att skapa en peer-to-peer med STUN så används istället TURN (Traversal 
Using Relays around NAT), klienterna ansluter till en TURN-server och servern i sin tur 

skickar sedan vidare datan till den mottagande klienten  (Matthews, Mahy & Rosenberg 

2010). 

2.3 DataChannel  

När peer-to-peer anslutning har upprättats så används en dataChannel för att fritt skicka data 
mellan klienterna. DataChannel använder sig främst av SCTP som är en blandning mellan 
UDP och TCP  (Tutorialspoint 2018). 

2.4 HTML5 WebSocket 
HTML5 WebSocket är en teknik som möjliggör tvåvägskommunikation i full duplex mellan en 
klient och server över webben. Tekniken använder sig av protokollet TCP (Transmission 
Control Protocol) och skapades för att undkomma problematik som uppstår vid polling av 
HTTP som innehar väldigt hög overhead i varje meddelande. Protokollet består av två delar, 
en handskakningsfas och en överföringsfas. Klienten måste först kommunicera med servern 
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genom HTTP under handskakningsfasen. Förbindelsen uppgraderas sedan och går in i 
dataöverföringsfasen. När handskakningen gått igenom så är det möjligt för båda parterna att 
skicka data oberoende av den andra parten (Fette & Melnikov 2011).  

Enligt Puranik, Feiock och Hill (2013) så är WebSocket en ny teknik som använder mindre 
bandbredd och har lägre latens än Ajax som använder sig av polling av HTTP.  Nackdelen med 
WebSockets är dock att alla webbläsare inte har stöd för denna teknologi.   

wsServer = new WebSocketServer({ 
 httpServer: server 
}); 
 
wsServer.on('request', function(request) { 
 var connection = request.accept(null, request.origin); 
 
 connection.on('message', function(message) { 
   if (message.type === 'utf8') { 
   } 
 }); 
 
 connection.on('close', function(connection) { 
 }); 
}); 

Figur 3 - Kod för att skapa en WebSocket-server i Node.js 

$(function () { 
 window.WebSocket = window.WebSocket || window.MozWebSocket; 
 
 var connection = new WebSocket('ws://127.0.0.1:1337'); 
 
 connection.onopen = function () { 
 }; 
 
 connection.onerror = function (error) { 
 }; 
 
 connection.onmessage = function (message) { 
   try { 
     var json = JSON.parse(message.data); 
   } catch (e) { 
     console.log('This doesn\'t look like a valid JSON: ', 
         message.data); 
     return; 
   } 
 }; 
}); 

Figur 4 - En enkel WebSocket-applikation 

2.5 Node.js 

Node.js är en javascript-baserad servermiljö som fokuserar på bra prestanda och låg 
minnesanvändning.  Node.js är ett av de ramverk som är mera känt för att stödja javascript-
baserad serverutveckling. Det finns en stor gemenskap på webben som utvecklar bibliotek som 
är ämnade för just Node.js, men även bibliotek som är kompatibla med ramverket. Ramverket 
använder sig av event-baserad programmering som ger utvecklarna mer kontroll när det 
kommer till vad som händer vid aktiviteter. 

Asynkron I/O är viktig för denna typ av programmeringsspråk för att undvika att 
applikationen blir låst när en I/O operation sker, vilket även kallas deadlock  (Tilkov & 
Vinoski, 2010). Node.js kommer med ett inbyggt bibliotek för HTTP och har stöd för 
WebSockets (Okamoto, Kamada, Kohana & Yonekura 2013). 
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var http = require('http'); 
var fs = require('fs'); 
http.createServer(function (req, res) { 
  fs.readFile('example.html', function(err, data) { 
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 
'text/html'}); 
 res.write(data); 
    res.end(); 
  }); 
}).listen(8080); 

Figur 5 - Kod för att skapa en Node.js-server 

2.6 Prestanda i webbapplikationer 
Ett stort problem med nätverksbaserade multiplayer-spel enligt Pantel och Wolf (2002) är 
fördröjning vid nätverksöverföring, vilket innebär att det kan ta lite tid innan en händelse i ett 
spel eller en applikation registreras och uppdateras hos de andra klienterna eller servern. 
Fördröjning är omöjligt att undvika, men det finns olika tekniker som möjliggör 
synkronisering. 

Enligt Beigbeder et al.  (2002)  så har latens en väldigt stor inverkan på en spelares prestanda 
vid skjutning i FPS-spel (First Person Shooter). Latensen påverkade dock inte spelarens 
rörelser i samma grad som vid skjutning. I det kända FPS-spelet Unreal Tournament som 
innehåller snabba rörelser så hade en latens på över 100 millisekunder en stor påverkan på 
hur många gånger spelaren dog och även antalet dräpta fiender reducerades. Vid svarstider 
på 200 millisekunder eller mer så degraderades spelarens prestanda med ungefär  30%. Dock 
så hade latensen inte lika stor påverkan på spelarens rörelser även fast dessa var komplexa. 
Packet loss på 5% påverkade inte när spelaren interagerade med objekt i spelvärlden.  Pantel 
och  Wolf (2002) hade liknande erfarenheter gällande racing-spel där över 100 millisekunder  
hade en negativ påverkan på spelarens prestanda. 

2.6.1 QoS 

QoS (Quality of Service) är en beskrivning av prestanda gällande kommunikationstjänster 
inom IT. Detta kan vara exempelvis telefoni och nätverkstjänster och fokuserar främst på hur 
användarna upplever prestandan. Faktorer som bedöms är packet loss, bitrate, throughput, 
availability, jitter, delay och transmission relay.  

Enligt Gutwin, Lippold och Graham (2011) så finns det flera olika typer av meddelanden när 
det gäller gruppapplikationer med olika QoS-krav till skillnad mot distribuerade system, 
de  har kategoriserat dessa i fem olika kategorier. Dessa har i sin tur lägre eller högre krav på 
QoS. 

Höga krav 

Höga krav innebär att applikationernas olika meddelanden har höga krav på QoS då det 

påverkar användarens upplevelse negativt om inte dessa uppfylls. Exempelvis 

karaktärsrörelser i ett MMORPG. Meddelanden skickas ofta och består av paket med mycket 

data. Nedan så nämner Gutwin, Lippold och Graham (2011) några kategorier med höga krav. 

• Musrörelser: Används t.ex. i gruppapplikationer där flera användare ritar på en delad 
rityta. För att kunna registrera musrörelser på ett precist sätt så behövs meddelanden 
med data skickas frekvent. 20-30 meddelanden i sekunden behövs för att det inte ska 
upplevas hackigt eller ryckigt. Det finns olika visuella tekniker som kan hjälpa till med 
att maskera låg uppdateringsfrekvens exempelvis motion blur. 
 

• Karaktärsrörelser: I mer sofistikerade spel som MMORPG eller FPS så skickas data 
gällande spelarens position. Datan skickas frekvent och består av en liten mängd data. 
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Dock så kan det bli väldigt krävande om det är flera personer som spelar samtidigt. Det 
finns tekniker som förutser vart spelaren kommer befinna sig, vilket är interpolation 
och extrapolation och dessa hjälper till med att reducera uppdateringsfrekvens. 
 

• Ljud och video: Konferensapplikationer kan ha väldigt höga krav på nätverket. Detta 
beror väldigt mycket på hur bra video och ljudsignalen är. Dessa kan variera väldigt 
mycket i hur stor mängd data som behövs, allt ifrån 20 kb/s till 2000 kb/s  

2.7 TCP 
TCP (Transmission control protocol) är ett kommunikationsprotokoll som används för 
överföring. Protokollet används till stor del för kommunikation över internet. TCP ger en 
pålitlig ström av data mellan två enheter och används tillsammans med andra protokoll så 
somecempelvis HTTP, SMTP, FTP och IMAP. TCP ses som ett förbindelseorienterat protokoll 
vilket innebär att en handskakning måste ske innan sessionen blir aktiv och data kan skickas. 
Varje session består av tre steg. I det första steget skickas en förfrågan om att starta en session, 
den mottagande parten skickar sedan ett svar på detta, vilket resulterar i att antingen klienten 
avbryter anslutningsförsöket eller skickar ytterligare ett meddelande, vilket får parterna att gå 
in i överföringsfasen där det går att skicka och ta emot data. 

TCP använder sig av ett annat protokoll, IP som skickar olika typer av segment. Varje segment 
innehåller ett IP-paket och dessa är vanligtvis ganska små. TCP uppnår relativt en säker 
förbindelse genom att den mottagande parten skickar ett meddelande som verifierar det 
mottagna segmentet och på så sätt går det alltid att veta om paketet kommit fram. Paketen 
behöver inte komma fram i ordning men om ett paket saknas så skickas detta om, vilket i 
teorin gör att datan alltid kommer fram (Defence Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) 1981). 

Enligt Chen, Huang, Huang och Lei (2006) så bör TCP undvikas för just MMORPG eller andra 
spel såsom action-baserade RPG,  FPS och racing-spel. Detta beror på att TCP skickar små 
paket där headern tar upp mycket bandbredd. Ett annat problem är att paket måste skickas 
om igen ifall de inte kommer fram, vilket inte alltid behövs för att spelet ska prestera okej. 
Ytterligare ett problem med TCP är att korrupta paket eller tappade paket kan uppfattas som 
paketförlust vilket innebär att TCP skickar data i långsammare takt, vilket påverkar latensen. 
Harcsik, Petlund, Griwodz  och Halvorsen (2007) nämner dock att spel såsom World of 
Warcraft samt Anarchy Online använder sig av TCP för att kringgå problem med brandväggar.  

2.8 UDP 

UDP (User datagram protocol) är ett annat kommunikationsprotokoll. Likt TCP så använder 
sig UDP av IP-protokollet. UDP är förbindelselöst vilket innebär att ingen session behövs 
upprättas innan data kan överföras. Detta innebär även att paketen inte alltid kommer fram 
då protokollet inte har någon kontroll för detta. Den mottagande parten vet inte om paketen 
har kommit i rätt ordning eller om ett paket saknas. Gutwin, Lippold och Graham (2011) 
menar dock att detta inte måste vara negativt då vissa applikationer där s.k.  inte säker 
överföring behövs, kan dra nytta av detta. Vissa applikationer har större behov av hastighet 
och kräver inte att alla paket kommer fram, dessa sparar då tid på att inte skicka om paketen. 
Applikationer som dock kräver en säker förbindelse bör dock använda TCP istället (Postel  
1980). 

Enligt Chen et al. (2006) så bör UDP användas för action-baserade spel, FPS samt racing spel 
men även RPG-spel där mycket händer på skärmen. De nämner även att det finns spel som 
implementerar både TCP och UDP så som exempelvis Dark age of camelot.  
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2.9 Round Trip Time 
Round trip time även kallat RTT är ett mått som används för att mäta hur lång tid det tar för 
ett nätverkspaket att komma fram till mottagaren samt skickas tillbaka till avsändaren  (Karn 
& Partridge 1987). Denna term används inom telekommunikation och förekommer ofta i spel 
i vardagliga sammanhang. Andra termer för RTT är ping, svarstid eller latens. 
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3 Problemformulering  

Webben blir allt mer och mer attraktiv då webbläsarna blir allt mer sofistikerade, tidigare så 
behövdes plugins för att få tillräckligt bra prestanda gällande nätverk och även kunna realisera 
realtidskommunikation. Så är inte fallet längre, fler och fler nätverkslösningar som inte 
grundar sig på plugins dyker upp. Som utvecklare är det inte alltid lätt att vilken typ av lösning 
som är bäst och där ligger även problemet. Vilken teknik är bäst för spel där höga krav ställs 
på svarstider. Problemet är alltså val av backend för spel med realtidskrav. 

Svarstider är en väldigt viktig aspekt att ta hänsynt till när det gäller att välja vilken 
nätverksteknik. Spelare vill ha så låga svarstider som möjligt. Enligt Armitage, Javier och 
Zander (2006) så använder sig spelare av serverinformation såsom svarstider mellan klienten 
och servern för att hitta den mest lämpliga servern att spela på. Svarstider även kallat latens 
eller RTT påverkar upplevelsen negativt för spelarna i spel där mycket händelser sker under 
kort tid. Spelare som är mer kräsna väljer bort servar om latensen överstiger 100 
millisekunder i FPS-spel. Brun, Safaei och Boustead (2006) menar även att latens av en viss 
grad frustrerar spelaren och kan göra spelet ospelbart. Därför är det viktigt att kunna förse en 
lämplig grad av spelbarhet för spelaren. 

I detta projekt så jämförs WebRTC och WebSockets baserat på faktorer som svarstider och i 
en flerspelar-miljö. Dessa två tekniker valdes för att de är två nyare webbteknologier som 
möjliggör kommunikation på webben. Det intressanta är även att WebRTC kan använda sig 
av både UDP och TCP. WebSocket använder sig som tidigare nämnt av en server/klient-
struktur för att få kommunikationen att fungera. Node.js kommer att användas som server. 
Node.js valdes på grund att det är en lättkörd server och att det finns ett stort community samt 
bra stöd för WebSockets. Syftet med studien är ge beslutsunderlag för val av nätverksteknik 
för spel med realtidskrav. 

Hypotesen i studien lyder följande:  
“WebSocket presterar bättre än WebRTC vid få eller fler spelare och i olika 
nätverksmiljöer.” 

I denna studie så ska de nedanstående frågorna besvaras: 
Hur presterar teknikerna när flera spelare medverkar? 
Vilken teknik lämpar sig bäst för handhållna enheter? 
Hur presterar teknikerna i olika nätverksmiljöer? 
 
För att kunna att svara på frågeställningarna i problemformuleringen så måste 
vissa delar implementeras. Dessa är: 

• Skapa en testapplikation som det går att utföra mätningar på. 
• Skapa ett fighting-spel baserat på HTML5 Canvas i javascript som även är anpassat för 

mobila enheter. 
• Skapa en servermiljö som hanterar spel och mätningar. 
• Bygg ut spelet i två andra artefakter med de två teknikerna. 

• Skapa en enkät som användare får svara på efter en avslutad spelsession. 
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4 Metod 
Två metoder kommer att användas för att besvara frågeställningarna. Den ena metodet för 
denna studie är ett experiment. Metoden experiment valdes baserat på att det går att få fram 
kvantitativ data som det sedan går att utvärdera. Dessutom går det även att skapa en sluten 
miljö med väldigt lika förutsättningar  (Wohlin et al. 2012).   

En användarstudie är ett bra sätt att komplettera ett experiment på, då det går att se om 
användaren faktiskt märker någon skillnad mellan WebSocket och WebRTC i praktiken. Vid 
bedömning av ett kommunikationsprotokoll (QoS) så är en stor faktor 
användarupplevelse.  Användarstudie kommer att involvera en enkät vilket kommer att bestå 
av ett fåtal frågor angående hur spelaren upplevde spelet med de olika teknikerna och enkäten 
kommer att kunna besvaras på webben.  

4.1 Mätningar 
Det som ska utvärderas i experimentet är prestanda. I detta fall så räknas svarstiden som 
prestanda. Det som kommer att mätas är alltså tiden det tar från när en klient skickar ett 
meddelande tills när den mottagande klienten tar emot detta och sedan  skickar tillbaka 
samma meddelande till  avsändaren,  även kallat RTT.  För att kunna svara på frågeställningen 
hur de båda teknikerna presterar vid få och fler spelare så kommer mätningarna göras vid 2, 
4, 8, 16 och 32 anslutna klienter.  Mätningarnas upplägg kommer att baseras delvis på en 
studie av Gutwin, Lippold och Graham (2011) där olika nätverksteknologier jämförs genom 
att skicka data från en server till en webbläsare eller tvärtom, meddelanden skickas ut i ett 
intervall med en viss datamängd. I studien mäter de svarstider genom att skicka ett 
meddelande till servern och tillbaka, samma metod för mätning av svarstider kommer att 
användas. 

Tre artefakter i form av ett 2D-fightingspel kommer att utvecklas, dessa kommer att vara så 
lika som möjligt funktionalitetsmässigt. Val av spel genre föll primärt på att det skulle ha 
väldigt höga krav på låg latens. Det som kommer skilja sig mellan dessa är den bakomliggande 
tekniken som sköter nätverkskommunikationen (WebRTC och WebSocket). I grundspelet 
(som även de andra artefakterna bygger vidare på) så används ingen typ av 
nätverkskommunikation. För en bättre spelupplevelse så kommer spelet att köras i 60 FPS 
(Frames Per Seconds) då detta bidrar till bättre respons då uppdateringar sker mer frekvent. 
Spelet i sig ämnar att ha väldigt grundläggande rörelser där spelaren kan röra sig i sidleds, 
hoppa, blockera samt använda någon typ av attack.  

Testning kommer att ske genom att ha någon typ av knapp som startar testet när alla klienter 
är anslutna och börjar sedan skicka ut meddelanden från en klient till de resterande klienterna 
som sedan svarar. Under testets gång så sparas datan på klienten som tar emot svarstiderna. 

4.1.1 Nätverksmiljöer 

En av de andra frågeställningarna är hur teknikerna presterar i olika nätverksmiljöer. Med 
nätverksmiljöer så menas vad för typ av nätverk (t.ex. WiFi, LAN)  som används vid 
anslutning. Testningen för de olika nätverksmiljöerna kommer ske på följande vis: 

• Server och klient testas på samma WiFi-nätverk 
• Server och klient testas på samma LAN-nätverk 
• Server och klient testas på separata nätverk där klienten använder sig av en 4G-

uppkoppling 

Testerna kommer även att ske under olika tider för att inte nätverksbelastning vid vissa 
tidpunkter ska ha en alldeles för stor påverkan på resultaten. Servern kommer att använda sig 
av en snabb uppkoppling på 100/100 Mbit/s.  
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4.1.2 Nätverksstruktur 

WebSockets använder som tidigare nämnt sig av en server/klient-struktur där alla klienter 
(anslutna enheter) ansluter till en server som befinner sig centralt mellan klienterna. Klienten 
skickar ut ett meddelande och servern tar emot detta och skickar vidare till de resterande 
klienterna. Denna typ av struktur kallas för ett STAR-nätverk.  

 

Figur 6 - STAR-nätverk 
 

För WebRTC så finns det flera olika sätt att strukturera upp ett nätverk. I denna studie så 
kommer WebRTC att använda sig av ett STAR-nätverk. Eftersom WebRTC använder sig av 
peer-to-peer så kommer istället en av klienterna agera som server eller “värd” och kommer då 
även att sköta vissa beräkningar, hantera kollisioner och uppdatera spelarnas positioner. Se 
figur 7 för upplägget av WebRTC-nätverket. WebRTC har möjligheten att använda sig av både 
TCP/UDP för att etablera anslutningen i denna studie så kommer UDP att användas. 

 

Figur 7 - WebRTC STAR-nätverk 
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4.1.3 Datamängd 

Datamängden är en annan faktor som behövs ha i åtanke. För att bättre simulera hur mycket 
data som används vid användning vid verkliga scenarion så kommer detta baseras på en studie 
av Gutwin, Lippold och Graham (2011). De menar att tekniken ska kunna ta emot 30 
meddelanden i sekunden med en datamängd på 500 bytes för att kunna ge en god upplevelse 
vid spelapplikationer, därmed kommer även detta användas under mätningarna. 

4.1.4 Användarstudie 

En användarstudie kommer att användas där de medverkande får utvärdera om teknikerna 
lyckats leverera en god upplevelse när det gäller svarstider och ämnar då även att besvara om 
bra synkronisering har uppnåtts. Det krav som kommer att ställas på de medverkande är att 
de är vana vid spel där höga krav på latens ställs. Användartest sker via en smartphone eller 
en surfplatta. Spelaren kommer först att spela mot en NPC eller ett statiskt element utan en 
aktiv nätverksförbindelse vilket innebär att ingen nätverksfördröjning finns. Därefter så får 
användaren spela spelet med de två teknikerna över nätet och där spelaren får möta samma 
NPC eller annan spelare. Efter spelsessionen så får de medverkande svara på en enkät via 
webben. I en studie av Pantel och Wolf (2002) användes användartester för att utvärdera hur 
vissa svarstider påverkade spelarens förmåga och gav även svar på vilken grad av svarstider 
som är spelbara för en användare. 

4.2 Forskning och etik 

Enligt Lind (2014) och Bryman och Bell (2013) finns det i samhällsvetenskaplig forskning 
vissa etiska aspekter att ta hänsyn till som frivillighet, integritet, konfidentialitet och 
anonymitet. De medverkande som kommer att medverka i studien kommer att erbjudas 
anonymitet för att kunna känna sig trygga. Genom att erbjuda anonymitet har studien 
garderat om att respondenternas åsikter skyddas mot externa parter, enligt Bryman och Bell 
(2013).  

För att experimentet ska kunna replikeras så kommer all programkod publiceras. All kod finns 
i appendix samt även på github. Det blir väldigt svårt att replikera experimentet och förvänta 
sig liknande resultat om inte viss information angående mjukvara samt hårdvara publiceras 
därför kommer även detta publiceras. 

4.3 Alternativa metoder 
En annan alternativ metod är att använda sig av en fallstudie. Fallstudier tar plats ute i 
verkligheten. Där exempelvis en person, en organisation eller en händelse observeras. Dessa 
undersöks under en viss tid och vid en plats. Dock så är dessa inte replikerbara på samma sätt 
som ett experiment därför används inte denna typ av metod i denna studie (Wohlin et al. 

2012). 
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5 Genomförande  

5.1 Litteraturstudie 
En studie av (Gutwin, Lippold & Graham 2011) har använts som underlag för att kunna 
utvärdera de två teknikernas prestanda. I denna studie så jämförs olika nätverkstekniker i 
egenskap av AJAX och long polling men även plugin-baserade lösningar för webben. Studiens 
fokus ligger på att se huruvida dessa tekniker kan uppfylla de krav som ställs för olika typer av 
applikationer. Teknikerna testas i olika nätverksmiljöer genom att skicka meddelanden från 
server till klient. Experimentets upplägg har inspirerats kraftigt av denna studie. 

En annan inspirationskälla för upplägget av användarstudien är från artiklarna nedan. 
Pantel & Wolf (2002) utvecklade ett bilspel för att undersöka hur användare upplever olika 
svarstider. Gutwin, Lippold & Graham (2011) hade även ett enklare användartest för en 
applikation där WebSocket användes. Flera användare fick rita med sina möss först via 
samma nätverk (LAN) och sedan via separata nätverk (WAN). Användarna fick sedan svara 
på vissa frågor för att redogöra om applikationerna var tillräckligt responsiva. 

En game loop behövdes för att skapa grundspelet som används i användartestet. Ett stort 
problem var att hitta en bra lösning för en game loop som var optimerad och kunde köra i 60 
FPS. Denna lösning hittades i inlägget “Stack Overflow - Best way for simple game-loop in 
Javascript (2018).  För att avgöra vilken typ av loop som var lämplig så användes en studie av 
Gestwicki (2007) där studien går igenom olika designmönster för game loopar och även hur 
det går att strukturera logik i ett spel. En artikel av Kim och Lee  (2015) har använts vid 
utveckling av spelet, denna artikel går igenom hur gameplay, kontroller och 
användargränssnitt bör utformas i ett fighting-spel. 

Vid utveckling av grundstrukturen för server-delen i websocket-applikationen 
användes  “YouTube - Socket.io Chat App Using Websockets” (2018) som inspiration. Denna 
video går igenom hur det lättare går att utveckla en applikation genom att använda ramverket 
express samt hur socket.io använder events för att kommunicera mellan klient och server 
https://socket.io. 

Boken “Getting started with WebRTC “ av (Manson 2013) och webbplatsen “html5rocks - 
WebRTC in the real world: STUN, TURN and signaling ” (2018) förklarar på ett bra sätt hur 
flödet fungerar för att upprätta en anslutning i WebRTC då detta kan vara komplext. 
Programkod för signaleringsservern inspirerades av “Tutorialpoints - WebRTC Tutorial” 
(2018), denna går igenom signaleringsmomentet för att få klienterna att utbyta all nödvändig 
information för att sedan gå över till en peer-to-peer anslutning. 

5.2 Implementation 
I detta kapitel så beskrivs utvecklingsprocessen av de tre artefakter som har skapats för att 
kunna utföra testerna. Länkar som först markeras med en brädgård är GitHub commits. 

5.2.1 Implementation av spel 

Spelet är utvecklat med HTML5 canvas och javascript och ska föreställa ett enklare fighting-
spel. Som tidigare nämnt så ska tre artefakter utvecklas, spelet är den första artefakten och 
ligger i grund för de andra två artefakterna. I den första artefakten så används ingen 
nätverksförbindelse utan spelaren ska spela lokalt utan någon nätverksfördröjning. I de två 
andra artefakterna så byggs dessa ut med WebRTC samt WebSockets för att flera spelare ska 
kunna spela samtidigt. Tanken med grafiken är att den ska vara väldigt neutral, därav används 
väldigt enkla figurer med endast två färger. Enligt Kim och Lee  (2015) så bör 
användargränssnittet följa samma design och de nämner även att gränssnittet inte bör vara 
invaderande. Detta är några av de designprinciper som har använts. 

https://socket.io/
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Figur 8 - En bild på spelet 

Spelet i sig innehåller väldigt grundläggande rörelser, spelaren kan blockera, attackera samt 
hoppa och röra sig i sidled.  Tanken är att spelaren ska möta en NPC i grundspelet som inte 
har någon nätverksförbindelse. Eftersom NPC:n ännu inte är implementerad så används 
istället ett statiskt Player-objekt som spelaren kan slå på och på sätt få någon typ av feedback. 
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Figur 9 - Game loop 

Första steget är att skapa en game loop. En game loop används för att uppdatera spelarnas 
rörelser, rita ut grafik, hantera inmatning/kollisioner samt spelets fysik. För att ge en bättre 
spelarupplevelse så uppdateras spelet 60 gånger i sekunden (60 FPS), animationer och 
rörelser ritas ut oftare vilket ger mer flyt. En game loop valdes över event-baserad 
programmering då det är betydligt lättare att hantera fysik samt implementera en NPC. Ett 
annat alternativ är att använda sig av javascript-metoden setInterval(), denna exekverar kod 
vid specifierade intervaller, problemet med detta är dock att den inte tar hänsyn till om 
funktioner har hunnit exekvera (#b76404d). 

I metoden Game.update() så kallas de resterande metoderna i applikationen. Loopen startas 
genom att använda Game.initialize() och window.onEachFrame(Game.run) från index.html. 
Loopen körs i samband med window.requestAnimationFrame(), fördelen med detta är att 
innan webbläsaren ritar ut grafik så går det att specificera en funktion som ska köras, i detta 
fall Game.run(). En annan fördel är att animationer samlas innan de ritas ut, detta ger 
bättre  prestanda för CPU. För att spara tid så användes följande kod ifrån  “Stack Overflow - 
Best way for simple game-loop in Javascript” (2018). 

 

https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/b76404d87651b75286cd1865ab91b7d096e631c9
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Figur 10 - Input 

Andra steget består av att skapa ett objekt som innehåller all information angående spelaren. 
Ovanför så används några parametrar för att kunna skapa ett nytt Player-objekt, x och y 
koordinater, spelarens höjd och bredd samt vad den har för hastighet, detta används sedan av 
Game.drawGFX() för att veta vart spelaren ska ritas ut på canvas (#070fd5b) 

För att kunna registera spelarens inmatning så används en lyssnare på dokument-objektet 
som lyssnar efter alla knapptryckningar. När en spelare trycker på en knapp så anges det i en 
array att just den knappen är nedtryckt. I  Game.input()  anges sedan vad som ska hända vid 
varje knapptrycking, såkallade keyCodes används då dessa representerar en knapp på 
tangentbordet.  Exempelvis så används 32 för att slå ett slag, 87 för att hoppa. Metoden 
justerar även spelarens position samt sköter fysiken när spelaren hoppar 
(#9ea0a56).  Eftersom det ska föreställa ett fighting-spel så implementerades en attack och en 
blockering (#ad8991a). 

5.2.2 Grafik 

I samband med input så implementerades grafik. Som tidigare nämnt så används canvas för 
rendering av grafik. Grafikutritningen har delats upp i tre metoder,  Game.drawUI(), 
Game.drawUI(), Game.drawWorld() och Game.drawPlayer(). 

https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/070fd5bda4a6d07bb1b46dc5b24c4cc5efc74b45
https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/9ea0a56f1554320d0b72110072ceaacd534566e2
https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/ad8991a73d265087c97c11d4cd4bec0bd29053bb
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Figur 11 - Kod för Game.drawWorld() 

Metoden Game.drawWorld() ritar ut en bakgrund och mark med metoden ctx.fillRect(). 
Storleken på dessa baseras på hur stor canvasen är. 

 

Figur 12 - Kod för Game.drawPlayer() 

I denna metod så används koordinater från objektet Player för att bestämma vart spelarna 
ska ritas ut på canvasen, även här så baseras utritningarna på höjden och bredden av canvasen. 
För att det ska likna ett spel så har även animationer använts. Sprite-grafik används för att 
uppnå detta. Funktionaliteten för detta hittades på “YouTube - Sprite Animation in HTML5 
and JavaScript!” (2018). i denna metod  så sätts sökvägen till ett såkallat sprite sheet. Ett sprite 
sheet innehåller bitmap-bilder för att animera spelaren (#070fd5b). 

 

Figur 13 - Kod för Game.drawPlayer() 

https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/070fd5bda4a6d07bb1b46dc5b24c4cc5efc74b45


 
17 

Game.drawUI() ritar ut health bars för båda spelarna. Dessa ändrar även färg när spelaren 
har förlorat en viss mängd hit points  (#eeee3ed). Health bars  hjälper till med att se om 
kollision faktiskt tar plats då det inte finns någon grafisk feedback som indikerar när en 
spelare blir slagen. Andra grafiska element är texten för hit points. 

5.2.3 Node.js 

För serverdelen så används Node.js för både WebSocket samt WebRTC (signalering), det går 
att ladda ned programmet här: https://nodejs.org.  Node.js valdes för att det har väldigt stort 
stöd på nätet med flera val av bibliotek för just WebSockets. Se dokumentation för mer 
information. Följande version användes vid utveckling av artefakterna: 

• Node.js Version 9.10.1  

5.2.4 Socket.io / Express 

Socket.io i samband med Node.js har använts för att kunna etablera en WebSocket-förbindelse 
mellan klienterna (https://socket.io/). Socket.io är ett javascript-bibliotek för Node.js som 
först och främst använder sig av WebSockets för att skapa en anslutning till klienten. Fördelen 
med socket.io jämfört mot bara WebSockets är att Socket.io erbjuder mer funktionalitet samt 
att anslutningen har en så kallad fallback vilket innebär att den istället använder tekniken 
polling om klienten inte har stöd för WebSockets. Ett annat bibliotek som används är även 
express som gör det betydligt lättare att hantera sökvägar och svar (https://expressjs.com). 
Följande versioner användes vid utveckling av artefakterna: 

• Socket.io Version 2.1.0 
• Express Version 4.16.3 

5.2.5 WebSocket - Server 

För att kunna implementera artefakt 2 - WebSockets så behövs en serverdel då WebSockets 
använder sig av en server/klient-struktur. Serverns roll är ta emot och skicka meddelanden, 
hålla koll på spelarnas positioner, sköta fysik och hantera inmatningar och kollisioner. 
WebSocket-klienten i detta fall sköter inget av det ovanstående. Istället för att använda någon 
form av loop så används istället event-handlers som kör kod baserat på vad för typ av 
meddelanden som skickas ifrån klienten. 

 

https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/eeee3eda30722fafe1660bc3c395ca4989b1d095
https://nodejs.org/
https://socket.io/
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Figur 14- Serverflöde 

När en klient ansluter så skapas ett nytt Player-objekt, detta läggs sedan till i arrayen Players. 
Servern skickar sedan ut den uppdaterade arrayen till alla klienter. Vid input ifrån en spelare 
(exempelvis när de hoppar) så skickas ett meddelande till servern med vilken typ av input som 
använts. Servern uppdaterar sedan all nödvändig information beroende på vilket typ av 
meddelande och skickar sedan ut arrayen innehållande med alla spelare till alla anslutna 
klienter. När en klient kopplar ifrån servern så tas spelarens objekt bort ur arrayen och den 
uppdaterade arrayen skickas ut igen på nytt. 
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Figur 15 - WebSockets - Server 

5.2.6 WebSocket - Meddelanden 

För att sedan kunna skicka och ta emot meddelanden så används event-handlers. Nedan följer 
strukturen på meddelanden mellan klient och server. 
Socket.io har en inbyggd event-handler som reagerar på nya anslutningar till servern. När en 
klient ansluter så skickas det även med ett  Socket-objekt. Socket-objektet innehåller attributet 
sessionsId som är kopplat till en klient. Detta används senare för att bestämma vilket av 
Player-objekten som tillhör klienten.  

io.sockets.emit('players', {players: players }); 

Servern använder sig av metoden emit() för att kommunicera med alla klienter, ‘players’ i 
detta fall anger vilken händelse som klienten ska lyssna på. För tillfället så stödjer inte 
Socket.io arrayer, därför läggs denna istället i ett objekt. 

socket.on("players", function(data) { 
            players = data.players;     
            for(var x = 0; x < players.length; x++) { 
                var sid = socket.io.engine.id; 
                if(players[x].pid == sid ) { 
                    player = players[x]; 
                    index = player.index;   
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                } 
            } 
        }); 

För att sedan kunna hantera datan som tas emot på klienten så används en callback där en 
variabel representerar den mottagna datan. Klienten sparar sedan arrayen i lokal array för att 
kunna rita ut alla spelare på canvasen. Klienten jämför sedan sitt sessionsid med objektets 
sessionsid och sparar även värdet ifrån index.  

socket.emit("movement", {action: "right", index: index, dir:lastDir,  time:new Date().getTime() }); 

När spelaren trycker på en knapp så skickas ett meddelande av typen “movement” Annan 
information skickas även med såsom index, vilket tilldelades ovanför. Index bestämmer vilket 
spelarobjekt som finns i arrayen players som ska uppdateras på serversidan. 

 socket.on('movement', function(data) { 
            // Recieved action from client and the index of their respective player object 
            var action = data.action; 
            var index = data.index; 
            var player = players[index]; 
            var canvas = {}; 
            var lastDir = data.dir; 
 
            if (action == "left") { 
                player.x -= player.speed; 
                io.sockets.emit('players', { players: players}); 
            } 

Servern lyssnar efter händelsen och använder det mottagna index-värdet för att uppdatera rätt 
objekt i arrayen, action bestämmer vad för typ av uppdatering som servern ska göra. Därefter 
så skickas arrayen Player på nytt genom emit() (#f90cd0a).  “YouTube -  Socket.io Chat App 
Using Websockets” (2018) hjälpte till med att strukturera upp grundkoden för servern. 

5.2.7 WebRTC 

Första steget i den tredje artefakten är att implementera en signaleringsserver. WebRTC 
behöver som tidigare nämnt en mellanhand för att upprätta en peer-to-peer förbindelse. 
Node.js i samband med WebSockets har använts för signaleringsmomentet. Kodstruktur 
ifrån  “Tutorialspoint - WebRTC Tutorial” (2018) har använts, denna kod har modifierats för 
att fungera med Socket.io (#dc90a41).  

 

https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/f90cd0aa6067a34005276b0812884e2778c76998
https://github.com/a15osmla/Examensarbete/commit/dc90a41f822aa2b4973fd39e4e2b8a06c578b2f8
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Figur 16 - Signaleringsserver 

Klienten måste gå igenom några steg för att kunna upprätta en anslutning, likt servern för 
WebSocket-applikationen så används en event-handler för när en klient ansluter, vid en ny 
anslutning så sparas klientens sessionsid i arrayen Users[]. Arrayen skickas sedan ut med 
emit() till alla de anslutna klienterna. 

if(connections.length == 2) { 
      io.sockets.emit("connectedfirst", connections[1].id); 
 } 

När ytterligare en klient ansluter så kallas eventet ”connectedfirst” som skickar iväg ett id till 
klient 2. 

socket.on('connectedfirst', function(data){  
        if(data == sessionId) { 
          peerConn.createOffer(function (offer) {  
            displaySignalMessage("create offer"); 
             send({ type: "offer", offer: offer, session: otherId});  
             peerConn.setLocalDescription(offer);  
          }, function (error) {  
             displaySignalMessage("erorr"); 
          });  
        } 
    }); 

Klient 2 lyssnar efter händelsen “connectedfirst” och skickar sedan ett erbjudande för inled 
ledning av kommunikation. Erbjudandet skickas först till servern och servern skickar sedan 
vidare erbjudandet till klient 1.  

Klient 2 sätter samtidigt sin egna lokala beskrivning, vilket innehåller information om den 
lokala anslutningen. 

socket.on("message", function(message) { 
         switch(data.type) {  
       
             case "offer":            
                //for ex. UserA wants to call UserB  
                console.log("Sending offer to: ", conn, data.offer);  
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                if(conn != null) {  
                   //setting that UserA connected with UserB  
                    sendTo(conn, { type: "offer", offer: data.offer, session: sessionId});  
                }  
                break; 
            } 
    } 

Servern använder en mer generell lyssnare som sedan skickar meddelanden beroende på 
vilken typ av meddelande som tagits emot. Först kontrolleras det dock om det finns ett 
mottagare. Funktionen sendTo() används sedan för att skicka meddelandet till en specifik 
klient, denna tar emot ett sessionsId och ett meddelande. 

socket.on('message', function(message) { 
    var data = JSON.parse(message);  
    switch(data.type) {  
      case "offer":  
        displaySignalMessage("Offer received"); 
         onOffer(data.offer, data.session);  
         break;  
}); 

Klient 2 lyssnar sedan på händelsen message och kallar sedan på funktionen OnOffer(), 
meddelandet från servern skickas även med här. I funktionen OnOffer() sätter sedan 
SetRemoteDescription() till datan som finns i offer. SetRemoteDescription() innehåller 
information om klient 2 och dess anslutning. Efter detta så skapas ett svar med information 
tillhörande klient nummer 1, båda parterna behöver den andra klientens information. Detta 
skickas sedan till servern och servern skickar sedan vidare svaret till klient 2.  

//when another user answers to our offer  
function onAnswer(answer) { 
    peerConn.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(answer), function() { 
       console.log(peerConn); 
   },  console.error.bind(console)); 
} 

Klient 2 lyssnar på händelsen message och kör sedan funktionen onAnswer(). Den sätter sedan 
sedan den lokala beskrivningen tillhörande klient 1 SetRemoteDescription() 

   peerConn.onicecandidate = function (event) {  
        if (event.candidate) {  
            send({  
               type: "candidate",  
               candidate: event.candidate,  
               session:otherId 
            }); 
         }  
    };  

Efter informationen har utbytts så letar klienterna efter en kandidat för ICE. ICE letar efter 
bästa möjliga sätt för att etablera en anslutning som fungerar mellan klienterna. När detta har 
hittats så skickas kandidaten till den andra klienten. 

dataChannel = peerConn.createDataChannel('textMessages', dataChannelOptions);   
     

dataChannel.onopen = dataChannelStateChanged; 
peerConn.ondatachannel = receiveDataChannel; 

Om detta lyckas så skapas en dataChannel och klienterna kopplar ifrån WebSocket-server och 
kan därefter börja utbyta data. dataChannel.send() används sedan för att skicka ett 
meddelande.  

function dataChannelStateChanged(event) { 
 if (dataChannel.readyState === 'open') { 
        socket.disconnect(); 
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        displaySignalMessage("Data Channel open"); 
  dataChannel.onmessage = receiveDataChannelMessage; 
 } 
} 

När någon typ av förändring sker exempelvis när en klient skickar ett meddelande så kallas 
dataChannelStateChanged(). Vid ett mottaget meddelande så används metoden onmessage, 
denna i sin tur tilldelas recieveDataChannelMessage. Funktionen körs varje gång ett nytt 
meddelande tas emot. 

5.3 Progression 

5.3.1 Mätning av svarstider 

Ett stort problem var att hitta lämpliga sätt att mäta svarstider på. Vid mätningar där klienten 
inte körs på samma maskin som servern så blev resultaten av svarstiderna ibland negativa. 
Tanken var i början att klienten skulle skicka ett meddelande (med en starttid) till servern som 
sedan skickade vidare detta till klienten. Den mottagande klienten skulle sedan skapa en ny 
tid och subtrahera detta med starttiden för att få ut svarstiden. Detta fungerade dock inte 
eftersom tidsfunktionerna i javascript använder sig av den lokala klockan. Detta resulterade i 
att det blev fel tider då båda enheterna inte var tillräckligt synkroniserade tidsmässigt och 
även vid synkronisering så blev dessa inte helt rätt då det skilde sig några millisekunder mellan 
enheterna. En modifierad version av en lösning från  StackOverflow - 4071258 (2018) 
användes för att lösa detta. Nedan så finns koden för hur lösningen fungerar generellt. 

var start = Date.now(); 
var msg = {action : "ping", id:otherId, start:start, testdata:testdata2}; 
socket.emit("message", JSON.stringify(msg)); 

Först skickar klient 1 ett meddelande till servern med en starttid. Servern skickar sedan 
tillbaka samma meddelande innehållande starttid till klienten.  

socket.on("latency", function(dataz){ 
 var parsedData = JSON.parse(dataz); 
 var e = Date.now(); 
 var ms = (e - parsedData.start) / 2; 
 if(ms) { 
  var old = localStorage.getItem("ms"); 
  var news = old + ms + "\n"; 
  localStorage.setItem("ms", news); 
 } 
}); 

När klient 1 sedan tar emot startdatumet så skapas ett nytt datum-objekt och 
startdatumet  subtraheras med det nya datumet för att få ut RTT (#9151d0a). 

5.3.2 Utbyggnad av WebRTC-klient 

Eftersom WebRTC under implementationsdelen endast stödjer två peers samtidigt så 
behövdes denna byggas ut för att kunna hantera flera spelare då en av frågeställningarna 
handlade om hur teknikerna fungerade vid fler klienter. Vid utveckling av WebRTC-klienten 
så fanns det ganska mycket dokumentation gällande hur en applikation där två peers kunde 
implementeras. Detta gällde dock inte alls lösningar där mer än två peers skulle kunna ansluta 
till varandra och om det fanns så var dessa oehört komplexa samt tidskrävande att sätta sig in 
i. Tanken var från första början att använda sig av en så kallad MCU (Multipoint Conferencing 
Unit) som fungerar som en dedikerad centraliserad server mellan peers likt WebSockets 
server/klient-struktur men dessa användes bara för konferens (video och ljud). Valet föll då 
istället på att utveckla en egen lösning där en av de ansluta peersen agerar värd/server. Koden 
i implementations delen i kapitel 5.2.6 användes som grund för detta. 
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function createPeerConns() { 
    if(hosting == true && host == sessionId) { 
        for(var x = 0; x < peers.length; x++) {  
            peerConnections.push(new RTCPeerConnection(config, null)); 
            if(x < peers.length) { 
                start = false;  
            } 
        } 
    } 
} 
function createDataChannels(){ 
    for(var x = 0; x < peerConnections.length; x++) { 
        dataChannels.push(peerConnections[x].createDataChannel("channel" + [x], 
dataChannelOptions)); 
    } 
    for(var x = 0; x < dataChannels.length; x++) { 
        dataChannels[x].onopen = dataChannelStateChanged; 
        dataChannels[x].ondatachannel = receiveDataChannel; 
    } 
} 

Alla klienter (som sedan ska ansluta via peer-to-peer) börjar med att ansluta till hemsidan. En 
knapp används sedan för att bli värd/agera server, värden kör sedan funktionerna 
createPeerCons() och createDataChannels() och skapar en RTCPeerConnection samt en 
dataChannel för varje klient som är ansluten till servern. Dessa sparas i två olika arrayer. Varje 
kanal döps för att kunna hantera varje enskild kanal. Funktionerna fungerar generellt som de 
i implementationsdelen fast dessa går istället igenom alla datakanaler som finns i arrayen 
dataChannels istället för bara dataChannel. 

function onOffer(offer, peerId) { 
 if(host) { 
 for(var x = 0; x < peers.length; x++) { 
  if(peerId == peers[x]) { 
   peerConnections[x].setRemoteDescription 
   (new RTCSessionDescription(offer), function() { 
   },  console.error.bind(console)); 
   createAnswer(x, peerId); 
  } 
 } 
      } 
} 

Peersen som inte är värd skickar ett erbjudande med sin lokala nätverksinformation till värden 
och skickar även med ett id som sätts när dessa först ansluter till webbsidan. Id:t används 
sedan för att veta vilken av anslutningarna som ska hanteras. Värden använder 
setRemoteDescription för att spara peerens information och skickar sedan ett svar till denna. 
Se kod nedan. 

function createAnswer(index, peerId) { 
    peerConnections[index].createAnswer(function (answer) {  
        peerConnections[index].setLocalDescription(answer);  
        send({ type: "answer", answer: answer, session: peerId});  
    }, function (error) { alert("oops...error"); });  
} 

ICE-hantering sker som vid onOffer, de peers som inte är värd skickar en ICE-kandidat till 
värden med sitt id som sedan lägger till kandidaten i den anslutning som matchar id:t 
(#e2cdc5e). 
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5.4 Pilotstudie 
För att kunna utvärdera om artefakterna klarar av att ge svar på frågeställningarna i 
metodbeskrivningen så utfördes en pilotstudie. Mätningarna kördes i ungefär 2 minuter och 
resulterade i 5000 mätpunkter per mätning. Mätning skedde vid 2, 4, 6, 8 och 16 anslutna 
klienter via LAN och även via Wi-Fi samt 4G.  Testning skedde med tre enheter där en PC 
agerade server och Lenovo y520 samt Moto Z användes som klienter. Nedanstående 
konfiguration i tabell 1 användes vid testning. 

Processor Server: Intel® Core™ i5-3570K (4.2 gHz) 
Klient: Intel® Core™ i5-7300HQ (2.5 gHz)  

RAM Server: 8 GB 1600 mHz DDR3 minne 
Klient: 8 GB 2400 mHz DDR4 minne 

Operativsystem Server: Windows 10, version 17134.165 
Klient: Windows 10, version 17134.165 

Klienter Lenovo Legion y520, Moto Z 

Webbläsare Chrome, version 67.0.3396.99 

Server Node.js Version 9.10.1  

Tabell 1 - Mjukvara och hårdvara 

Det som mättes i pilotstudien var svarstider. För att utvinna svarstiderna så användes ett Date-
objekt i kombination med metoden now() vilket returnerar datumet i millisekunder. Ett nytt 
objekt skapades när meddelandet först skickades och även när samma meddelande togs emot 
av avsändaren.  

Sluttiden subtraheras sedan med starttiden för att få ut svarstiden. För att generera 
svarstiderna så har javascript-funktionen setInterval() används för att skicka meddelanden 
vid ett specifikt intervall som simulerar hur en server skickar uppdateringar till de anslutna 
klienterna.  I studien av Gutwin, Lippold och Graham (2011) så menar de att 30 uppdateringar 
i sekunden räcker för just ett fighting-spel därför har denna uppdateringsfrekvens använts i 
testerna. 

För att spara svarstiderna så användes webbläsarens konsol. Dessa kopierades sedan in i ett 
excel-dokument. Då det inte var möjligt att använda konsolen i en mobiltelefon så skapades 
istället ett textarea-element där svarstiderna loggades direkt i webbläsaren och kopierades 
därefter in i ett excel-dokument. 
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Figur 17- Medelvärde med standardavvikelse 

 
Figur 18 - Medelvärde med standardavvikelse 

Resultaten från pilotstudien är givande (Figur 17 och 18).  Resultaten visar låga svarstider via 
LAN och visar på att det går att mäta på artefakterna i olika nätverksmiljöer. Studien visar på 
att teknologin klarar av att skicka väldigt mycket data på en gång och att svarstiderna är goda 
då de håller sig under 100 millisekunder i svarstid förutom 4G som  spikar upp till 180 
millisekunder. Nya tester bör alltså tillämpas där dessa körs under längre tid för att få ut bättre 
resultat.  Resultaten visar även på att svarstiderna ökar med fler anslutna klienter och att gapet 
mellan WebSocket och WebRTC blir väldigt tydligt vid fler anslutna klienter. 
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6 Utvärdering 
I detta kapitel så presenteras och analyseras resultaten från experimenten. Mätningarna 
utfördes på samma typ av enheter som i pilotstudien och resultaten redovisas visuellt genom 
olika grafer. 

6.1 Resultat - Experiment 
Experimentets tillvägagångssätt har gått till likt beskrivningen i metoddelen samt 
pilotstudien. Pilotstudien påvisade ett problem vid mätning av 4G där värdena spikade väldigt 
mycket, detta berodde på att enheten blev överhettad samt överbelastad vid rendering av för 
många svarstider. Detta löstes genom att spara tiderna och ta bort de aktuella svarstiderna så 
att dessa inte renderades. 

Mätningar har gjorts för WebSocket samt WebRTC. Istället för 5000 mätpunkter så har 
istället 100.000 mätpunkter använts i varje test. Där två olika typer av tester har gjorts för de 
två teknologierna. Ett test där antalet ansluta klienter skiljer sig åt och ett annat test där typen 
av nätverk ändrats. Som i pilotstudien så skickar servern/värden ut meddelanden till alla de 
anslutna klienterna i ett intervall på 30 gånger i sekunden där varje meddelande består av 500 
byte data. 

6.1.1 Flera klienter - 30 meddelanden i sekunden / 500 byte 

I denna testgrupp så skickades ett meddelande från servern till alla de anslutna klienterna 
över LAN där servern bestod av en PC och klienterna kördes på en annan dator. Mätningarna 
gjordes vid 2, 4, 8 och 16 anslutna klienter där svarstiderna skickades till en av klienterna. 
Som nämnt ovan så skickades 100000 meddelanden med svarstider till den första klienten i 
varje test.  

Figur 19 - 2 klienter - 100000 meddelanden 

Vid två anslutna klienter så presterar de två teknikerna väldigt snarlikt då inga större 
3.  WebSocket har ett medelvärde på strax över 2 och WebRTC 3 millisekunder och resultaten 
överlappar. 
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Figur 20 - 4 klienter - 100000 meddelanden 

WebSocket ökar marginellt sina svarstider vid 4 anslutna klienter. Gapet mellan de två 
teknikerna ökar då WebRTC går från 3 till nästan 4 millisekunder medan WebSocket ökar 
med endast 0.1 millisekunder. Båda teknikerna håller sig fortfarande inom svarstider. 

 

Figur 21 - 8 klienter - 100000 meddelanden 

Återigen följer resultaten samma mönster där fler klienter innebär högre svarstider och där 
gapet ökar mellan de två teknologierna. WebSockets ökning är återigen marginell och även 
WebRTC har en liten ökning jämfört mot tidigare test (se figur 20). Standardaavvikelsen håller 
sig även på samma nivå för båda teknologierna. 
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Figur 22 - Medelvärde med standardavvikelse - 100000 meddelanden 

Vid 16 klienter så presterar WebSocket betydlig bättre än WebRTC med nästan halva av 
WebRTCs svarstid vilket innebär att det råder ingen tvekan om att WebSocket presterar bättre 
än WebRTC vid flera klienter, dock så presterar WebRTC fortfarande väldigt bra med endast 
6 millisekunder i medelvärde. Vilket är helt klart godkänt enligt Armitage, Javier och Zander 
(2006) som syftar på att tolerabla svarstider  är max 100 millisekunder. En förklaring till detta 
kan vara att värden som agerar server kan endast skicka ett meddelande i taget till alla de 
anslutna peersen, medans WebSocket kan skicka ut alla meddelanden på en gång. 

6.1.2 Olika nätverk - 30 meddelanden i sekunden / 500 byte 

Vid olika nätverk så använder klienten sig av LAN, Wi-Fi samt 4G som uppkoppling. En lenovo 
legion används för LAN samt Wi-Fi testerna och en Moto Z för 4G. Som vid testning av flera 
olika klienter så skickas 100.000 meddelanden till klienten. Testerna har gjorts med två 
anslutna klienter. 
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Figur 23 - Medelvärde med standardavvikelse, 100000 meddelanden 

Med klienten ansluten till LAN så presterar teknologierna väldigt jämt, där det endast skiljer 
sig 0,8 millisekunder. Variansen är även den väldigt jämn och båda teknologierna presterar 
bra med svarstider under 4 millisekunder. 

Figur 24 - Medelvärde med standardavvikelse - 100000 meddelanden 

I detta test så har faktiskt WebRTC lägre medelvärden när det gäller svarstider. Dock är 
skillnaden marginell då båda håller sig strax över 3 millisekunder. Dock så verkar WebRTC 
vara aningen mer ostabilt då spikarna är nästan dubbelt så höga som WebSockets. 
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Figur 25 - Medelvärde med standardavvikelse - 100000 meddelanden 

I denna mätning så presterar de väldigt lika, där båda teknikerna har ett medelvärde runt 60 
millisekunder. Vilket enligt Armitage, Javier och Zander (2006) är godkänt då under 100 är 
spelbart och över 100 är ospelbart för användarna. Dessa resultat är helt klart 
godkända.  Standardavvikelsen ligger ungefär på 30 för varje teknik. Förändringarna som har 
gjorts efter pilotstudien har haft en stor påverkan på svarstiderna då standardavvikelsen har 
mer än halverats. 

6.1.3 Analys 

I analysen så jämförs resultaten med varandra för att redogöra vilken av teknikerna som har 
bäst prestanda. 
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Figur 26 - Medelvärde med standardavvikelse - 100000 meddelanden 

Klienter WebSocket - M WebRTC - M WebSocket - SA WebRTC - SA 

2 2,23442 2,98919 0,905752319 0,748433794 

4 2,38733 3,75132 0,85936341 0,75491606 

8 2,70756 4,16811 0,884374834 1,526462914 

16 3,32295 5,83275 0,917198614 0,910130451 

Tabell 2 - Medelvärde och standardavvikelse 

Mätningarna i figur 26 visar en tydlig korrelation för båda teknologierna där desto fler klienter 
innebär högre svarstider. För WebSocket så är ökningarna av svarstiderna betydligt lägre än 
WebRTC och den största ökningen sker mellan 8 och 16 klienter på 0,62 millisekunder. För 
WebRTC är varje ökning betydligt större där gapet mellan 8 och 16 klienter är hela 1,6 
millisekunder. I alla tester så pekar det mot att att WebSocket presterar bättre än WebRTC vid 
få eller fler samtliga klienter förutom vid 16 klienter där WebSocket är en solklar vinnare. 
Standardavvikelsen håller sig på samma nivå förutom vid 8 klienter för WebRTC där den är 
högre än 16 klienter. Det kan vara någon typ av bakgrundsprocess som har belastat processorn 
eller nätverket och därmed fått svarstiderna att spika. 

 

Figur 27 

 - Medelvärde med standardavvikelse - 100000 meddelanden 

Nätverk WebSocket - M WebRTC - M WebSocket - SA WebRTC – SA 

LAN 2,23442 2,98919 0,905752319 0,748433794 

Wi-Fi 3,37956 3,32552 2,490870171 2,451696704 
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4G 56,45463455 62,500005 27,92783326 30,55595252 

Tabell 3 - Medelvärde och standardavvikelse 

Figur 27 visar på väldigt jämna svarstider vid användandet av LAN där det inte är någon större 
skillnad, WebSocket har något lägre svarstider men WebRTC har lägre standardavvikelse. Vid 
användning av Wi-Fi så har faktiskt WebRTC marginellt lägre svarstid dock så är skillnaden 
försumbar, det är den enda punkten där WebRTC presterar bättre än WebSockets. 
Standardavvikelsen är även den väldigt jämn. Med 4G som anslutning så presterar WebSocket 
något bättre med ungefär 6 millisekunder och har även lägre standardavvikelse.  

6.1.4 Slutsatser 

En av frågeställningarna var “Hur presterar teknikerna när flera spelare medverkar?”. Vid 
få eller fler klienter så påvisades det att medelvärden var mycket lägre för WebSocket under 
alla punkter. Därmed är WebSocket bättre än WebRTC när det gäller just vid x klienter. 
Skillnaden mellan teknologierna var dock inte stor. Resultaten för båda var goda med 
svarstider under sex millisekunder via LAN. Resultaten dubblerades från när servern hade 2 
klienter till 16 klienter vilket indikerar väldigt bra skalbarhet för båda teknologierna. 

En annan frågeställning löd följande “Hur presterar teknikerna i olika nätverksmiljöer?”. 
Både WebRTC och Websockets hade god prestanda vid skifte av nätverkstyp som användes 
vid anslutning till servern. Baserat på resultaten så visade det sig vara väldigt jämt vid vilket 
typ av nätverk som användes, där båda teknikerna var jämngoda och WebRTC till och med 
var bättre när Wi-Fi användes med marginellt lägre svarstider. WebSocket presterar även 
bättre under olika typer av nätverk där svarstiderna var lägre på två av tre punkter. Dock så 
gjordes testerna endast vid två anslutna klienter. 

“Vilken teknik lämpar sig bäst för handhållna enheter?” 
Eftersom handhållna enheter (smartphones och surfplattor) endast använder sig av Wi-Fi 
eller 4G så var utgångspunkterna dessa två nätverk för att kunna svara på 
frågeställningen.  WebRTC presterade lite bättre vid Wi-Fi och WebSocket bättre vid 4G 
(ungefär 10%). Båda höll sig inom 60 ms vilket är ett bra resultat enligt Armitage, Javier och 
Zander (2006) då under 100 millisekunder är spelbart. 

Hypotesen löd följande “WebSocket presterar bättre än WebRTC vid få eller fler spelare och i 
olika nätverksmiljöer”. Baserat på resultaten från experimentet så går det att redogöra att 
hypotesen stämmer då WebSocket presterar bättre på 6 av 7 punkter. 

6.2 Resultat - Användarstudie 
Den andra undersökningsmetoden bestod av en användarstudie som komplement  till 
experimentet. Använderstudien var i form av ett speltest där användarna fick testa på tre 
fighting-spel som hade utvecklats, ett utan nätverksförbindelse och ett med WebRTC samt 
WebSocket. Spelet i sig innehöll väldigt grundläggande rörelser som att flytta karaktären i 
sidled, hoppa, sparka och blockera. Respondenterna som deltog i studien var mellan 20-30 år 
och använde sina egna mobila enheter, spelet var anpassat för touch och en 4G-anslutning 
användes vid testerna. Vid testerna så kontrollerades även svarstiderna, dessa låg mellan 55-
70 millisekunder. 

Respondenterna fick sedan besvara frågor som var kopplade till testet via en webbenkät. 
Respondenterna i studien bestod av 5 personer som hade någon typ av bekantskap med spel 
för att dessa skulle kunna utvärdera spelen med den bakomliggande tekniken och därmed 
kunna bidra till ett mer trovärdigt resultat. Frågorna berörde spelens responsivitet, detta för 
att kunna utvärdera variationerna med WebRTC och WebSocket. 
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Respondenterna fick först spela spelet utan nätverksförbindelse för att bättre kunna jämföra 
med och utan nätverksfördröjning samt lättare känna av skillnaden mellan dessa. 
Respondenterna fick sedan spela mot varandra i ungefär 2 minuter där WebSockets användes. 
För att sedan byta till WebRTC där spelarna också spelade runt 2 minuter.  

 

Fråga 1: ”Kände du någon skillnad gällande responsivitet mellan spelet och spelet  med 
WebSocket?”. 
80% svarade ja. 

Fråga 2: ”Kände du någon skillnad gällande responsivitet mellan spelet och spelet med 
WebRTC?”. 
80% svarade ja. 

Fråga 3: ”Kände du någon skillnad mellan spelet med WebSocket och spelet med WebRTC? 
100% svarade nej. 

Fråga 4: Var spelet med WebSocket spelbart? 
100% svarade ja. 

Fråga 5: ”Var spelet med WebRTC spelbart?”. 
100% svarade ja. 

6.2.1 Analys 

Då 80% kände skillnad mellan grundspelet och spelet med WebSocket skulle detta kunna 
indikera att det finns en märkbar skillnad men inte tillräcklig för att påverka 
spelupplevelsen. Dock så är spelupplevelsen väldigt subjektiv och individuell.  

När det kom till fråga två så blev svaret likt ovan. Men när det kom till fråga tre så svarade 
alla respondenterna att de inte kände någon skillnad mellan WebSocket och WebRTC. Detta 
pekar på att resultaten från tabell 3 stämmer väl överens med respondenternas upplevelse då 
värdena för 4G skilde sig med 6 sekunder. Som antagligen är väldigt svårt att känna av, 
speciellt vid användning av en mobiltelefon. 

Gällande fråga fyra och fem om spelen med WebSocket respektive WebRTC var spelbara så 
svarade respondenterna 100% ja. Detta antyder att spelen har gett en tillräcklig god 
spelupplevelse, där karaktärens rörelser har känts responsiva. 

Överlag så var resultaten väldigt jämna mellan WebSocket och WebRTC. Båda teknikerna 
presterade väldigt jämnt och det fanns ingen solklar vinnare.  

6.2.2 Slutsatser 

Frågan som ämnades besvaras med denna användarstudie är: “Vilken teknik lämpar sig bäst 

för handhållna enheter?”. 

Det gick inte att besvara frågeställningen genom användarstudien då båda resultaten var 
väldigt lika och användarna kunde inte utgöra någon större skillnad mellan teknikerna. 
Däremot så styrker resultaten från enkäten resultatet från experimentet där WebRTC samt 
WebSocket jämfördes med varandra. Detta indikerar även att båda teknikerna kan ge en god 
spelupplevelse i ett verkligt scenario där två spelare spelar mot varandra. Brister med 
användarstudien var att endast två användare spelade samtidigt då det vore mer intressant att 
se hur teknikerna presterade med flera spelare i ett verkligt scenario samt hur detta 
uppfattades av spelarna. En annan brist med studien är att svarstiderna inte sparades, dock 
så hade svarstiderna inte ändrat speciellt mycket för studiens slutresultat. 
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7 Avslutande Diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Arbetsplanen bestod av flera olika steg för att kunna svara på frågeställningarna i metoddelen. 
Två av delmålen fokuserade på att utveckla artefakter där det var möjligt för flera användare 
att kunna spela ett enklare fighting-spel och sedan utvärdera varje artefakt via en webbenkät. 
I webbenkäten svarade användarna på olika frågor där fokus låg på att se om WebSocket och 
WebRTC klarade av att ge en god upplevelse och även för att redogöra om användarna märkte 
någon skillnad på de två teknologierna. Enligt bla bla  används användarupplevelse bland 
annat för att kunna utvärdera hur bra en teknik inom kommunikation presterar. Resultatet av 
detta var att båda var jämngoda i ett test där endast ett fåtal klienter var anslutna och att ingen 
större märkbar skillnad fanns mellan de två teknikerna vid få anslutna klienter. 

Ett annat delmål var att skapa en testmiljö där det är möjligt att utföra kontrollerade 
mätningar för att sedan få fram kvantitativ data. Datan användes för att genom diagram 
visuellt redogöra teknikernas prestanda vid få eller fler klienter samt vid användandet av olika 
nätverk. Resultaten resulterade i att WebSockets presterade bättre vid alla tester med lägre 
medelvärden och en väldigt märkbar skillnad när fler klienter/peers var anslutna. 
Mätningarna visade även på att båda teknikerna klarar av att ge en bra upplevelse för 
användarna då båda klarade av att ge tillräckligt goda svarstider enligt Armitage, Javier och 
Zander (2006) då dessa höll sig under 100 ms. 

7.2 Diskussion 
Resultaten av studien visade att WebSocket var det alternativ som fungerade bäst. I likhet med 
Gutwin, Lippold & Graham (2011) som i sin studie också kom fram till att WebSocket var det 
alternativ som fungerade bäst för att skapa en applikation där flera användare kunde 
interagera, det skulle därmed kunna visa på att WebSocket är ledande när det kommer till 
realtidskommunikation via webben. Att WebRTC inte visar på ett lika bra resultat skulle 
kunna bero på det faktum att tekniken inte hanterar flera anslutningar lika bra som 
WebSocket.  I och med att inte så många tidigare studier gjorts på just WebRTC där 
datakanalen har använts, så är det dock svårt att veta om det är just datakanalerna det beror 
på. 

Dock så visade WebRTC ett ganska snarlikt resultat vilket skulle kunna indikera att det är lika 
bra som WebSocket men då inte så många tidigare studier har gjorts inom detta område är 
det därmed inte möjligt i dagens läge att kunna påstå att det är lika eller bättre än WebSocket. 
Men baserat på resultaten så utgår denna studie därmed utifrån att WebSocket presterar 
bättre. Även fast skillnaderna inte är jättestora så föredrar användare lägre svarstider 
enligt  Armitage, Javier och Zander (2006) och där presterar WebSocket bättre. WebRTC har 
till skillnad mot WebSocket möjligheten att använda både TCP och UDP, medans WebSocket 
endast kan använda TCP. Enligt Chen et al. (2006) så är UDP bättre vid action-relaterade spel, 
detta må ha bidragit till bättre svarstider än om endast TCP användes i studien, då WebRTC 
kan använda både TCP samt UDP. 

Det finns dock brister i experimentet som kan ha påverkat svarstiderna. Exempelvis 
bakomliggande processer eller nätverksbelastning. Klienterna kördes ibland på samma 
maskin vilket kan ha lett till högre svarstider. Svarstiderna följer dock en kurva vid flera 
klienter som borde peka mot att svarstiderna är någorlunda korrekta. Båda teknikerna har 
även utgått från samma förutsättningar, vilket som ovan indikerar att resultaten är riktiga. 
Nätverket samt systemet kan ha förhindrat att teknologierna inte kunnat använda deras 
fullständiga potential. Speciellt vid användning av mobilnätet där belastning oftast sker och 
där nätet inte är lika stabilt som en vanlig uppkoppling. En annan brist med experimentet är 
att inte WAN används som i studien av Gutwin, Lippold & Graham (2011)  då användare oftast 
befinner sig bakom olika nätverk.  
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Pantel & Wolf (2002) utvecklade ett bilspel för att undersöka hur användare upplever olika 
svarstider. I studien så upplevdes 50 millisekunder som knappt märkbar och 100 
millisekunder var acceptabelt. Gutwin, Lippold & Graham (2011) hade även ett enklare 
användartest för en applikation där WebSocket användes. Flera användare fick rita med sina 
möss först via samma nätverk (LAN) och sedan via separata nätverk (WAN) där svarstiderna 
låg på 86 millisekunder. Likt Pantel & Wolf (2002) så var skillnaden mellan LAN och WAN 
försumbar för användarna och applikationen var helt klart acceptabel när det gällde 
svarstiderna.  

I denna studie så har ett enklare fighting-spel utvecklats för att via en användarstudie 
utvärdera huruvida användarna upplevde WebSocket och WebRTC. Vid ungefär 60 
millisekunder så hade användarna samma upplevelse som i studien av Pantel och Wolf (2002) 
samt Gutwin, Lippold & Graham (2011) där spelet var spelbart samt att latensen knappt var 
märkbar för både WebRTC samt WebSocket. Användarna kunde inte göra skillnad på 
WebSocket eller WebRTC under testningen. Testerna skedde via 4G och svarstiderna kunde 
varit bättre om ett snabbt nätverk användes i samband med Wi-Fi. 

Resultaten visade på att desto fler klienter som anslöt till servern desto högre svarstider blev 
det. Dock så dubblerades inte svarstiderna när antalet klienter dubblerades vilket var 
intressant. Det indikerade att båda teknikerna skalar bra och att det är möjligt att utveckla en 
applikation där flera klienter kan ansluta och ha god prestanda. 

Samhällsnyttan med denna studien är att ge underlag för val av backend för olika typer av 
applikationer där höga krav ställs på snabba svarstider,  inte bara spel. Detta gäller både den 
privata sektorn och den offentliga sektorn. Teknologierna kan alltså bidra till mer funktionella 
lösningar för både företag och privatpersoner. Exempelvis inom företag där kommunikation 
ska kunna ske relativt fort mellan olika anslutna enheter, eller där någon typ av kollaboration 
görs samtidigt. Eller exempelvis vid navigation med hjälp av GPS eller för snabbare resultat 
vid sökningar. Det finns väldigt många möjligheter för båda teknikerna. 

Risker som studien kan bidra med är att applikationer utvecklas och sedan används i 
kriminella syften där exempelvis en terrororganisation använder applikationerna för att 
förmedla data. Eftersom koden är öppen för alla så är det lätt att använda den som grund för 
applikationer, därav kan även känsliga uppgifter läckas eftersom studien inte fokuserat på 
säkerhetsaspekter. 

7.3 Framtida arbeten 

I denna studie studerades WebSocket och WebRTC i en flerspelar miljö samt under olika 
nätverksmiljöer. Men det finns mycket mer som kan kan studeras vidare inom just WebRTC 
då detta är ett nytt kommunikationsprotokoll som ständigt utvecklas.  

I genomförandet av denna studie har det därmed uppmärksammats forskningsområden som 
skulle kunna vara intressanta för framtida forskning.  

Denna studie tar endast upp en väldigt liten del över olika faktorer vilket behövs ha i åtanke 
när backend väljs. I denna studie har det fokuserats på just svarstider vid en star-topologi och 
hur WebSocket samt WebRTC presterar med x antal klienter samt med Wi-Fi och 4G. Det 
finns dock andra topologier som denna studie inte testade, därmed går det att testa olika 
topologier och se hur de ter sig i framtida arbeten.  

Andra viktiga faktorer som går att undersöka är säkerhetsaspekter inom varje teknologi. Hur 
pass säkra är dessa teknologier egentligen och vad finns det för svagheter. Därmed skulle det 
vara ett intressant forskningsområde att ha som utgångspunkt i framtida forskning.  

Ett annat intressant ämne som dök upp under processen med studien var 
bandbredd/overhead. Dessa är en faktor som denna studie inte tog upp. Ett förslag till fortsatt 
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forskning är därmed att undersöka om det kan vara så att det spelar en stor roll vid användning 
av 4G eller där data restriktioner tar plats, speciellt i länder där tillgång till internet är dyrt. 

Vidare förslag är att  jämföra  exempelvis vilka webbläsare som presterar bäst, hur protokollen 
påverkar enhetens prestanda. Det vore väldigt intressant att se hur dessa tekniker presterar i 
ett verkligt scenario med kraftfull hårdvara där flera användare ansluter via olika typer av 
nätverk precis som i det verkliga livet.  Detta skulle därmed kunna bidra till ett tydligare och 
ett mer generaliserbart resultat.  

I denna studie användes endast WebRTCs datakanal för att skicka data. WebRTC är dock 
väldigt känt för sin kapacitet att skicka ljud och videosignaler med hög data. Det vore därför 
väldigt intressant att forska kring hur andra lösningar ter sig mot just WebRTC. 
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Appendix A – Websocket – server.js 

var express = require("express"); 

var app = express(); 

app.use(express.static(__dirname + '/public')); 

var server = require('http').createServer(app); 

var io = require("socket.io").listen(server); 

const path = require('path'); 

var bodyParser = require('body-parser'); 

var Game = {}; 

var connections = []; 

var players = []; 

var msg, testData, serverData; 

 

testData, serverData = 

"ertqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwertqwertqwertqwertqqwertqwertqwertrrtqwertqrtq

wertqwertqwertqwertqwertqwertrrtqwertqrtqwertqwertqwertrrtqwertqwertqwertqwertqwer

tqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwertqwertqwertqwertqqwertqwe

rtqwertqwertwertqwertqwertqwertqwertrtqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwe

rtqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwertqwertqwertqwertqqwertqwertqwertqwertwertqwer

tqwertqwertqwerttqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwer

tqwertqwertqwertqqwertqwertqwertqwertwertqwertqwertqwertqwert" 

 

function Player(x, y, width, height, speed, id, p, index, dir) { 

    this.player = p; 

    this.pid = id; 

    this.index = index; 

    this.x = x; 

    this.y = y; 

    this.width = width; 

    this.height = height; 

    this.speed = speed; 



 II 

    this.orgSpeed = speed; 

    this.grounded = true; 

    this.jumping = false; 

    this.blocking = false; 

    this.velY = 0; 

    this.velX = 0; 

    this.startY = y; 

    this.gravity = speed / 2; 

    this.hp = 100; 

    this.dir = dir; 

    this.action = "idle"; 

} 

 

app.use(bodyParser.json()); 

app.use(bodyParser.urlencoded({ 

    extended: false 

})); 

 

app.get('/', function (req, res) { 

    res.sendFile(__dirname + '/views/index.html'); 

}); 

 

//-------------------------------------------------------On socket connection --------------------------

-------------------------------------------- 

 

io.sockets.on('connection', function (socket) { 

    connections.push(socket); 

    console.log('Connected: %s connected', connections.length); 

 



 III 

    // Add a new player object for every connection (Player)  

    if (players.length % 2 == 0) { 

        players.push(new Player(0.1, 0.4, 0.25, 0.55, 0.004, socket.id, "p1", players.length, 

"right")); 

    } else { 

        players.push(new Player(0.1, 0.4, 0.25, 0.55, 0.004, socket.id, "p2", players.length, 

"right")); 

    } 

 

    msg = { 

        players: players 

    }; 

    io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

 

 

    //--------------------------------------------------------------- Handle incoming messages from 

client --------------------------------------------------------------------- 

    socket.on('message', function (datas) { 

        var data = JSON.parse(datas); 

        var action = data.action; 

        var index = data.index; 

        var player = players[index]; 

        var canvas = data.canvas; 

        var lastDir = data.dir; 

        var clientTime = data.time; 

        var testData = data.data; 

        var otherId = data.id; 

        var start = data.start; 

        var player2; 

        var cCheck; 



 IV 

 

        //--------------------------------------------------------------- Handle testing --------------------

---------------------------------------------------- 

 

        if (action == "test") { 

            if (players.length >= 2) { 

                msg = { 

                    start: start, 

                    testdata: data.testdata2 

                }; 

                io.sockets.connected[otherId].emit("test", JSON.stringify(msg)); 

            } 

            //io.sockets.emit("test", JSON.stringify(msg));  

        } 

 

 

        if (action == "sendDataTest") { 

            msg = { 

                filler: "dsdsa" 

            }; 

            socket.broadcast.emit("dataTest", JSON.stringify(msg)); 

        } 

 

        if (action == "ping") { 

            msg = { 

                data: serverData 

            }; 

            io.sockets.emit("testdata", JSON.stringify(msg)); 

 



 V 

            msg = { 

                start: start 

            }; 

            io.sockets.connected[otherId].emit("pong", JSON.stringify(msg)); 

 

            //--------------------------------------------------------------- Handle player input -----------

------------------------------------------------------------- 

        } else if (action == "left") { 

            player.blocking = false; 

            player.x -= player.speed; 

            player.dir = lastDir; 

            player.action = "left"; 

            msg = { 

                players: players 

            }; 

            io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

        } else if (data.action == "right") { 

            player.blocking = false; 

            player.x += player.speed; 

            player.dir = lastDir; 

            player.action = "right"; 

            msg = { 

                players: players 

            }; 

            io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

        } else if (data.action == "block") { 

            player.blocking = true; 

            player.action = "block"; 

            io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 



 VI 

 

        } else if (data.action == "punch") { 

            player.blocking = false; 

            player.action = "punch"; 

            for (var x = 0; x < players.length; x++) { 

                if (index != players[x].index) { 

                    player2 = players[x]; 

                } 

                if (player2) { 

                    var cCheck = colCheck(player, player2); 

                    if (cCheck == "l" || cCheck == "r") { 

                        if (player.dir == "right" && player2.dir == "left") { 

                            if (!player2.blocking) { 

                                player2.hp += -5; 

                            } 

                        } else if (player2.dir == "left" && player.dir == "right") { 

                            if (!player2.blocking) { 

                                player2.hp += -5; 

                            } 

                        } else if (player.dir == "right" && player.dir == "right") { 

                            player2.hp += -5; 

                        } else { 

                            player2.hp += -5; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

        } else if (data.action == "jump") { 
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            var interval = setInterval(function () { 

                if (!player.jumping && player.grounded) { 

                    player.jumping = true; 

                    player.grounded = false; 

                    player.velY = -player.speed * 6; 

                    player.action = "jump"; 

                } 

 

                if (player.jumping) { 

                    player.y += player.velY; 

                    player.velY -= -player.gravity; 

                } 

 

                // Check if player is on the ground 

                if (player.y >= player.startY) { 

                    player.jumping = false; 

                    player.grounded = true; 

                    player.velY = 0; 

                    clearInterval(interval); 

                    player.action = "idle"; 

                } 

 

                msg = { 

                    players: players 

                }; 

                io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

            }, 16); 

        } else if (data.action == "idle") { 

            console.log("idle"); 
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            player.action = "idle"; 

            player.blocking = "false"; 

            msg = { 

                players: players 

            }; 

            io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

        } 

 

        if (canvas) { 

            if (canvas * player.x >= canvas * 0.90) { 

                if (lastDir == "right") { 

                    player.speed = 0; 

                } else { 

                    player.speed = player.orgSpeed; 

                } 

                io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

            } 

 

            if (canvas * player.x <= canvas * -0.07) { 

                if (lastDir == "left") { 

                    player.speed = 0; 

                } else { 

                    player.speed = player.orgSpeed; 

                } 

                io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

            } 

        } 

    }); 
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    //------------------------------------------------------------ Socket disconnect ----------------------

-------------- 

 

    //DC 

    socket.on('disconnect', function () { 

        connections.splice(connections.indexOf(socket), 1); 

        var temp; 

        var sid = socket.id; 

        for (var x = 0; x < players.length - 1; x++) { 

            temp = players[x]; 

            players[x] = players[x + 1]; 

            players[x + 1] = temp; 

        } 

 

        //set p2 to p1 

        for (var x = 0; x < players.length; x++) { 

            players[x].index = x; 

            players[x].player = "p1"; 

            if (sid == players[x].pid) { 

                players.splice(x, 1); 

            } 

        } 

 

        console.log("A socket disconnected: %s sockets connected", connections.length); 

        msg = { 

            players: players 

        }; 

        io.sockets.emit('players', JSON.stringify(msg)); 

    }); 
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}); 

 

server.listen(process.env.PORT || 1337); 

 

//-------------------------------------------------------------- Collision testing -------------------------

----------------------------------------------- 

 

function colCheck(shapeA, shapeB) { 

    // get the vectors to check against 

    var vX = (shapeA.x + (shapeA.width / 4)) - (shapeB.x + (shapeB.width / 4)), 

        vY = (shapeA.y + (shapeA.height / 4)) - (shapeB.y + (shapeB.height / 4)), 

        // add the half widths and half heights of the objects 

        hWidths = (shapeA.width / 4) + (shapeB.width / 4), 

        hHeights = (shapeA.height / 4) + (shapeB.height / 4), 

        colDir = null; 

 

 

    if (Math.abs(vX) < hWidths && Math.abs(vY) < hHeights) { 

 

        var oX = hWidths - Math.abs(vX), 

            oY = hHeights - Math.abs(vY); 

        if (oX >= oY) { 

            if (vY > 0) { 

                colDir = "t"; 

                //shapeA.y += oY; 

 

            } else { 

                colDir = "b"; 

                //shapeA.y -= oY; 
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            } 

        } else { 

            if (vX > 0) { 

                colDir = "l"; 

                //shapeA.x += oX; 

            } else { 

                colDir = "r"; 

                // shapeA.x -= oX; 

            } 

        } 

    } 

    return colDir; 

} 

  



 XII 

Appendix B – Websocket – gameInput.js 

var sprite_sheet = { 

    // P1 

    frame_sets: [[0], // set 0: Stand right 

                [1, 2, 3, 4, 5, 6], // set 1: Walk right 

                [7, 8, 9], // set 2: jump right 

                [10], // set 3: block right 

                [13, 12], // set 4: punch right 

                [14], // set 5: stand left 

                [20, 19, 18, 17, 16, 15], // set 6: walk left 

                [25, 26], // set 7: punch left 

                [24], // set 8: block left 

                [23, 22, 21] // set 9: jump left 

                ], 

    // P2 

    frame_sets2: [[28], // set 0: Stand right 

                [29, 30, 31, 32, 33, 34], // set 1: Walk right 

                [35, 36, 37], // set 2: jump right 

                [38], // set 3: block right 

                [41, 40], // set 4: punch right 

                [42], // set 5: stand left 

                [48, 47, 46, 45, 44, 43], // set 6: walk left 

                [55, 54], // set 7: punch left 

                [52], // set 8: block left 

                [49, 51, 50] // set 9: jump left 

                ], 

    image: new Image() 

}; 
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/* -------------------------------------------------------------------------- */ 

 

/* Each sprite sheet tile is 16x16 pixels in dimension. */ 

var SPRITE_SIZE = 50; 

 

/* The Animation class manages frames within an animation frame set. The frame 

set is an array of values that correspond to the location of sprite images in 

the sprite sheet. For example, a frame value of 0 would correspond to the first 

sprite image / tile in the sprite sheet. By arranging these values in a frame set 

array, you can create a sequence of frames that make an animation when played in 

quick succession. */ 

var Animation = function (frame_set, delay) { 

    this.count = 0; // Counts the number of game cycles since the last frame change. 

 

    this.delay = delay; // The number of game cycles to wait until the next frame change. 

    this.frame = 0; // The value in the sprite sheet of the sprite image / tile to display. 

    this.frame_index = 0; // The frame's index in the current animation frame set. 

    this.frame_set = frame_set; // The current animation frame set that holds sprite tile values. 

}; 

 

Animation.prototype = { 

 

 

    /* This changes the current animation frame set. For example, if the current 

    set is [0, 1], and the new set is [2, 3], it changes the set to [2, 3]. It also 

    sets the delay. */ 

    change: function (frame_set, delay = 5) { 



 XIV 

 

        if (this.frame_set != frame_set) { // If the frame set is different: 

            this.count = 0; // Reset the count. 

            this.delay = delay; // Set the delay. 

            this.frame_index = 0; // Start at the first frame in the new frame set. 

            this.frame_set = frame_set; // Set the new frame set. 

            this.frame = this.frame_set[this.frame_index]; // Set the new frame value. 

        } 

    }, 

 

    /* Call this on each game cycle. */ 

    update: function () { 

 

        this.count++; // Keep track of how many cycles have passed since the last frame change. 

 

        if (this.count >= this.delay) { // If enough cycles have passed, we change the frame. 

 

            this.count = 0; // Reset the count. 

            /* If the frame index is on the last value in the frame set, reset to 0. 

            If the frame index is not on the last value, just add 1 to it. */ 

            this.frame_index = (this.frame_index == this.frame_set.length - 1) ? 0 : 

this.frame_index + 1; 

            this.frame = this.frame_set[this.frame_index]; // Change the current frame value. 

        } 

 

    }, 

 

    // Get the current frame_index 

    getFrame: function () { 
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        return this.frame_index; 

    } 

} 

 

/* -------------------------------------------------------------------------- */ 

Game.drawWorld = function () { 

    ctx.fillStyle = "green"; 

    ctx.fillRect(0, canvas.height * 0.8, canvas.width, canvas.height * 0.9); 

 

    ctx.fillStyle = "#a2a2ff"; 

    ctx.fillRect(0, canvas.height * 0.0, canvas.width, canvas.height * 0.8); 

 

} 

 

/* -------------------------------------------------------------------------- */ 

Game.drawPlayer = function () { 

    ctx.drawImage(sprite_sheet.image, animation.frame * SPRITE_SIZE, 0, 45, 50, 

        canvas.width * player.x, canvas.height * player.y, canvas.width * player.width, 

canvas.height * player.height); 

    var currentTime = Date.now(); 

    for (var x = 0; x < players.length; x++) { 

        if (players[x].pid != socket.id) { 

            var playerz = players[x]; 

            actionz = playerz.action; 

             

            var difference = currentTime - lastRecievedUpdate; 

            if (actionz != "idle" && actionz == "punch") { 

                if (difference > 500) { 

                    var msg = { 
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                        action: "idle", 

                        index: playerz.index 

                    }; 

                    socket.emit("message", JSON.stringify(msg)); 

                } 

            } 

            if (actionz != "idle" && actionz != "punch" && actionz != "jump") { 

                if (difference > 50) { 

                    var msg = { 

                        action: "idle", 

                        index: playerz.index 

                    }; 

                    socket.emit("message", JSON.stringify(msg)); 

                } 

            } 

 

            lastDirz = playerz.dir; 

 

            if (playerz.player == "p1") { 

                set = sprite_sheet.frame_sets; 

            } else if (playerz.player == "p2") { 

                set = sprite_sheet.frame_sets2; 

            } 

 

 

            if (actionz == "block") { 

                if (lastDirz == "left") { 

                    animations[x].change(set[8], 15); 

                } else { 
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                    animations[x].change(set[3], 15); 

                } 

            } 

 

            // Punch - space 

            else if (actionz == "punch") { 

                if (lastDirz == "left") { 

                    animations[x].change(set[7], 15); 

                } else { 

                    animations[x].change(set[4], 15); 

                } 

            } 

 

            // Move right - d    

            else if (actionz == "right") { 

                if (action == "jump") { 

                    if (lastDirz == "left") { 

                        animations[x].change(set[9], 8); 

                    } else { 

                        animations[x].change(set[2], 8); 

                    } 

                } else { 

                    animations[x].change(set[1], 15); 

                } 

            } 

 

            // Move left - a 

            else if (actionz == "left") { 

                animations[x].change(set[6], 15); 
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                if (actionz == "jump") { 

                    if (lastDirz == "left") { 

                        animations[x].change(set[9], 8); 

                    } else { 

                        animations[x].change(set[2], 8); 

                    } 

                } 

            } else if (actionz == "jump") { 

                if (lastDirz == "left") { 

                    animations[x].change(set[9], 8); 

                } else { 

                    animations[x].change(set[2], 8); 

                } 

            } else { 

                if (lastDirz == "left") { 

                    animations[x].change(set[5], 15); 

                } else { 

                    animations[x].change(set[0], 15); 

                } 

            } 

 

            ctx.drawImage(sprite_sheet.image, animations[x].frame * SPRITE_SIZE, 0, 45, 50, 

                canvas.width * playerz.x, canvas.height * playerz.y, canvas.width * playerz.width, 

canvas.height * playerz.height); 

        } 

        animations[x].update(); 

    } 

} 
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/*--------------------------------------------------------------------------  */ 

Game.drawUI = function () { 

    for (var x = 0; x < players.length; x++) { 

        if (players[x].player == "p1") { 

            var p1 = players[x]; 

            var hp1 = p1.hp / 10 * 0.1; 

 

            ctx.fillStyle = "gray"; 

            ctx.fillRect(canvas.width * 0.05, canvas.height * 0.05, canvas.width * 0.4, 

canvas.height * 0.05); 

 

            if (p1.hp >= 50) { 

                ctx.fillStyle = "green"; 

 

            } else if (p1.hp <= 50 && p1.hp >= 40) { 

                ctx.fillStyle = "yellow"; 

            } else if (p1.hp < 40) { 

                ctx.fillStyle = "red"; 

            } 

 

            if (hp1 >= 0 && hp1 <= 100) { 

                ctx.fillRect(canvas.width * 0.05, canvas.height * 0.05, canvas.width * 0.4 * hp1, 

canvas.height * 0.05); 

            } 

 

            ctx.font = ((canvas.width * 0.015) + "px Arial"); 

            ctx.fillStyle = "black"; 

            ctx.fillText("HP: " + p1.hp, canvas.width * 0.22, canvas.height * 0.14); 
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            ctx.font = ((canvas.width * 0.015) + "px Arial"); 

            ctx.fillStyle = "green"; 

            ctx.fillText("P" + (x + 1), canvas.width * p1.x + (canvas.width * 0.072), canvas.height * 

p1.y + (-canvas.height * 0.025)); 

 

        } else { 

            var p2 = players[x]; 

            var hp2 = p2.hp / 10 * 0.1; 

 

            ctx.fillStyle = "gray"; 

            ctx.fillRect(canvas.width * 0.55, canvas.height * 0.05, canvas.width * 0.4, canvas.height 

* 0.05); 

 

            if (p2.hp >= 50) { 

                ctx.fillStyle = "green"; 

            } else if (p2.hp <= 50 && p2.hp >= 40) { 

                ctx.fillStyle = "yellow"; 

            } else if (p2.hp < 40) { 

                ctx.fillStyle = "red"; 

            } 

 

            if (hp2 >= 0 && hp2 <= 100) { 

                ctx.fillRect(canvas.width * 0.55, canvas.height * 0.05, canvas.width * 0.4 * hp2, 

canvas.height * 0.05); 

            } 

 

            ctx.font = ((canvas.width * 0.015) + "px Arial"); 

            ctx.fillStyle = "black"; 

            ctx.fillText("HP: " + p2.hp, canvas.width * 0.71, canvas.height * 0.14); 
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            ctx.font = ((canvas.width * 0.015) + "px Arial"); 

            ctx.fillStyle = "black"; 

            ctx.fillText("P" + (x + 1), canvas.width * p2.x + (canvas.width * 0.072), canvas.height * 

p2.y + (-canvas.height * 0.025)); 

            if (p1.hp <= 0 || p2.hp <= 0) { 

                //gameStatus = "end"; 

            } 

        } 

        ctx.fillStyle = "green"; 

        ctx.fillRect(canvas.width * players[x].x + (canvas.width * 0.032), canvas.height * 

players[x].y, 

            canvas.width * (players[x].hp / 1000), canvas.height * 0.01); 

    } 

} 
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Appendix C – Websocket – test.js 

var testData, serverData, testing; 

var logger = document.getElementById("logger"); 

var create = document.getElementById('create'); 

var link = document.getElementById('downloadlink'); 

var testButton = document.getElementById("test"); 

var textFile = null; 

var messages = 0; 

var passes = 0; 

var test = true; 

var starter = false; 

 

testData, serverData = 

"ertqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwertqwertqwertqwertqqwertqwertqwertrrtqwertqrtq

wertqwertqwertqwertqwertqwertrrtqwertqrtqwertqwertqwertrrtqwertqwertqwertqwertqwer

tqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwertqwertqwertqwertqqwertqwe

rtqwertqwertwertqwertqwertqwertqwertrtqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwe

rtqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwertqwertqwertqwertqqwertqwertqwertqwertwertqwer

tqwertqwertqwerttqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqwertqqwertqwertwer

tqwertqwertqwertqqwertqwertqwertqwertwertqwertqwertqwertqwert"; 

 

function hideTestElements() { 

    document.getElementById("logger").style.display = "none"; 

    document.getElementById("create").style.display = "none"; 

    document.getElementById("test").style.display = "none"; 

    document.getElementById("downloadlink").style.display = "none"; 

} 

 

if (test == false) { 

    hideTestElements(); 

    runGame(); 
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} else { 

    var controls = document.getElementsByClassName("controller"); 

    for (var i = 0; i < controls.length; i++) { 

        controls[i].style.display = 'none'; 

    } 

} 

 

makeTextFile = function (text) { 

    var data = new Blob([text], { 

        type: 'text/plain' 

    }); 

 

    // If we are replacing a previously generated file we need to 

    // manually revoke the object URL to avoid memory leaks. 

    if (textFile !== null) { 

        window.URL.revokeObjectURL(textFile); 

    } 

 

    textFile = window.URL.createObjectURL(data); 

 

    return textFile; 

}; 

 

create.addEventListener('click', function () { 

    link.href = makeTextFile(logger.value); 

    link.style.display = 'block'; 

}); 

 

function startTest() { 
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    if (!testing) { 

        testing = true; 

        var interval = setInterval(function () { 

            var msg = { 

                action: 'ping', 

                start: Date.now(), 

                id: sessionId 

            }; 

            socket.emit('message', JSON.stringify(msg)); 

        }, 1000 / 30); 

    } 

} 

 

testButton.addEventListener("click", function () { 

    if (starter == false) { 

        starter = true; 

        testButton.style.display = "none"; 

        startTest(); 

    } 

}); 

 

var phone = false; 

socket.on("pong", function (data) { 

    var parsedData = JSON.parse(data); 

    var e = Date.now(); 

    var ms = (e - parsedData.start); 

 

    if (isNaN(ms) == false) { 

        if (phone == true) { 
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            logger.append(ms + "\n"); 

            messages = messages + 1; 

            if (messages > 800) { 

                link.setAttribute("download", passes + ".txt"); 

                create.click(); 

                link.click(); 

                logger.innerHTML = ""; 

                messages = 0; 

                passes = passes + 1; 

            } 

        } else { 

            setTimeout(console.log.bind(console, ms)); 

        } 

    } 

}); 
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Appendix D – WebRTC – server.js 

var express = require("express"); 

var app = express(); 

app.use(express.static(__dirname + '/public')); 

var server = require('http').createServer(app); 

var io = require("socket.io").listen(server); 

var bodyParser = require('body-parser'); 

var connections = []; 

var users = []; 

var sessionId; 

var sTime; 

var eTime; 

 

app.use(bodyParser.json()); 

app.use(bodyParser.urlencoded({ 

    extended: false 

})); 

 

app.get('/', function (req, res) { 

    res.sendFile(__dirname + '/views/index.html'); 

}); 

 

function sendTo(sessionId, message) { 

    io.sockets.connected[sessionId].emit("message", (JSON.stringify(message))); 

} 

 

io.sockets.on("connection", function (socket) { 

    console.log(socket.id + " connected"); 
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    connections.push(socket); 

    users.push(socket.id); 

    console.log(connections.length + " sockets connected"); 

 

    io.sockets.emit("users", JSON.stringify({ 

        users: users 

    })); 

     

    // Recieve signal and send to all other clients 

    socket.on("message", function (message) { 

        var conn, connection, otherId, data, type, sessionId, players; 

        //accepting only JSON messages  

        try { 

            data = JSON.parse(message); 

        } catch (e) { 

            console.log("Invalid JSON"); 

            data = {}; 

        } 

 

        type = data.type; 

        sessionId = data.session; 

        conn = data.session; 

        players = data.players 

 

        switch (data.type) { 

            case "host": 

                if (conn != null) { 

                    //setting that UserA connected with UserB  

                    io.sockets.emit("message", JSON.stringify({ 
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                        type: "host", 

                        host: sessionId, 

                        players: players 

                    })); 

                } 

                break; 

            case "offer": 

                //for ex. UserA wants to call UserB  

                console.log("Sending offer to: ", conn, data.offer, sessionId); 

 

                if (conn != null) { 

                    //setting that UserA connected with UserB  

                    sendTo(conn, { 

                        type: "offer", 

                        offer: data.offer, 

                        peer: data.peer 

                    }); 

                } 

                break; 

 

            case "answer": 

                console.log("Sending answer to: ", conn, data.answer); 

                //for ex. UserB answers UserA  

                if (conn != null) { 

                    sendTo(conn, { 

                        type: "answer", 

                        answer: data.answer, 

                        index: data.index 

                    }); 
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                } 

                break; 

            case "candidate": 

                console.log("Sending candidate to:", conn), data.candidate; 

                if (conn != null) { 

                    console.log(data.peer); 

                    sendTo(conn, { 

                        type: "candidate", 

                        candidate: data.candidate, 

                        session: sessionId, 

                        peer: data.peer 

                    }); 

                } 

                break; 

            case "leave": 

                console.log("Disconnecting from", conn); 

 

                //notify the other user so he can disconnect his peer connection  

                if (conn != null) { 

                    sendTo(conn, { 

                        type: "leave" 

                    }); 

                } 

                break; 

        } 

    }); 

 

    // Disconnect 

    socket.on('disconnect', function () { 
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        connections.splice(connections.indexOf(socket), 1); 

        users.pop(); 

        console.log("A socket disconnected: %s sockets connected", connections.length); 

        io.sockets.emit("users", JSON.stringify({ 

            users: users 

        })); 

    }); 

 

}); 

 

server.listen(process.env.PORT || 1337); 
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Appendix E – WebRTC – server.js 

var express = require("express"); 

var app = express(); 

app.use(express.static(__dirname + '/public')); 

var server = require('http').createServer(app); 

var io = require("socket.io").listen(server); 

var bodyParser = require('body-parser'); 

var connections = []; 

var users = []; 

var sessionId; 

var sTime; 

var eTime; 

 

app.use(bodyParser.json()); 

app.use(bodyParser.urlencoded({ 

    extended: false 

})); 

 

app.get('/', function (req, res) { 

    res.sendFile(__dirname + '/views/index.html'); 

}); 

 

function sendTo(sessionId, message) { 

    io.sockets.connected[sessionId].emit("message", (JSON.stringify(message))); 

} 

 

io.sockets.on("connection", function (socket) { 

    console.log(socket.id + " connected"); 
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    connections.push(socket); 

    users.push(socket.id); 

    console.log(connections.length + " sockets connected"); 

 

    io.sockets.emit("users", JSON.stringify({ 

        users: users 

    })); 

     

    // Recieve signal and send to all other clients 

    socket.on("message", function (message) { 

        var conn, connection, otherId, data, type, sessionId, players; 

        //accepting only JSON messages  

        try { 

            data = JSON.parse(message); 

        } catch (e) { 

            console.log("Invalid JSON"); 

            data = {}; 

        } 

 

        type = data.type; 

        sessionId = data.session; 

        conn = data.session; 

        players = data.players 

 

        switch (data.type) { 

            case "host": 

                if (conn != null) { 

                    //setting that UserA connected with UserB  

                    io.sockets.emit("message", JSON.stringify({ 
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                        type: "host", 

                        host: sessionId, 

                        players: players 

                    })); 

                } 

                break; 

            case "offer": 

                //for ex. UserA wants to call UserB  

                console.log("Sending offer to: ", conn, data.offer, sessionId); 

 

                if (conn != null) { 

                    //setting that UserA connected with UserB  

                    sendTo(conn, { 

                        type: "offer", 

                        offer: data.offer, 

                        peer: data.peer 

                    }); 

                } 

                break; 

 

            case "answer": 

                console.log("Sending answer to: ", conn, data.answer); 

                //for ex. UserB answers UserA  

                if (conn != null) { 

                    sendTo(conn, { 

                        type: "answer", 

                        answer: data.answer, 

                        index: data.index 

                    }); 
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                } 

                break; 

            case "candidate": 

                console.log("Sending candidate to:", conn), data.candidate; 

                if (conn != null) { 

                    console.log(data.peer); 

                    sendTo(conn, { 

                        type: "candidate", 

                        candidate: data.candidate, 

                        session: sessionId, 

                        peer: data.peer 

                    }); 

                } 

                break; 

            case "leave": 

                console.log("Disconnecting from", conn); 

 

                //notify the other user so he can disconnect his peer connection  

                if (conn != null) { 

                    sendTo(conn, { 

                        type: "leave" 

                    }); 

                } 

                break; 

        } 

    }); 

 

    // Disconnect 

    socket.on('disconnect', function () { 
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        connections.splice(connections.indexOf(socket), 1); 

        users.pop(); 

        console.log("A socket disconnected: %s sockets connected", connections.length); 

        io.sockets.emit("users", JSON.stringify({ 

            users: users 

        })); 

    }); 

 

}); 

 

server.listen(process.env.PORT || 1337); 
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Appendix F – WebRTC – gameInput.js 

* ----------------------------------- Touch controllers --------------------------------------- */ 

function handleStart(evt) { 

    evt.preventDefault(); 

    switch (evt.target.id) { 

        case "right": 

            action = "right"; 

            break; 

        case "up": 

            action = "jump"; 

            logger.innerHTML = ""; 

            break; 

        case "left": 

            action = "left"; 

            break; 

        case "punch": 

            action = "punch"; 

            //or 

            break; 

        case "block": 

            action = "block"; 

            break; 

    } 

} 

 

function handleEnd(evt) { 

    action = null; 

} 
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var r = document.getElementById("right"); 

var u = document.getElementById("up"); 

var l = document.getElementById("left"); 

var p = document.getElementById("punch"); 

var b = document.getElementById("block"); 

 

r.addEventListener("touchstart", handleEnd, false); 

r.addEventListener("touchend", handleStart, false); 

 

u.addEventListener("touchstart", handleStart, false); 

u.addEventListener("touchend", handleEnd, false); 

 

l.addEventListener("touchstart", handleStart, false); 

l.addEventListener("touchend", handleEnd, false); 

 

p.addEventListener("touchstart", handleStart, false); 

p.addEventListener("touchend", handleEnd, false); 

 

b.addEventListener("touchstart", handleStart, false); 

b.addEventListener("touchend", handleEnd, false); 

 

/* --------------------------------- Global listeners for keyboard---------------------------------------

-- */ 

document.addEventListener("keydown", function (e) { 

    keys[e.keyCode] = true; 

}); 

 

document.addEventListener("keyup", function (e) { 



 XXXVIII 

    keys[e.keyCode] = false; 

}); 

 

/* -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*/ 

 

var jumping; 

 

function jump() { 

    if (!jumping) { 

        jumping = true; 

        msg = { 

            type:"input", 

            action: "jump", 

            dir: lastDir, 

            index: player.index 

        }; 

        dataChannel.send(JSON.stringify(msg)); 

        setTimeout(function () { 

            jumping = false; 

        }, 500); 

    } 

} 

 

var punching; 

 

function punch() { 

    if (!punching) { 

        punching = true; 
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        var msg = { 

            type:"input", 

            action: "punch", 

            dir: lastDir, 

            index: player.index 

        }; 

        dataChannel.send(JSON.stringify(msg)); 

        setTimeout(function () { 

            punching = false; 

        }, 475); 

    } 

} 

 

Game.input = function () { 

    if (player) { 

        if (player.player == "p1") { 

            set = sprite_sheet.frame_sets; 

            if (!lastDir) { 

                lastDir = "right"; 

            } 

        } else if (player.player == "p2") { 

            set = sprite_sheet.frame_sets2; 

            if (!lastDir) { 

                lastDir = "left"; 

            } 

        } 

    } 

 

    if (set) { 
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        // Block - shift 

        if (keys[16] || action == "block") { 

            if (lastDir == "left") { 

                animation.change(set[8], 15); 

            } else { 

                animation.change(set[3], 15); 

            } 

            var msg = { 

                type: "input", 

                action: "block", 

                dir: lastDir, 

                canvas: canvas.width, 

                index: player.index 

            }; 

            dataChannel.send(JSON.stringify(msg)); 

        } 

 

        // Punch - space 

        else if (keys[32] || action == "punch") { 

            if (lastDir == "left") { 

                animation.change(set[7], 15); 

            } else { 

                animation.change(set[4], 15); 

            } 

            punch(); 

        } 

 

        // Move right - d    

        else if (keys[68] || action == "right") { 
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            animation.change(set[1], 15); 

            lastDir = "right"; 

            var msg = { 

                type: "input", 

                action: "right", 

                dir: lastDir, 

                canvas: canvas.width, 

                index: player.index 

            }; 

            dataChannel.send(JSON.stringify(msg)); 

 

            if (keys[87] || action == "jump") { 

                jump(); 

                if (lastDir == "left") { 

                    animation.change(set[9], 8); 

                } else { 

                    animation.change(set[2], 8); 

                } 

            } 

        } 

 

        // Move left - a 

        else if (keys[65] || action == "left") { 

            animation.change(set[6], 15); 

            lastDir = "left"; 

            var msg = { 

                type: "input", 

                action: "left", 

                dir: lastDir, 
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                canvas: canvas.width, 

                index: player.index 

            }; 

            dataChannel.send(JSON.stringify(msg)); 

 

            if (keys[87] || action == "jump") { 

                jump(); 

                if (lastDir == "left") { 

                    animation.change(set[9], 8); 

                } else { 

                    animation.change(set[2], 8); 

                } 

            } 

        }  

         

        // Jump - w 

        else if (keys[87] || action == "jump") { 

            jump(); 

            if (lastDir == "left") { 

                animation.change(set[9], 8); 

            } else { 

                animation.change(set[2], 8); 

            } 

        } else { 

            if (lastDir == "left") { 

                animation.change(set[5], 15); 

            } else { 

                animation.change(set[0], 15); 

            } 
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        } 

    } 

    animation.update(); 

} 
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Appendix G – WebRTC – gameInput.js 

//----------------------------------------------- Datachannels -------------------------------------------

------------ 

 

//Data Channel Specific methods 

function dataChannelStateChanged(event) { 

    var channelLabel = event.currentTarget.label; 

    if (host) { 

        for (var x = 0; x < dataChannels.length; x++) { 

            if (dataChannels[x].readyState === 'open') { 

                dataChannels[x].onmessage = receiveDataChannelMessage; 

            } 

        } 

    } else { 

        if (dataChannel.readyState === 'open') { 

            dataChannel.onmessage = receiveDataChannelMessage; 

        } 

    } 

} 

 

function receiveDataChannel(event) { 

    if (host) { 

        for (var x = 0; x < dataChannels.length; x++) { 

            dataChannels[x] = event.channel; 

            console.log(dataChannel[x]); 

        } 

        dataChannels[x].onmessage = receiveDataChannelMessage; 

        dataChannels[x].send("player"); 

    } else { 
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        dataChannel = event.channel; 

        dataChannel.onmessage = receiveDataChannelMessage; 

    } 

} 

 

function sendToAllPeers(data) { 

    for (var x = 0; x < dataChannels.length; x++) { 

        setTimeout(console.log.bind(console, "Send to all peers \n")); 

        dataChannels[x].send(JSON.stringify(data)); 

    } 

} 

 

function pingAllPeers(data) { 

    for (var x = 0; x < dataChannels.length; x++) { 

        setTimeout(console.log.bind(console, "Send to all peers \n" + data)); 

        if (x != 0) { 

            dataChannels[x].send(JSON.stringify(data)); 

        } 

    } 

} 

 

function receiveDataChannelMessage(event) { 

    socket.disconnect(); 

    var parsedData = JSON.parse(event.data); 

 

    // --------------------------      Ping channel 1     ------------------------------------- 

 

    if (parsedData.type == "pingTest") { 

        startPingTest(); 
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    } 

 

    if (parsedData.type == "ping") { 

        var msg = { 

            type: "serverData", 

            data: serverData 

        }; 

        sendToAllPeers(msg); 

 

        var msg2 = { 

            type: "pong", 

            ping: parsedData.ping 

        }; 

        dataChannels[0].send(JSON.stringify(msg2)); 

    } 

 

    var phone = false; 

    if (parsedData.type == "pong") { 

        var pongTime = Date.now(); 

        pingTime = parsedData.ping; 

        var ms = (pongTime - pingTime); 

        if(phone){ 

            var logger = document.getElementById("logger"); 

            logger.append(ms + "\n"); 

            messages = messages + 1; 

            if (messages >= 800) { 

                link.setAttribute("download", passes + ".txt"); 

                create.click(); 

                link.click(); 
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                logger.innerHTML = ""; 

                messages = 0; 

                passes = passes + 1; 

            } 

        } else { 

            setTimeout (console.log.bind (console, ms)); 

        } 

    } 

         

    if (parsedData.type == "dataTest") { 

        startDataTest(); 

    } 

 

     

    // -------------------------- Handle player input ------------------------------------- 

    if (parsedData.type == "input") { 

        lastDir = parsedData.dir; 

        index = parsedData.index; 

        player = players[index]; 

        var canvas = parsedData.canvas; 

        var cCheck; 

        var cCheck2; 

        var player2; 

 

        switch (parsedData.action) { 

            case "block": 

                player.blocking = true; 

                player.action = "block"; 

                msg = { 
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                    type: "recieveUpdate", 

                    players: players 

                }; 

                sendToAllPeers(msg); 

                break; 

            case "punch": 

                player.blocking = false; 

                player.action = "punch"; 

                for (var x = 0; x < players.length; x++) { 

                    if (index != players[x].index) { 

                        player2 = players[x]; 

                    } 

                } 

 

                if (player2) { 

                    cCheck = colCheck(player, player2); 

                    console.log(cCheck); 

 

                    if (cCheck == "l" || cCheck == "r") { 

                        if (player.dir == "right" && player2.dir == "left") { 

                            if (!player2.blocking) { 

                                player2.hp += -5; 

                            } 

                        } else if (player2.dir == "left" && player.dir == "right") { 

                            if (!player2.blocking) { 

                                player2.hp += -5; 

                            } 

                        } else if (player.dir == "right" && player.dir == "right") { 

                            player2.hp += -5; 
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                        } else { 

                            player2.hp += -5; 

                        } 

                    } 

                } 

                msg = { 

                    type: "recieveUpdate", 

                    players: players 

                }; 

                sendToAllPeers(msg); 

                break; 

            case "left": 

                player.blocking = "false"; 

                player.x -= player.speed; 

                player.dir = lastDir; 

                player.action = "left"; 

                msg = { 

                    type: "recieveUpdate", 

                    players: players 

                }; 

                sendToAllPeers(msg); 

                break; 

            case "right": 

                player.blocking = "false"; 

                player.x += player.speed; 

                player.dir = lastDir; 

                player.action = "right"; 

                msg = { 

                    type: "recieveUpdate", 
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                    players: players 

                }; 

                sendToAllPeers(msg); 

 

                break; 

            case "jump": 

                var interval = setInterval(function () { 

                    console.log(player.index + " " + player.y); 

                    if (!player.jumping && player.grounded) { 

                        player.jumping = true; 

                        player.grounded = false; 

                        player.velY = -player.speed * 6; 

                        player.action = "jump"; 

                    } 

 

                    if (player.jumping) { 

                        player.y += player.velY; 

                        player.velY -= -player.gravity; 

                    } 

 

                    // Check if player is on the ground 

                    if (player.y >= player.startY) { 

                        player.jumping = false; 

                        player.grounded = true; 

                        player.velY = 0; 

                        clearInterval(interval); 

                        player.action = "idle"; 

                    } 

                    msg = { 
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                        type: "recieveUpdate", 

                        players: players 

                    }; 

                    sendToAllPeers(msg); 

                    player.blocking = "false"; 

                }, 16); 

                break; 

            case "idle": 

                player.action = "idle"; 

                player.blocking = "false"; 

 

                msg = { 

                    type: "recieveUpdate", 

                    players: players 

                }; 

                sendToAllPeers(msg); 

                break; 

        } 

 

        if (canvas) { 

            if (canvas * player.x >= canvas * 0.90) { 

                if (lastDir == "right") { 

                    player.speed = 0; 

                } else { 

                    player.speed = player.orgSpeed; 

                } 

                msg = { 

                    type: "recieveUpdate", 

                    players: players 
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                }; 

                sendToAllPeers(msg); 

            } 

 

            if (canvas * player.x <= canvas * -0.07) { 

                if (lastDir == "left") { 

                    player.speed = 0; 

                } else { 

                    player.speed = player.orgSpeed; 

                } 

                msg = { 

                    type: "recieveUpdate", 

                    players: players 

                }; 

                sendToAllPeers(msg); 

            } 

        } 

    } 

 

    if (parsedData.type == "recieveUpdate") { 

        lastRecievedUpdate = Date.now(); 

        recievedPlayers.length = 0; 

        recievedPlayers = parsedData.players; 

        addPlayers(); 

    } 

} 
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Appendix H – WebRTC – signaling.js 

var hostButton = document.getElementById("host"); 

hostButton.addEventListener("click", function () { 

    host = sessionId; 

    if (hosting == false) { 

        hostButton.innerHTML = "You are the host"; 

        hosting = true; 

        createPeerConns(); 

        createDataChannels(); 

        generatePlayers(); 

        startButton.style.display = "block"; 

    } 

}) 

 

var startButton = document.getElementById("start"); 

startButton.addEventListener("click", function () { 

    if (starter == false) { 

        startButton.style.display = "none"; 

        send({ 

            type: "host", 

            session: sessionId, 

            players: players 

        }); 

    } 

}); 

 

socket.on('connect', function (data) { 

    startButton.style.display = "none"; 
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    console.log("This clients id: " + socket.id); 

    sessionId = socket.id; 

}); 

 

socket.on('users', function (datar) { 

    var data = JSON.parse(datar); 

    var array = data.users; 

    peers.length = 0; 

 

    for (var x = 0; x < array.length; x++) { 

        if (sessionId != array[x]) { 

            peers.push(array[x]); 

        } 

    } 

}); 

 

function generatePlayers() { 

    players.length = 0; 

 

    for (var x = 0; x < peers.length; x++) { 

        if (players.length % 2 == 0) { 

            players.push(new Player(0.1, 0.4, 0.25, 0.55, 0.004, peers[x], "p1", players.length, 

"right")); 

        } else { 

            players.push(new Player(0.7, 0.4, 0.25, 0.55, 0.004, peers[x], "p2", players.length, 

"left")); 

        } 

    } 

    console.log(players); 
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} 

 

function addPlayers() { 

    players.length = 0; 

    for (var x = 0; x < recievedPlayers.length; x++) { 

        players.push(recievedPlayers[x]); 

        if (recievedPlayers[x].pid == sessionId) { 

            player = recievedPlayers[x]; 

        } 

 

        if (animations.length < players.length) { 

            animations.push(new Animation()); 

        } 

    } 

} 

 

socket.on('message', function (message) { 

    var data = JSON.parse(message); 

    switch (data.type) { 

        case "host": 

            if (sessionId != data.host) { 

                hostId = data.host; 

                setupConn(); 

                hideTestElements(); 

                if (!test) { 

                    runGame(); 

                    recievedPlayers = data.players; 

                    addPlayers(); 

                } 
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            } 

            break; 

        case "offer": 

            if (host) { 

                onOffer(data.offer, data.peer); 

            } 

            break; 

        case "answer": 

            onAnswer(data.answer, data.index); 

            break; 

        case "candidate": 

            onCandidate(data.candidate, data.peer); 

            break; 

        default: 

            break; 

    } 

}); 

 

function createDataChannels() { 

    for (var x = 0; x < peerConnections.length; x++) { 

        dataChannels.push(peerConnections[x].createDataChannel("channel" + [x], 

dataChannelOptions)); 

    } 

    for (var x = 0; x < dataChannels.length; x++) { 

        dataChannels[x].onopen = dataChannelStateChanged; 

        dataChannels[x].ondatachannel = receiveDataChannel; 

    } 

} 
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function createPeerConns() { 

    if (hosting == true && host == sessionId) { 

        for (var x = 0; x < peers.length; x++) { 

            peerConnections.push(new RTCPeerConnection(config, null)); 

            if (x < peers.length) { 

                start = false; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

function setupConn() { 

    if (!host) { 

        peerConn = new RTCPeerConnection(config, null); 

        dataChannel = peerConn.createDataChannel('textMessages', dataChannelOptions); 

        dataChannel.onopen = dataChannelStateChanged; 

        peerConn.ondatachannel = receiveDataChannel; 

        peerConn.onicecandidate = function (event) { 

            if (event.candidate) { 

                send({ 

                    type: "candidate", 

                    candidate: event.candidate, 

                    session: hostId, 

                    peer: sessionId 

                }); 

            } 

        }; 

 

        peerConn.createOffer(function (offer) { 
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            send({ 

                type: "offer", 

                offer: offer, 

                session: hostId, 

                peer: sessionId 

            }); 

            peerConn.setLocalDescription(offer); 

        }, function (error) {}); 

    } 

} 

 

function createAnswer(index, peerId) { 

    peerConnections[index].createAnswer(function (answer) { 

        peerConnections[index].setLocalDescription(answer); 

        send({ 

            type: "answer", 

            answer: answer, 

            session: peerId 

        }); 

    }, function (error) { 

        alert("oops...error"); 

    }); 

} 

 

//when somebody wants to call us  

function onOffer(offer, peerId) { 

    if (host) { 

        for (var x = 0; x < peers.length; x++) { 

            if (peerId == peers[x]) { 
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                peerConnections[x].setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(offer), 

function () {}, console.error.bind(console)); 

                createAnswer(x, peerId); 

            } 

        } 

    } else { 

        peerConn.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(offer), function () {}, 

console.error.bind(console)); 

 

        peerConn.createAnswer(function (answer) { 

            peerConn.setLocalDescription(answer); 

            send({ 

                type: "answer", 

                answer: answer, 

                session: hostId, 

                index: index 

            }); 

        }, function (error) { 

            alert("oops...error"); 

        }); 

    } 

} 

 

//when another user answers to our offer  

function onAnswer(answer, index) { 

    peerConn.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(answer), function () {}, 

console.error.bind(console)); 

} 

 

function send(message) { 
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    socket.emit("message", (JSON.stringify(message))); 

    console.log("sending to server," + JSON.stringify(message)); 

} 

 

//when we got ice candidate from another user  

function onCandidate(candidate, peerId) { 

    if (host) { 

        for (var x = 0; x < peers.length; x++) { 

            if (peerId == peers[x]) { 

                peerConnections[x].addIceCandidate(new RTCIceCandidate(candidate)); 

                console.log(peerConnections); 

            } 

        } 

    } else { 

        peerConn.addIceCandidate(new RTCIceCandidate(candidate)); 

    } 

} 
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Appendix I – WebRTC – test.js 

var textFile = null; 

var pingTest = false; 

var create = document.getElementById('create'); 

var link = document.getElementById('downloadlink'); 

var dataTest = false; 

var testButton = document.getElementById("test"); 

var serverTesting = false; 

var messages = 0; 

var passes = 0; 

var testStarter = false; 

var test = true; 

 

if (test == true) { 

    var controls = document.getElementsByClassName("controller"); 

    for (var i = 0; i < controls.length; i++) { 

        controls[i].style.display = 'none'; 

    } 

} else { 

    document.getElementById("logger").style.display = "none"; 

    document.getElementById("test").style.display = "none"; 

    document.getElementById("create").style.display = "none"; 

    document.getElementById("downloadlink").style.display = "none"; 

} 

 

makeTextFile = function (text) { 

    var data = new Blob([text], { 

        type: 'text/plain' 
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    }); 

 

    // If we are replacing a previously generated file we need to 

    // manually revoke the object URL to avoid memory leaks. 

    if (textFile !== null) { 

        window.URL.revokeObjectURL(textFile); 

    } 

 

    textFile = window.URL.createObjectURL(data); 

 

    return textFile; 

}; 

 

create.addEventListener('click', function () { 

    link.href = makeTextFile(logger.value); 

    link.style.display = 'block'; 

}); 

 

// Peer  

function startPingTest() { 

    if (!pingTest) { 

        pingTest = true; 

        var interval = setInterval(function () { 

            var msg = { 

                type: "ping", 

                ping: Date.now() 

            }; 

            dataChannel.send(JSON.stringify(msg)); 

        }, 1000 / 30); 
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    } 

} 

 

testButton.addEventListener("click", function () { 

    if (testStarter == false) { 

        startButton.style.display = "none"; 

        sendTests(); 

    } 

}); 

 

function sendTests() { 

    if (!testing) { 

        testing = true; 

        var msg = { 

            type: "pingTest" 

        } 

        dataChannels[0].send(JSON.stringify(msg)); 

    } 

} 

 

 

 


