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Sammanfattning 
 

En jämförelse mellan HTML5-canvas 2D-grafiska utritningar och WebGL med assistans 

av Three.js utritningar. Detta görs med hjälp av en illustration av en golfsving. 

Tidtagning sker med benchmarking via JavaScript. Testerna är utförda på Firefox, 

Google Chrome och Internet Explorer. Experimentets hypotes är att 2D utritningar är 

snabbare än 3D utritningar. Testerna utförs på två olika plattformar, en Windows 8.1 

och en Android plattform. Val av design, både grafisk och kod förklaras, och varför 

denna lösning är den bästa för experimentets resultat. Experimentets specifika 

utvecklingsprocess presenteras som förklarar de problem som uppstått. Dessa resultat 

presenteras först för var och en av de webbläsare som testerna utförts på och sedan en 

sammanslagning för att jämföra 2D mot 3D. Framtida arbete med detta experiment 

kommer vara att testa applikationen på fler olika hårdvaror för att kunna se om 

resultatet kan styrkas. 
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1 Introduktion 

Denna avhandling kommer att presentera ett testscenario för utritningar av 2D och 3D i 

dagens stora webbläsare. Detta under hypotesen att 2D ritas ut snabbare än 3D med dagens 

teknik. Three.js kommer att användas till 3D-miljön då detta bibliotek inom WebGL 

innehåller en lättvikts 3D-motor och en lägre abstraktionsnivå än i ren WebGL-kod. Det finns 

färdiga modeller och artefakter för att bygga scener inkluderade i biblioteket.  

Dessa tester kommer att utföras i en öppen miljö på två olika hårdvaror. Applikationen 

kommer att skapas, där val av vinkel bestäms. Därefter kommer användaren att kunna välja 

om den vill se en 2D-utritning eller en 3D-utritning. När detta val är gjort kommer 

applikationen att rita ut valet på skärmen med tillhörande renderingstid. Det som ska visas i 

dessa scener är data och information om golfarens sving. För att göra detta möjligt kommer 

WebGL tillsammans med Three.js att användas till 3D-utritningar och grundläggande 

JavaScript att användas till 2D. 

Utvecklingsprocessen kommer att presenteras och förklaras varför vissa designval togs och 

varför vissa valts att läggas åt sidan. Då denna applikation inte kräver mycket design har 

designen ändå varit fokus för hur den ska byggas för att underlätta för användaren samtidigt 

som den inte ska ta fokus från experimentet. Förklaring till hur koden planerats och vilka 

ändringar som gjorts på denna del, kommer också att presenteras. Hur progressionen i det 

hela sett ut i en steg för steg lista för att kunna knyta åter till hur det slutliga resultatet 

uppnåtts. En pilotstudie presenterar här ett urval av tidigare tester och deras resultat. 

Genomförandet presenterar de resultat som tagits fram från de olika testerna som skapats. 

Testerna har utförts med serier på 100 tester för varje teknik och webbläsare. Dessa tester har 

utförts ett antal gånger för att stärka resultaten som presenteras. Här kommer resultat att 

presenteras per webbläsare och plattform samt en sammanställning av hypotesen så att 

problembeskrivningens fråga besvaras. I denna del kommer även en diskussions del att 

inkluderas som kommer att innefatta framtida arbete och vad denna forskning kan användas 

till i framtiden. 
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2 Bakgrund 

3D-grafik har länge försökt att jobba sig in på hemsidor och applikationer på internet. Det har 

dock tagit längre tid än beräknat, mycket på grund av tablets- och mobil plattforms-explosion 

under de senare åren. Det har också varit problematiskt att sätta standarder för vilken typ av 

renderingsmotor som ska användas. Detta har placerat utvecklingen i en ”vänta och se” 

fas(Macedonia, 2013).  

För att kunna inkludera 3D-grafik i en webbläsare krävs det att en 3D-motor finns tillgänglig 

för att bearbeta information, rita ut objekt i en skapad scen med mera. 3D-motorer idag klarar 

av att göra avancerade uträkningar för att lägga till detaljer som egentligen inte finns på 

modellen, med hjälp av bumb-maps och displacement-maps. Det finns även stöd för att lägga 

till ljuskällor för att skapa reflektioner och genomskinliga objekt. Den mest utvecklade 3D-

motorn på marknaden idag är en spel3D-motor. Detta för att dataspel jobbar så nära 

gränserna för vad en 3D-motor kan åstadkomma och ibland pressas även gränserna vilket 

tillåter utveckling av den mjuk- och hårdvara som finns tillgänglig idag (Andreoli m fl., 2005). 

Men det finns fler variabler som krävs för att detta ska kunna skapa en visuell bild för 

användaren. Det finns ett antal komponenter som ingår i varje 3D-motor. Renderare är en 

viktig komponent som gör det möjligt att se vad som faktiskt skapats. Denna gör en stor mängd 

uträkningar och ger en visuell produkt, en färdig 3D-scen. Renderaren tar all information i en 

skapad scen och gör en representation av all information så att det går att beskåda den (Slick, 

2013).  

En annan komponent som måste finnas tillgängliga är en scen, ett område där alla 

komponenter kommer att inkluderas. En kamera måste också finnas tillgänglig, denna 

representerar våra ögon. Det är genom kameran som vi ser scenen (Birn, 2006). Ljus är också 

ett måste, utan ljus i scenen kommer inte objekt synas. Allt detta tillsammans med objekt blir 

en komplett scen.  

 
figur1. Enkel 3D scen. Tillstånd att använda bild har erhållits from polygonblog 
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Objekt finns i många olika former, men varje objekt har i grunden tre sammanbundna punkter 

som en yta genereras emellan. Denna triangel sitter ihop med en kant mot närliggande 

trianglar. Dessa trianglar skapar ett objekt. På dessa trianglars yta adderas ett material. Olika 

typer av material finns att tillgå för olika effekter. På materialet adderas sedan shaders. 

Shaders gör det möjligt att skapa illusionen av reflektioner, genomskinlighet och så vidare. 

Dessa är de grundläggande komponenterna för att skapa en 3D-scen (Cabello, 2012).  

Quality of Service för webbapplikation är också något som utvecklare måste ta hänsyn till. 

Quality of Service innebär exempelvis att multimedia som streamas över en applikation 

faktiskt har ett jämt flöde. Detsamma gäller för grafik. Detta är speciellt viktigt inom dataspel. 

Claypool m fl (2006) utförde tester på uppdateringsfrekvenser och upplösning på spel med 

testpersoner. Dessa tester visar att en uppdateringsfrekvens under 25 bilder per sekund 

skapar en oönskad effekt på upplevelsen. Detta är det samma för grafik inom applikationer. 

Visas en animation ska visningen av denna visa alla bilder under animationen, inte hoppa 

fram då viktig information har stor chans att missas.  Applikationen behöver alltså skicka och 

ta emot data i realtid (Conti and Kumar, 2001). 

2.1 Canvas 

Canvas är ett kraftfullt element i HTML5 som har många användningsområden. Från att rita 

ut linjer och bilder till att låta en användare interagera och rita eller flytta bilder direkt i 

webbläsaren. För att kunna rita på canvas behövs script för att tala om vad som ska skapas. 

Det som gör detta möjligt är att canvas är inkluderat i DOM (Document Object Model)-trädet, 

vilket tillåter JavaScripts att köras i elementet (Pinto m fl., 2010). Canvas elementet skapas 

med ett koordinatsystem som gör det möjligt att bestämma vart på ytan saker ska hamna. Dess 

koordinatsystem börjar alltid uppe i vänstra hörnet. Här följer ett enkelt script exempel för att 

rita ut en linje i ett canvas element. 

    <script> 

      var canvas = document.getElementById('myCanvas'); 

      var context = canvas.getContext('2d'); 

 

      context.beginPath(); 

      context.moveTo(100, 150); 

      context.lineTo(450, 50); 

      context.stroke(); 

    </script> 

Canvas kan användas till både 2D-grafik och 3D-grafik. Pinto m fl (2010) förklarar även att 

ytterligare JavaScriptbibliotek krävs för att skapa 3D-grafik. Vad för innehåll som kommer att 

visas i canvas elementet definieras i elementets kontext, och genom att göra detta bestäms det 

även om vilket API som kommer att kontrollera innehållet (Saxén, 2014). WebGL-kontext på 

canvas elementet utgör grunden för avancerad 3D-grafik i webbläsarmiljön fortsätter Saxén 

(2014). 

2.2 WebGL 

Det finns tekniker tillgängliga som kan tillgodose utvecklares behov för 3D-grafik i 

webbläsare. Lösningen heter WebGL (web graphics library) och kan i realtid rendera en scen 
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i webbläsaren där användaren kan rotera och titta på en ”bild” i 3 dimensioner (Al Osman m 

fl., 2012). 

WebGL är den teknik som tillåter hårdvaruaccelererad grafik att köras direkt i webbläsaren 

utan plugin (Ortiz, 2010). Detta stämmer för Firefox (“Mozilla Firefox 4 Release Notes,” 2011) 

och Chrome (Mah, 2011). Safari och Opera har också stöd men dessa är avstängda i 

grundinställningarna (“New in OS X Lion,” 2011). I Internet Explorer har detta stöd först blivit 

tillgängligt under 2013 (Fingas, 2013) till skillnad från de andra webbläsarna som 

implementerat detta redan 2011. 

2.3 Three.js 

Three.js är ett bibliotek och en 3D-motor skapade till WebGL. Deras skapare heter Ricardo 

Cabello och är en programmerare från Spanien. Cabello hade sedan 2002 experimenterat med 

3D i webbläsare. Under 2010 hade hans arbete kommit så långt att han kunde offentliggöra 

Three.js. WebGL har en inbyggd renderare som utvecklas hela tiden och denna använder sig 

Three.js av. Det gör att när nya tekniker anländer till marknaden kommer Three.js fortfarande 

vara funktionellt tack vare WebGL (Cabello, 2012). Det som Three.js i egenskap av en 3D-

motor gör är att den hjälper användaren att inte återuppfinna hjulet, utan hjälper till med att 

redan ha komponenter programmerade redo att användas (Andreoli m fl., 2005). Detta gör 

att Three.js används flitigt och är väldigt populärt för utvecklare (Cabello, 2012).  

Vad som gör Three.js så kraftfullt är hur koden används för att skapa primitiver (geometri så 

som exempelvis en kub). Exempelkoden skapar en scen, en kamera, ljus och en kub. Figur 2 

visar hur den slutliga renderingen ser ut.  

<script> 

   var scene = new THREE.Scene(); 

   var camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, 360/360, 0.1, 

1000); 

 

   var renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 

   renderer.setSize(360, 360); 

   document.body.appendChild(renderer.domElement); 

 

   var geometry = new THREE.CubeGeometry(50,50,1); 

   var material = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 

'white'}); 

   var backDrop = new THREE.Mesh(geometry, material); 

   backDrop.position.z = -1; 

   scene.add(backDrop); 

    

   var geometry = new THREE.CubeGeometry(1,1,1); 

   var material = new THREE. MeshLambertMaterial ({color: 
'blue'}); 

   var cube = new THREE.Mesh(geometry, material); 

   scene.add(cube); 

 

   var ambientLight = new THREE.AmbientLight(0x555555); 

      scene.add(ambientLight); 

    

   var directionalLight = new 

THREE.DirectionalLight(0xdddddd); 

      directionalLight.position.set(5, -5, 2).normalize(); 

      scene.add(directionalLight); 
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   camera.position.z = 2; 

   camera.position.x = 1; 

   camera.position.y = 1; 

   camera.lookAt(new THREE.Vector3(0,0,0)); 

  

   renderer.render(scene, camera); 

    

</script> 

  

 
figur 2. Resultat av exempelkod. 

 

2.4 Benchmarking 

Enligt (Cai m fl., 1998) ska en bra benchmark vara representativ, optimal, 

återupprepningssäker och inte kunna manipulera resultatet det vill säga fusk-säker. Att vara 

representativ innebär att benchmarken ska innehålla ett fåtal program som representerar alla 

program som ska köras. För att den ska vara optimal bör ingen död kod finnas. Död kod är 

kod som exekveras men aldrig används. Den använder datakraft utan att ge ett resultat. Den 

ska också vara svår att förbättra både manuellt och genom en kompilator. 

Återupprepningssäker innebär att den ska avge samma resultat vid upprepade tester på 

samma miljö och fusk-säker talar för sig självt att det inte ska gå att manipulera den så den 

avger resultat som inte stämmer för de utförda beräkningarna. System.currentTimeMillis() är 

en metod som kan användas för att dokumentera och spara ner tider för jämförelse enligt Bull 

m fl. (1999).  Denna funktion ger samma resultat som den funktion som kommer att användas 

i experimentet, (new Date).getTime(). 

2.5 Golfsving 

Väldigt mycket inom golf handlar om svingen som en spelare använder sig av (Maddalozzo, 

1987). Denna är den största möjligheten till att förbättra sitt spel. Den applikation som ska 

byggas i detta kommer att simulera en golfklubbas klubbhuvud färd igenom en golfsving. 

Detta kan användas som en grund för att använda en applikation där en spelare kan granska 
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sin sving för att förstå i vilka områden som förbättringar kan göra. I en sådan applikation kan 

även en serie slag läggas upp för att hitta avvikelser som kan influera spelarens resultat.  

 
figur 3. Illustration över en golfsving. Tillstånd har erhållits från Keith Witmer 
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3 Problemformulering  

 Kommer en 2D-kurva i canvas ritas ut snabbare än en 3D-kurva med WebGL i dagens 

webbläsare, med fokus på Firefox, Chrome och Explorer?  

Vad detta experiment kommer att testa är hur snabbt grafer ritas ut med båda teknikerna, en 

utritning i 2D med HTML5-canvas och en utritning i 3D med hjälp av Three.js i WebGL. Dessa 

grafer kommer att ha höga krav på sig att de är så lika som möjligt hur ett klubbhuvud rör sig 

igenom ett slag. Detta kommer att kräva att grafernas linjer är mjuka och runda och följer hela 

rörelsen igenom slaget.  

Utritningarna i 2D och 3D ska konstrueras så de är så lika som möjligt. Detta utger en bra bas 

för jämförelse när testerna kommer att utföras på de olika teknikerna. I canvas kommer en 

linje ritas ut efter ett koordinatsystem. I WebGL kommer liknande teknik att användas med 

hjälp av Three.js. Utritningen kommer att göras med funktioner som skrivs i JavaScript. 

Tidtagningen kommer även den skötas med ett JavaScript som kommer att beräkna den tid 

det tar att rendera scenen. Anledningen till att implementera det i applikationen är att det 

möjliggör testning med samma teknik på olika plattformar. 

Denna rapport kommer att tackla olika frågor, är det verkligen snabbare att skriva ut 2D eller 

har tekniken kommit ikapp och 3D har samma hastighet i utritningar. Resultat kommer visa 

om någon av teknikerna kommer att ha problem att rita ut linjerna på olika plattformar och 

webbläsare. Här kommer det även testas om någon WebGL eller canvas inte kommer kunna 

köras alls på vissa plattformar.  

3.1 Hypotes 

Hypotesen är att en 2D-utritning kommer att ha kortare uppdateringsintervall än en 3D-

utritning. 

Detta kommer att testas med ett inbyggt JavaScript i applikation för att kunna testa i olika 

webbläsare och på olika plattformar utan att behöva extra utrustning eller mjukvara. I och 

med att en slag serie kommer att användas kommer resultaten beräknas per slagserie och inte 

en individuell kurva. Detta kommer även göra testerna mer kompletta då tester av en kurva 

hade kunnat visa samma resultat för de båda teknikerna. Då en kurva enbart har 135 punkter 

kommer dessa utritningar hamna mellan en och två millisekunder för de båda. 
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4 Metodbeskrivning 

Metoden kommer att vara experiment med hjälp av benchmarking. Testerna på de olika 

teknikerna kommer att jämföras med varandra för att se vilken teknik som är den med kortast 

uppdateringsintervall. Med hjälp av denna metod finns det möjlighet att bevisa hypotesen: 

 En 2D-utritning kommer att ha kortare uppdateringsintervall än en 3D-utritning. 

Som Wholin m fl(2000) förespråkar i deras bok bör en experimentprocess byggas efter 

följande mönster och det kommer anammas i detta experiment. Det är att nummer ett 

definiera vad experimentet ska testa, planera hur testerna ska utföras och sedan utföra 

testerna enligt de två första punkterna. Sedan analysera och tolka de resultat som 

experimentet har gett och till sist presentera resultatet.  

Genom att använda experiment-metoder för att testa dessa tekniker mot varandra kommer 

slutresultatet att visa vilken teknik som faktiskt är den som är snabbast på de olika plattformar 

som testerna kommer att utföras på. Detta är enligt Wholin m fl (2000.) en av styrkorna 

bakom metodtypen experiment. En av dess svagheter är att dessa tester kan visa sig prestera 

annorlunda på annan typ av hårdvara än den som använts i experimentet.  

4.1 Tillvägagångssätt och implementeringsmetod 

Applikationerna kommer att byggas upp enligt en top-down metod, de stora delarna kommer 

att skapas först. Den generella applikationen med tillhörande canvas element. Testutritningar 

kommer att göras för att verifiera att alla element fungerar som dom ska med rätt typer av 

innehåll. När dessa delar är på plats kommer nästa steg vara att bygga upp de olika 

javascripten för att visualisera de olika teknikerna. Det är här det kommer läggas mest tid på 

att optimera och skapa alla utritningar. Här kommer även benchmark-koden att läggas till de 

olika elementen för att kunna få resultat på de olika teknikerna.  

För att skapa en så bra benchmark som möjligt kommer riktlinjer som Bull m fl (1999) 

förespråkar följas med modifikation till den skapade applikationen. Eftersom applikationen 

körs enbart med JavaScript kommer möjligheten till en högre QoS finnas. Detta för att latens 

mellan server och applikation inte kommer att vara en faktor (Yikang et al., 2012). Claypool m 

fl (2006) tar även upp att uppdateringsfrekvensen för grafiken relaterar till upplösningen på 

applikationen. 

4.2 Utvecklingsmiljö 

Applikationer skapas för att rita ut grafer för de olika teknikerna, HTML5 canvas för 2D och 

WebGL för 3D som kommer kodas med stöd av Three.js. Inbyggt i dessa applikationer 

kommer en benchmark applikation att inkluderas. Resultat av testerna kommer kunna utläsas 

direkt i applikationen. Detta för att testerna ska kunna utföras på olika plattformar.  

Testerna kommer att utföras på de tre olika webbläsare, Internet Explorer, Firefox och Google 

Chrome för att även se om det finns olika prestanda inom de olika grafikmotorerna som är 

inbyggda i dessa. Testerna kommer att utföras på både en mobil plattform och en Windows 

8.1-plattform. Detta för att skapa en bredare förståelse för olika typer av hårdvara och 

mjukvara. På Windows 8.1 kommer testerna genomföras på en HP Pavilion g6, för 
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mobiltelefoner en Samsung Galaxy s3. Mer detaljerad hårdvaruinformation kommer att 

presenteras under implementations kapitlet. 

Dock finns det begränsningar med att använda denna miljö då hårdvara har olika prestanda 

och de resultat som kommer att visas i studien inte nödvändigtvis kommer att stämma överens 

med tester på annan hårdvara.  

4.3 Utvärdering 

Utvärderingen på experimentet kommer att baseras på exekveringstiden på de båda canvas 

elementen. Dessa kommer sedan att jämföras med varandra för att kunna dra slutsatsen 

vilken teknik som är snabbast på den givna hårdvaran.  

För att lättare kunna identifiera skillnader i utritningshastighet kommer en mängd grafer att 

ritas ut samtidigt. Det passar även bra med en tänkt applikation för att presentera data från 

t.ex. ett helt träningspass golfsvingar. 

4.3.1 Körtid 

Körtiden är den tid som det tar för alla utritningar att genomföras och visas på skärmen. Detta 

kommer att rapporteras i applikationen med hjälp av benchmarking. Benchmarkingen 

kommer att byggas in i applikationen med liknande teknik som Bull m fl (2000) diskuterar. 

Det finns som sagt benchmark-suites att tillgå som kommer att vara en fallback då de har fler 

variabler att räkna på än vad som krävs för detta experiment. 

Utritningstiden kommer att skrivas ut under varje element i applikationen. Denna data 

kommer sedan att sammanföras och jämföras med varandra för de respektive plattformar som 

kommer att testas. Resultatet av detta kommer sedan att presenteras i diagram med 

tillhörande förklarande text. 

4.3.2 Riktlinjer för testerna 

Då inga testpersoner kommer att användas till detta experiment för att undersöka hur de 

upplever testerna, kommer den grafiska designen att vara minimal. Bara de elementen som 

krävs för att utföra experimentet kommer att finnas med. Detta underlättar också för den 

benchmarking som kommer att göras att det finns så lite övrig kod som kan manipulera 

resultatet på körtiden.  

4.4 Alternativa metoder 

Litteraturundersökningar på ämnet har inte genererat någon rapport om tidigare experiment 

som utförts på samma problemformulering. Så litteratursundersöknings-metod har använts 

men inte visat sig användbar för just denna problemformulering.  

En annan alternativ metod hade varit en fallstudie. En fallstudie fokuserar mer på testning av 

olika metoder att arbeta med. Exempelvis om en ny arbetsmetod ska implementeras kan man 

göra en fallstudie på den nya metoden jämfört med den faktiska metoden som används nu, för 

att se vilken som presterar bäst. Denna metod anpassar sig inte lika bra som experiment till 

denna problemformulering, då en fallstudie fokuserar mer på hur och varför en teknik funkar 

bättre än en annan, som Wholin m fl (2000) förklarar. Istället används experimentet som 

fokuserar på data som bevisning för vilken teknik är snabbast. 
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En intervjustudie är inte heller den lämplig till tester som dessa. Svaren blir bundna till 

personliga preferenser vilket kan göra slutresultatet tvetydigt då olika personer har olika syn 

på kvalité inom datorgrafik.  

4.5 Etik  

En golfsving kommer att visualiseras men inom dessa tester kommer inte data att representera 

en unik individ utan mer en generell syn på hur en golfsving ser ut. Detta gör att ingen person 

kommer kunna känna sig träffad av informationen som visas i dessa experiment. 

Programkod, resultat och information kring utvecklingsmiljön kommer att publiceras i denna 

rapport, vilket stärker experimentet forskningsetiskt. Replikering av experimentet kommer 

att vara möjlig. Detaljerad hårdvaruinformation kommer att skrivas ut i implementations-

delen. 

Samhällsetiskt finns det inga risker med detta experiment, då det enbart testar 

uppdateringsintervall hos tekniker inom en webbapplikation. 

Inom benchmark finns det många möjligheter att misslyckas att generera korrekt data. 

Benchmarkkodningen måste hålla sig till de riktlinjer som Cai m fl (1998) presenterar. 

Representativ, optimal, återupprepningssäker och fusk-säker. Detta ska lösas med en enkel 

algoritm som bara testar det som experimentet är byggt för. Det vill säga, hur lång tid ett 

canvaselement arbetar med utritningar. Det kommer beräknas och presenteras direkt i 

applikationen så inga manipulationer kan göras efter uträkning till det att resultatet 

presenteras.  
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5 Genomförande  

Denna del av rapporten kommer att inkludera olika designval som gjorts under arbetets gång. 

Varför vissa idéer fick skrotas och varför några val fick stanna i den slutliga applikationen. 

5.1 Grafisk design 

Den grafiska designen till denna applikation var bestämd till att vara minimal då det viktiga 

med applikationen inte är att den är snygg utan mer hur utritningarna presterar. 

Den första designen innehöll två enkla knappar för val av vy och sedan de två canvas-

elementen som utritningarna skulle göras i och under dessa resultatet av mätningarna precis 

som fig4 visar. 

 
fig4. Tidig mockup 

Detta ändrades dock till den slutliga designen. Detta på grund av att det var ovisst om de båda 
canvas elementen skulle påverka varandra. Så istället gjordes valet att dela upp de två vyerna 
i fyra olika sidor. Färdig design som här visas i fig5. 

 
fig5. Färdigt resultat 

Menyknapparna fick en dropdown funktion, valet mellan 2D och 3D görs direkt under vy-

valet. Istället för 2 canvas-element så visas bara ett med tillhörande renderings-presentation. 
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5.2 Kod design 

Grunden till applikationen skapades i html till en början, för att bygga upp strukturen. Ganska 

snart kom nya idéer upp till ytan och koden skrevs om till php, detta för att på ett enkelt sätt 

använda include för att visa subsidor direkt i index.php.  

Till benchmark delen fanns det en bra idé till lösning i ett tidigt skede och det var stats.js. Dock 

fick denna lösning läggas åt sidan då den inte kunde ge en specifik tid för utritning. Istället 

valdes att använda (new Date).getTime()-funktionerna som ger svar i millisekunder om man 

subtraherar en sluttid med en starttid. Ett stickprov från koden är indexsidan med kollapsade 

taggar: 

<body> 

   <?php 

      echo "<div id='cssmenu'>"; //menysystem 

      echo "</div>"; 

      echo "<div id='content'>"; 

         if(isset($_GET["menu"]))//checks what button was pressed and 

includes that into the browser window 

         } 

      echo "</div>"; 

      echo "<div id='result'></div>";//skriver ut resultatet på skärmen 

   ?> 

</body> 

5.3 Utvecklingsprogression 

 Utvecklingen tog sin början i grundläggning av designen. Menysystem och canvas-

element skapades och skrevs ut på sidan med html. Samt nerladdning av de JavaScript 

som behövdes, Three.js och jQuery.min.js. 

 Till en början fungerade inte WebGL i alla webbläsare och uppdateringar krävdes. 

Grafikkortsdrivrutiner installerades, nya versioner av Firefox och Chrome hämtades 

hem. Internet Explorer 11 som är den enda Explorer-browsern som stödjer WebGL 

gick dock inte att hämta då den krävde att operativsystemet skulle uppgraderas till 

Windows 8.1. Efter denna uppdatering hämtades även Explorer. Webbläsarna testades 

för att se så att WebGL var aktivt genom att använda 

http://doesmybrowsersupportwebgl.com/ som gav resultatet som visas i fig 6. 

 

 
fig 6. 
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 Koordinaternas dataset flyttas från huvudkoden till arrayer i scriptfiler för att sedan 

loopas igenom för att skrivas ut. 

 Separation av vyerna i webbläsaren görs med tillhörande menyombyggnad. 

 Tidtagning läggs till. Detta görs med (new Date).getTime()-funktioner runt 

utritningsfunktionerna. getTime funktionen returnerar antalet millisekunder från 

midnatt den första januari 1970 till tidpunkten som funktionen startas. En 

avslutande tid tas när utritningen är klar och subtraheras med starttiden. Resultatet 

skrivs ut i millisekunder. Denna kod är så nära optimal som det går att använda då 

ingen död kod finns med vilket är något att sträva efter när man skapar en bra 

benchmark enligt Cai m.fl (1998). Död kod är kod som läses in vid laddning av script 

eller en sida som aldrig används. 

 Tidtagning skrivs ut under resultatet av utskrivningen med hjälp av jQuery. Som 

illustreras i fig5 ovan. 

 Tidtagning för 3D visade sig vara felaktig. Tidtagningen påverkades av datatransport. 

Lösningen som gjordes var att införa en ytterligare rendering utanför tidtagning för 

att datatransport skulle kunna slutföras, sedan skapades en rendering med tidtagning 

för att få ett representativt resultat från 3D-artifakten. 

 En automatisk datainsamlare skapades med JavaScript. Detta script laddar 

automatiskt om sidan med renderingar till dess att 100 renderingar utförts. 

Resultaten sparas i localstorage. Denna array skrivs även ut på sidan under tiden som 

testerna utförs. När testerna är klara skrivs dessa ut på sidan samt en kompakt 

version som använts för att klippa ut och föras in i Excel. 

 Testerna utfördes på alla plattformar och webbläsare och resultatet analyserades och 

kommer att presenteras i efterkommande kapitel. 

5.4 Förstudie 

Som utbildad 3D-grafiker kände författaren av denna rapport att undersöka och jämföra hur 

långt utvecklingen inom 3D i webbläsare har kommit emot dagens standarder med 2D var en 

värdig utmaning.  

I dagens samhälle och även inom data och internet strävar utvecklare efter att applikationer 

ska vara så responsiva och snabba som möjligt. Detta utgjorde grunden till experimentet att 

se vilka tekniker som faktiskt presterar snabbast i webbläsare år 2014. Även om utvecklingen 

för tillfället går väldigt långsamt fram för 3D inom webbläsare kommer den aldrig att stå helt 

still. Det finns många aktiva utvecklare som hela tiden strävar efter att göra 3D lika 

lättillgängligt som vilken annan grafik som helst. En stor inspiration till detta arbete är 3D 

grafik som idag finns tillgängliga på bio och spel. Det finns inget som säger att inte detta även 

kan användas till det vardagliga användande av internet.  

5.5 Hårdvara 

Testerna kommer att utföras på en laptop av märket HP 

 Pavilion g6 

 AMD Radeon HD 7420g grafik kort 

 Hitatchi HTS547550A9E385 SATA hårddisk 500GB 

 AMD A4-4300M 2.5GHz processor 
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 Windows 8.1 

Samt på en mobiltelefon av märket Samsung 

 Galaxy S3 (GT-I9300) 

5.5.1 Mjukvara 

Android version 4.3, Jelly Bean 

 Firefox browser 29.0.1 

 Standard browser, ingen information funnen. 

Windows 8.1 browsermjukvaran som använts i testerna är följande 

 Firefox: 29.0.1 

 Google Chrome: 34.0.1847.131 

 Internet Explorer: 11.0.9600.16661 

5.6 Pilottest 

Pilottester på Windows 8.1 och Android plattform har gjorts och dessa har visat att alla vyer 

går att ladda på alla Windows 8.1 browsers, dock har inte samma resultat hittats på Android 

plattformen. Chromes Android webbläsare stödjer inte WebGL teknik. Internet Explorer finns 

inte heller att tillgå via GooglePlay. Dock stödjer standardwebbläsaren i Android WebGL så 

tester kommer att utföras på denna så att Android plattformen även den kan jämföras med 

något. 

Här kommer nu resultatet från pilottestet att presenteras med skärmdumpar från de olika 

plattformarna och webbläsarna. Dessa tester utfördes innan buggen med 3D-utritningarna 

hittades så dessa nummer för 3D är inte representativa för slutresultatet för studien. 

5.6.1 Windows 8.1 plattform 

 
fig 7.1     fig 7.2     fig 7.3 

Som bilderna visar från vänster till höger så renderar Firefox en 2D-canvas med backview på 

444ms fig 7.1. Internet Explorer en 3D-canvas med backview på 1521ms fig 7.2 och till sist 

Google Chrome en 3D-canvas med sideview på 1538ms fig 7.3. 
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5.6.2 Android plattform 

 
fig 8.1    fig 8.2 

Android plattformens webbläsare här från vänster till höger. Firefox renderar en 2D-canvas 

med sideview på 673ms fig 8.1. Androids standard webbläsare en 3d-canvas med backview 

på 3418ms fig 8.2. 

5.6.3 Resultat pilottest 

Enligt problemformuleringen kan vi nu ställa frågan igen 

 Kommer en 2D-kurva i canvas ritas ut snabbare än en 3D-kurva med WebGL i dagens 

webbläsare, med fokus på Firefox, Chrome och Explorer?  

Detta kan redan konstateras som att det är bevisat att 2D ritas snabbare än 3D i detta 

experiment. Dock kommer vidare tester att köras och dokumenteras för att se om detta 

verkligen stämmer.  

5.6.4 Vidare undersökning och tester 

Efter vidare undersökning hittades en bug med applikationens 3D utritningar vilket har gjort 

att denna inte varit representativ mot dess verkliga resultat. Åtgärder för en lösning togs och 

slutligt resultat kommer att presenteras i nästa kapitel.  

Applikationen har även fått en ny utformning på testnings-plattformen denna utförs nu med 

automatik genom följande kod. 

if (testdata.length<100) { 

   $("#data_out").html("Collected: " + testdata.length); 

   window.location.reload(); 

   } else { 

   $("#data_out").html(testdata.length +" numbers stored 

- printing and resetting."); 

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

    $("#data_list").append("<li>"+testdata[i]+"</li>");

  } 

   // reset 

   testdata = []; 

} 
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Denna utför en loop på 100 uppdateringar som samlar in testdata, och laddar sedan om sidan. 

När 100 tester har utförts slutar sidan att uppdatera och skriver ut resultatet på sidan 

samtidigt som den nollställer localStorage så att nya tester kan utföras. 
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6 Utvärdering 

Testerna har utförts på en specifik vy för att resultaten ska bli så representativa som möjligt. 
Testerna har genomgående fungerat utan större problem med någon webbläsare eller 
plattform. Värt att nämna är ändå är att webbläsarna på plattformen Android har varit lite 
skakiga. Under tidiga tester som var manuella utan optimering hade Firefox problem med 
krascher. Till en början gick bara 5-7 tester igenom innan webbläsaren kraschade. Dessa 
problem fanns bara till 3D-utritningar. Dessa krascher hände också med 
standardwebbläsaren men mycket mer sällan. Under de slutliga testerna som var 
automatiserade klarade dessa webbläsare testerna mycket bättre. Dessa krascher hade ingen 
inverkan på testerna i sig då tidtagningen var avslutad och registrerad innan de kraschade.  
Intressant var även att på Windows 8.1 plattformen var det en webbläsare som uppförde sig 
väldigt annorlunda från de andra två. Detta var Internet Explorer, som använder en annan 
teknik än de andra två. Det verkar som om Explorer laddar in hela sidan i minnet innan den 
skriver ut något på skärmen vilket gör att vid de automatiserade testerna så visas ingen visuell 
feedback till användaren. Resultatet på dessa tester visade sig också vara lite underliga. 15% 
av resultaten spikade och var upp mot dubbelt så långsamma på renderingsresultat. Därför 
gjorde ett manuellt test på Explorer som även det gav förvånande resultat. 

6.1 Presentation av undersökning 

Detta experiment har gett väldigt olika resultat för de olika webbläsarna vilket har varit väldigt 

intressant att analysera. 

Testerna som utförts har samlat en serie av 100 tester som sedan har genererat ett 

genomsnittligt resultat. Samma serie på 100 tester har även en formel för framtagning av 

standardavvikelser använts och det är de svarta haklinjerna. Dessa representerar de olika 

resultaten för hur högt och lågt resultaten hamnat i standard. Alltså inte den absolut högsta 

och lägsta utan en standard från de resultat som hamnat över medel och även under medel. 

Alla tester har testat hur många millisekunder en utritning tar och denna siffra är 

representerad i vänsterkanten av diagrammen. Under staplarna beskrivs vilken teknik som 

använts. 2D eller 3D med en sifferkombination som förklarar hur många punkter som har 

skrivits ut med linjer emellan dom. 72000 eller 135000 punkter eller vertices som dom heter 

i 3d är dom testerna som är utförda. Tester gjordes även på 720 punkter men dessa presterade 

med så pass låg tid att presentation utav dessa inte kunde tydas.  

Den stora testplattformen var Windows 8.1 plattformen där 3 olika webbläsare använts, 

Firefox, Google Chrome och Internet Explorer. Tester har även utförts på en Android 

plattform där tyvärr inte alla webbläsare haft stöd för WebGL så på denna plattform har tester 

utförts på 2 webbläsare, Firefox och Androids default webbläsare som i presentationen av 

resultatet har namngetts standard. I fig 9 och 10 presenteras dessa två plattformar med ett 

genomsnittligt resultat av 100 tester per serie och en standardavvikelse linje. 
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6.2 Windows 8.1 plattform 

 
fig 9 

Firefox som i detta diagram har svart färg visar att 3D utritningar är snabbare än 2D 

utritningar. I den första kolumnen ser vi en utritning i 2D med 72000 punkter eller vertices. 

Det genomsnittliga resultatet för dessa utritningar är 152.09ms med en standardavvikelse på 

1.9ms. Resultaten från samma mängd punkter fast för 3d resulterade i en genomsnittlig 

utritningstid på 114.06ms/11.8ms standardavvikelse. Under den tyngre versionen av tester då 

135000 punkter användes i varje scen kan en drastisk ökning i 2D renderingen ses. Den 

genomsnittliga utritningstiden för dessa utritningar är 266.6ms/15.2ms. 3D utritningen för 

samma mängd punkter presterade väldigt mycket bättre med en genomsnittlig utritningstid 

på 117.5ms/17.8ms.  

Google Chrome som representeras som ljusgrå presterade väldigt olika Firefox i dessa tester 

och det är framförallt 2D utritningarna som presterar väldigt bra. För tester på 72000 punkter 

presterade Chrome 31.5ms/2.9ms respektive 50.9ms/13.5ms för testerna på 135000 punkter. 

Chrome presterade även bra på 3D utritningarna, faktiskt snabbare än Firefox med eftersom 

2D utritningarna var så snabba är Chrome snabbare att hantera 2D utritningar. 3D skrevs ut 

med 72000 punkter med 109ms/8.1ms och för 135000 punkter med 111.3ms/13.5ms. 

Internet Explorer, i mörkgrått presterade väldigt likt Firefox för 2D utritningar. För 72000 

punkter ritades 2d ut med 153.06ms/2.4ms respektive för 135000 punkter med 

271.4ms/4.5ms. För 3D var resultaten väldigt underliga. Med den automatiserade 

testmetoden så varierade 15 resultat genom att vara två till tre gånger så höga i utritningstid 

som resterade 85 resultat. Detta gjorde att manuella tester utfördes, dessa med något 

häpnadsväckande resultat. Det genomsnittliga resultatet var 5ms högre på den manuella 

testningen, men standardavvikelsen var skillnaden nästa 60ms lägre på den manuella. Detta 

avgjorde att den automatiserade serien är den som presenteras för att alla webbläsare 

presenteras med samma grund av testning. 3D utritningar för Explorer presterade med 72000 

punkter med 184.3ms/68.8ms och för 1350000 punkter med 187.2ms/87.9ms. Detta 

resulterar då i att Explorer ger ett delat resultat. För 72000 punkter så är 2D snabbare 

samtidigt som 3D är snabbare med 135000 punkter i utskrivningen.   
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6.3 Android Plattform 

 
fig 10. 

Samma tester utfördes på Android plattformen men dock inte med lika många punkter då 

webbläsarna utsattes för ett stort antal krascher vid de högre punktantalen. Så istället testade 

dessa bara på 7200 punkter för att en representation från denna plattform skulle kunna 

presenteras i fig 10. Vid dessa tester så förekom det en till tre krascher per webbläsare. Dessa 

har inte influerat resultatet av studien då dessa krascher har hänt efter att testresultatet 

sparats. Testresultaten har inte heller fallit utanför det normala i renderingstid vid 

kraschernas tidfällen. 

Firefox representeras av de svarta staplarna och presterade precis som på Windows 8.1 

plattformen med att 3D utritningar är snabbare än 2D. Firefox 2d utritningar skrevs ut med 

77.24ms/9.5ms samtidigt som 3D skrevs med 66.9ms/15.6ms. Resultaten över lag på Android 

plattformen var väldigt brett spridna jämfört med Windows 8.1 plattformen.  

Androids standard-webbläsare som var den enda andra webbläsaren på plattformen som hade 

stöd för WebGL körde samma tester med resultatet, 2D 68.6ms/5.5ms och för 3D 

103.7ms/12.5ms. där slutsatsen är att 2D är den snabbare av de olika teknikerna.  

6.4 Analys 

En genomsnittlig analys av resultaten är att det inte direkt går att presentera någon teknik 

som är snabbare än den andra då detta beror på vilken webbläsare som används. Eftersom de 

testade webbläsarna använder olika tekniker för att rendera grafik har dessa presterat med 

stora skillnader i resultat.  

Firefox är den webbläsare som resultaten talar för att 3D utritningar är den snabbare tekniken. 

Testerna som utfördes i Firefox presterade väldigt lika varandra över flertalet tester. Under 

utvecklingen har förändringar upplevts, detta vid en uppdatering av mjukvaran. Innan denna 

uppdatering presterade de båda teknikerna långsammare än efter. Denna uppdatering borde 

inte ha hänt då uppdateringar borde varit inaktiva. Denna uppdatering skedde dock i början 

av testfasen så nya tester genomfördes som ersatte de gamla testerna. Nya tester gjordes på 

alla plattformar samtidigt. 
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Google Chrome är den webbläsaren som har snabbast utritningar av alla webbläsare och där 

2D tekniken slår de andra webbläsarna med hästlängder. Tack vare att 2D-utritningarna 

presterade så väldigt bra i Chrome så är 2D snabbare än 3D även om 3D-utritningarna jämfört 

med de andra webbläsarna är snabbast i Chrome. 

Internet Explorer presterade likt Firefox för 2D utritningar. Dock inte för 3D där Explorer var 

mycket långsammare. Resultatet som Explorer gav hade också väldigt stora skillnader i tid det 

tog att rendera. Detta kan bero på att Explorer inte använder samma teknik som de andra 

webbläsarna att rita ut hela sidan på skärmen. Explorer verkar inte skriva ut något på skärmen 

innan hela sidan har lästs in, vilket gjorde i testerna att sidan var vit och det automatiserade 

scriptet laddade om sidan så fort som sidan laddats klart. Det gick att avläsa att testerna 

faktiskt utfördes men inget skrevs ut på skärmen. När testerna var klara skrevs sidan ut precis 

som det var menat med alla resultat. Anledningen till att 15 resultat av 100 varje gång gav 

mycket högre utritningstid kan inte förklaras i dagsläget utan är en del som kommer att finnas 

med i framtida arbete. 

6.5 Slutsatser 

Det går inte med statistik säkerhet att fastslå vilken teknik som är den snabbaste. 

Standardavvikelserna överlappar som kan avläsas i fig 11, vilket gör att det inte går att 

determinera vilken teknik som är snabbast. Den har genomsnittliga tider från alla 2D 

utritningar jämförts med den genomsnittliga tiden för att 3D utritningar.  

 
fig 11 

2D tekniken är en mycket mer stabil teknik då skillnaderna mellan utritningarna är mycket 

mindre, det vill säga att resultatet hamnar inom ett mindre spann. 3D är väldigt beroende på 

vilken webbläsare som används, då de använder olika tekniker för att transportera 

information till grafikkortet.  

Google Chrome är den webbläsaren som i dagsläget har snabbast utritningshastighet för både 

2D och 3D tekniker.  

3D teknik presterar också bättre på bättre hårdvara, en plattform som inte ingick i 

experimentet testades där utritningstiderna på 3D drastiskt minskade. Så på frågan: 
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 Kommer en 2D-kurva i canvas ritas ut snabbare än en 3D-kurva med WebGL i dagens 

webbläsare, med fokus på Firefox, Chrome och Explorer? 

Så är svaret: Det går inte att med statistik säkerhet att avgöra. 

Internet Explorer var den webbläsaren som gav de största avvikelserna vid automatisk 

testning så en manuell testning gjordes för att se om det gav annorlunda resultat. Så en serie 

med tester gjordes på samtliga webbläsare för att se om resultaten såg annorlunda ut. 

Det resulterade i en stor skillnad som kan ses i fig 12.  

 
fig 12. 

Testerna som gjordes manuellt, avgav inte liknande resultat. Genomsnittligt så var 

renderingstiden lite högre per test men då de 15% som avvek i det automatiserade testet inte 

visade sig i det manuella för Internet Explorer. Då gav dessa tester ett lägre genomsnittligt 

resultat med mindre avvikelser totalt över alla webbläsare. I detta scenario är 3D snabbast 

men då alla tester inte visar samma resultat finns det ingen grund att säga vilken som är 

snabbast. 

Men om man bortser från de avvikande testerna på Explorer som inte kan förklaras och de 

manuella testerna som gjordes för att ersätta testerna med underligt resultat så precis som fig 

12 visar är 3D den snabbare tekniken. Dessa tester är dock inte lika utförliga då bara en 

testserie har skapats manuellt. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Är 3D grafik i webbläsare långsammare än 2D grafik? Det är frågeställningen som skulle 

besvaras med detta experiment. Detta görs med en jämförelse mellan liknande tekniker för de 

olika dimensionerna. De båda har att testas i html5-canvas. Kontexten har varit den avgörande 

faktorn. WebGL har användas till 3D utritningar och detta med hjälp av Three.js. Valet att 

använda Three.js var enkelt då den är det är det mest kompletta scengraf bibliotek som finns. 

Andra bibliotek har inte samma funktionalitet och vissa kräver även andra bibliotek för att 

kunna visa skapad geometri vilket inte Three.js behöver. Det som ritats ut är ett klubbhuvuds 

färd genom en golfsving. Resultaten från experimentet sköts av en benchmark applikation 

som meddelar utritningstiden för den specifika tekniken. 

Hypotesen för experimentet är att en 2D utritning är snabbare än en 3D utritning och det är 

denna som skulle testas. Detta görs genom att skapa en applikation där användare väljer 

vilken vy den vill se utritningen samt vilken teknik som ska användas. Testerna är limiterade 

till två olika hårdvaror som kom att representera den grund som experimentet bygger på. 

Testerna kom att utföras på alla plattformar med alla tekniker dessa kommer sedan att 

jämföras med varandra för att kunna dra en slutsats till vilken teknik som var den snabbaste.  

Applikationen som är väldigt enkel i form av grafik, byggdes upp genom att placera elementen 

där dom skulle vara i applikationen. Sedan skapades stilen till applikationen med ett CSS 

stylesheet vilket kompletterade grunden till visningssidorna. Därefter skapades den 

simulerade golfsvingen. Då en kurva inte skulle kunna gå att mäta skapades 1000 kurvor som 

skrevs ut på skärmen samtidigt. Benchmark delen skrev ut resultatet från dessa test på 

skärmen så att användaren direkt kan se hur lång tid renderingen tog. När applikationen var 

klar byggdes ett test-script upp för att automatisera testerna.  

Experimentet genomfördes och testdata analyserades. Dessa resultat är tvetydiga då de olika 

webbläsarna presterar väldigt olika på olika punkter. Firefox ritar ut 3D snabbare än 2D, 

Internet Explorer ritar ut 2d snabbare än 3D och Google Chrome är den webbläsaren som 

presterar bäst resultat på de båda teknikerna där 2D även här är snabbare. Men den 

genomsnittliga tiden över alla webbläsare bevisar att 3D faktiskt är snabbaste. Dock 

överlappade standardavvikelserna från 3d-renderingarna tiden för 2d-utritningarna vilket gör 

att, hypotesen inte kan motbevisas eller styrkas med statistik säkerhet. 

Detta experiment kan återskapas genom att använda den kod som finns att hitta i denna 

rapports appendix. Appendix A kommer att inkludera den kod som används för visning av 

applikationen denna har döpts till index.php. I appendix B finns koden för sidovy för 2D och 

respektive för 3D finns att hitta i appendix C. Appendix D och E innehåller koden för bakvy. I 

appendix F hittas JavaScriptet som innehåller koordinaterna till goldsvingarna. Till sist i 

appendix G och H finns CSS till applikationen. Three.js har inte inkluderats i appendix då den 

är för stor men denna fil går att hämta från internet på adress: threejs.org. 

7.2 Diskussion 

 3D-grafik är ett enormt kraftfullt verktyg som förhoppningsvis kommer att leta sig in i 

webbläsare mer och mer inom en snar framtid. Då det enligt dessa tester är snabbare än 2D 
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grafik finns det inte längre någon anledning att inte använda sig av tekniken. Fler och fler spel 

har presenterats som körs direkt i webbläsaren vilken kan vara en bra start för att fler företag 

får upp ögonen för vilken stor marknad det faktiskt är. Experimentet har bevisat att det är 

minst lika snabbt att rendera 2D som 3D och det betyder ju att dess Quality of Service ligger 

på samma nivå. Att hålla en webbapplikation populär och få ett bra rykte kommer att bli mer 

och mer aktuellt enligt Conti and Kumar (2001). Kunder kommer inte att återkomma till en 

webbapplikation som är långsam eller inte ger kunden det resultatet som den förväntar sig. 

Det finns så klart andra marknader än spelmarknaden som också kan anamma denna teknik 

och en som jag ser kan vara den första marknaden är bostadsmarknaden. Tänk att kunna gå 

in på en hemsida om man letar ny bostad, se ett hus eller en lägenhet man är intresserad av 

och direkt i webbläsaren kunna gå in i lägenheten i en skapad 3D miljö och se hur den ser ut, 

istället för en mängd olika kort som tyvärr inte representerar hushållet till fullo.  

Även inom sportanalys kan en liknande applikation användas. Speciellt inom repetitiva 

rörelser så som en golfsving, baseboll sving eller liknande. Denna rörelse kan fångas med 

motioncapture och illustreras i en applikation där en analys kan göras för att förbättra en 

spelares resultat. Varför det är bättre att göra detta i en 3D miljö är att användaren har 

möjlighet att se illustrationerna av rörelserna från alla håll för att lättare kunna se vad som 

kan förbättras. 

Hur trovärdiga är då resultatet från denna studie? För den givna hårdvaran är den väldigt 

representativ då ett stort antal tester har utförts på en och samma teknik och webbläsare. Då 

alla dessa tester presterat i stort sett identiskt är denna siffra representativ för den givna 

hårdvaran och mjukvaran. Eftersom detta experiment enbart hanteras på en klientdator kan 

inte nätverket ifrågasättas om det är hög eller låg trafik vid testtillfället. Detta gör att testerna 

enbart behöver den lokala hårdvaran för att testas. Det som gör detta experiment tillförlitligt 

är ändå applikationens benchmark. Precis som Cai m.fl (1998) förespråkar så uppfyller 

benchmarken de riktlinjer som skrivits upp för att göra en benchmark fusksäker. Den ligger 

nära problemet, i detta fall enbart runt renderingskoden. Den skriver ut resultatet direkt i 

applikationen vilket försäkrar att den inte blivit redigerad innan den går vidare till analys. 

Detta gör att resultatet från detta experiment är korrekt efter den mjuk- och hårdvara som 

testats. 

Då all data som förekommer i detta experiment är simulerad och inte genererad från 

människor finns det inga etiska aspekter att ta hänsyn till. Genus eller kulturella aspekter finns 

det inte heller, inga delar kan finnas stötande. En golfsving ser likadan ut oavsett vem det är 

som gör den. Det finns samhällelig nytta med detta experiment då det är bevisat att 3D 

tekniker faktiskt är snabbare. Så det kan finnas anledning för företag eller personer att faktiskt 

utveckla i 3D. Dock finns det ju inte lika många tillfällen där 3D-grafik är ett måste som det 

finns med 2D. Exempelvis varför ha 3D grafik när bara en färg ska visas. Men för de som 

funderat på att använda 3D kan detta experiment vara ett ytterligare exempel på att faktiskt 

ta steget över till 3D där 3D-grafik skulle underlätta för företaget eller personen i fråga.  

7.3 Framtida arbete 

 Vidare testning är något som det finns utrymme för vidare undersökning. Då hårdvaran varit 

något limiterad i denna testmiljö så kan det finnas hårdvara som har tillverkats senare som 

kan ge drastiskt annorlunda resultat än de som visat sig i detta experiment. Grafikkort med 

nyare teknik kommer att prestera bättre än den hårdvara som finns att hitta i experimentet. 
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Då inga officiella tester har gjort på hårdvara utom den som inkluderats i rapporten, så har 

små tester gjorts som visar att 3D tekniken är den som påverkas mest av hög prestanda-

hårdvara. 

Detta skulle skapa en mycket bättre grund för ett universellt resultat att det resultat som 

framtagits i detta experiment verkligen är det som stämmer överens med verkligheten. 

Möjlighet till att skapa en mer professionell forskning på detta område är dock komplicerat då 

nya tekniker och hårdvara ständigt släpps på marknaden. Den kommer i stort sett aldrig vara 

aktuell för vad som finns idag. Så lite som drivrutiner kan göra så att resultaten slår runt till 

fördel för den ena eller andra tekniken. 

3D är en väldigt kraftfull teknik och en förenkling av skapandet av 3D i webbläsare är något 

som skulle vara väldigt positivt för utvecklingen. Där WebGL skulle tjäna mycket på att göra 

koden enklare att arbeta med och skriva. Här skulle jag vilja inkludera mycket kod som redan 

finns i Three.js direkt i WebGL och även skapa flera artifakter som skulle underlätta för 

utvecklare så som en grundscen med en kamera och en ljusuppsättning som replikerar hur 

ljus ses utomhus.  

Även skapa en standard för att kunna använda 3D kod från ett 3D-program som 3Dstudiomax 

eller Maya att direkt kunna importeras i en scriptfil och skapa scenerna precis som de ser ut i 

3D programmen. Detta skulle öppna upp webbläsaren för avancerade 3D miljöer som annars 

kan vara väldigt svåra att skapa genom kodning. 

En annan standard som jag skulle vilja skapa är hur en användare kommunicerar med en 3D 

miljö i en webbläsare där man kan använda pil-tangenterna för att förflytta sig och musen för 

att rotera kameran. Ungefär som i dagens First Person Shooter spel. Det skulle göra den 

användarvänlig för alla användare. 
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Appendix A -  index.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <title id='Exjobb'>Exjobb</title> 

   

  <!-- ** CSS ** --> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="resources/css/exjobb.css" />  

            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/styles.css" 

/> 

  

        <!-- ** Javascript ** --> 

   <script type="text/javascript" 

src="resources/js/main.js"></script> 

   <script type="text/javascript" 

src="resources/js/build/three.js"></script> 

            <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 

             

    </head> 

    <body> 

  <?php 

         echo "<div id='cssmenu'>"; //menysystem 

    echo "<ul>"; 

        echo "<li class='active has-sub'><a 

href='#'><span>Sideview</span></a>"; 

           echo "<ul>"; 

       echo "<li><a href='?menu=1'><span>2D 

Sideview</span></a></li>"; 

       echo "<li class='last'><a 

href='?menu=2'><span>3D Sideview</span></a></li>"; 

        echo "</ul>"; 

        echo "</li>"; 

        echo "<li class='active has-sub last'><a 

href='#'><span>Backview</span></a>"; 

        echo "<ul>"; 
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        echo "<li><a href='?menu=3'><span>2D 

Backview</span></a></li>"; 

        echo "<li class='last'><a 

href='?menu=4'><span>3D Backview</span></a></li>"; 

        echo "</ul>"; 

        echo "</li>"; 

    echo "</ul>"; 

   echo "</div>"; 

    

   echo "<div id='content'>"; 

   if(isset($_GET["menu"]))//checks what button was pressed and 

includes that into the browser window 

   { 

    if($_GET["menu"] == 1) 

    { 

     include("side.php"); 

    } 

    else if($_GET["menu"] == 2) 

    { 

     include("3dSide.php"); 

    } 

    else if($_GET["menu"] == 3) 

    { 

     include("back.php"); 

    } 

    else if($_GET["menu"] == 4) 

    { 

     include("3dBack.php"); 

    } 

   } 

   echo "</div>"; 

   echo "<div id='result'></div>";//skriver ut resultatet på skärmen 

   echo "<div id='resulte'></div>"; 

   echo "<h2>Data</h2>"; 

   echo "<div id='data_out'></div>"; 

   echo "<ol id='data_list'>"; 
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   echo "</ol>"; 

   echo "<h3>Raw data</h3>"; 

   echo "<textarea id='data_raw' readonly=true cols=40 

rows=5></textarea>"; 

  ?> 

         

 </body> 

</html> 
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Appendix B -  side.php 

<?php   

 echo "<canvas id='myCanvas' height='360' width='360'>";//creating the canvas 

element 

?> 

<script> 

 var canvas = document.getElementById('myCanvas'); 

 var context = canvas.getContext('2d');//creating the canvas context 

 

 context.lineWidth = 1; /*setting thickness to the line in canvas*/ 

 var start = (new Date).getTime();//creates the starting time for the benchmark 

 for (var j=0;j<1000;j++) { 

     var randx = Math.random()*30;//randomizer to not create every single line on 

the same spot 

     var randy = Math.random()*10; 

   

  context.strokeStyle = '#ff0000';/*setting linecolor to red*/ 

  context.beginPath();//golfswing start 

  //windup 47 points 

 

 context.moveTo(twoDSideOneofThree[0][0]+randx,twoDSideOneofThree[0][1]+randy

); 

   

  for (var i=1;i<48;i+=2) {//loops through the dataset do insert the 

coordinates 

  

 context.lineTo(twoDSideOneofThree[i][0]+randx,twoDSideOneofThree[i][1]+randy

); 

  } 

  context.stroke(); 

   

  //powersurge 49 points 

  context.beginPath(); 

  context.strokeStyle = '#0000FF'; 

 

 context.moveTo(twoDSideTwoofThree[0][0]+randx,twoDSideTwoofThree[0][1]+randy

); 

  for (var i=1;i<50;i+=2) { //loops through the dataset do insert the 

coordinates 
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 context.lineTo(twoDSideTwoofThree[i][0]+randx,twoDSideTwoofThree[i][1]+randy

); 

  } 

  context.stroke(); 

  //followthrough 39 points 

  context.beginPath(); 

  context.strokeStyle = '#00FF00'; 

 

 context.moveTo(twoDSideThreeofThree[0][0]+randx,twoDSideThreeofThree[0][1]+r

andy); 

  for (var i=1;i<40;i+=2) { //loops through the dataset do insert the 

coordinates 

  

 context.lineTo(twoDSideThreeofThree[i][0]+randx,twoDSideThreeofThree[i][1]+r

andy); 

  } 

  context.stroke();//swing completed 

 } 

 var newTime = (new Date).getTime();//gathers new time after rendering is 

completed 

 var totalTime = newTime - start;//calculates in ms finishtime subtracted the 

statingtime 

  

 if ( localStorage["testdata"] === undefined ) { 

  localStorage["testdata"] = JSON.stringify([]); 

 } 

 var testdata = JSON.parse(localStorage["testdata"]); 

 testdata.push(totalTime); 

  

 console.log(testdata) 

 

 

 $(document).ready(function(){ //creates the html string for the result 

  $("#result").html("Time elapsed rendering: " + totalTime + "ms "); 

  $("#data_raw").val(JSON.stringify(testdata)); 

   

  if (testdata.length<100) { 

   $("#data_out").html("Collected: " + testdata.length); 



 VI 

   window.location.reload(); 

  } else { 

   $("#data_out").html(testdata.length +" numbers stored - printing 

and resetting."); 

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

    $("#data_list").append("<li>"+testdata[i]+"</li>"); 

   } 

   // reset 

   testdata = []; 

  } 

  

  localStorage["testdata"] = JSON.stringify(testdata); 

 }); 

  

 

</script> 

<?php  

 echo "</canvas>"; 

?> 
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Appendix C -  3dSide.php 

<script> 

 //cameracreation from threescene.  

 var scene = new THREE.Scene(); 

 var camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, 360/360, 0.1, 1000); 

 

 //positioning of the camera in the 3D space 

 camera.position.z = 240; 

 camera.position.x = 180; 

 camera.position.y = -180; 

  

 //renderer creation 

 var renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 

 renderer.setSize(360, 360); 

 document.getElementById("content").appendChild(renderer.domElement); 

  

 //whitebackdrop creation 

 var geometryBack = new THREE.CubeGeometry(3600,3600,1); 

 var material = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 'white'}); 

 var backDrop = new THREE.Mesh(geometryBack, material); 

 backDrop.position.z = -1; 

 scene.add(backDrop); 

  

 //start for golfswing graphics 

  //windup 

  //defining variables for the line 

  for (var j=0;j<1000;j++) { 

   var randx = Math.random()*30;//randomizer to not create every 

single line on the same spot 

   var randy = Math.random()*10; 

   var materialLine = new THREE.LineBasicMaterial({color: 'red'}); 

   var geometryLine = new THREE.Geometry(); 

   for (var i=0;i<48;i++) {//loops through the dataset do insert 

the coordinates 
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    geometryLine.vertices.push(new 

THREE.Vector3(threeDSideOneofThree[i][0]+randx,threeDSideOneofThree[i][1]+randy)); 

   } 

   //powersurge 

   //defining variables for the line 

   var materialLine1 = new THREE.LineBasicMaterial({color: 

'blue'}); 

   var geometryLine1 = new THREE.Geometry(); 

   for (var i=0;i<50;i++) {//loops through the dataset do insert 

the coordinates 

    geometryLine1.vertices.push(new 

THREE.Vector3(threeDSideTwoofThree[i][0]+randx,threeDSideTwoofThree[i][1]+randy)); 

   }   

   //followthrough 

   //defining variables for the line 

   var materialLine2 = new THREE.LineBasicMaterial({color: 

'green'}); 

   var geometryLine2 = new THREE.Geometry(); 

   for (var i=0;i<40;i++) {//loops through the dataset do insert 

the coordinates 

    geometryLine2.vertices.push(new 

THREE.Vector3(threeDSideThreeofThree[i][0]+randx,threeDSideThreeofThree[i][1]+randy

)); 

   } 

   //golfswing graphics ended 

   //drawing the lines for the swing 

   var line = new THREE.Line(geometryLine, materialLine); 

   var line1 = new THREE.Line(geometryLine1, materialLine1); 

   var line2 = new THREE.Line(geometryLine2, materialLine2); 

   //adding the golfswing to the scene 

   scene.add(line); 

   scene.add(line1); 

   scene.add(line2); 

  } 

 renderer.render(scene, camera); 

 var start = (new Date).getTime();//creates the starting time for the benchmark 

 renderer.render(scene, camera);//render the scene 

 var newTime = (new Date).getTime();//gathers new time after rendering is 

completed 
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 var totalTime = newTime - start;//calculates in ms finishtime subtracted the 

statingtime 

  

 if ( localStorage["testdata"] === undefined ) { 

  localStorage["testdata"] = JSON.stringify([]); 

 } 

 var testdata = JSON.parse(localStorage["testdata"]); 

 testdata.push(totalTime); 

  

 console.log(testdata) 

  

 $(document).ready(function(){//creates the html string for the result 

  $("#result").html("Time elapsed rendering: " + totalTime + "ms"); 

  $("#data_raw").val(JSON.stringify(testdata)); 

   

  if (testdata.length<100) { 

   $("#data_out").html("Collected: " + testdata.length); 

   window.location.reload(); 

  } else { 

   $("#data_out").html(testdata.length +" numbers stored - printing 

and resetting."); 

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

    $("#data_list").append("<li>"+testdata[i]+"</li>"); 

   } 

   // reset 

   testdata = []; 

  } 

  

  localStorage["testdata"] = JSON.stringify(testdata); 

   

 }); 

</script> 
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Appendix D -  back.php 

<?php  

 echo "<canvas id='myCanvas' height='360' width='360'>";/*creating the canvas 

element*/ 

?> 

<script> 

 var canvas = document.getElementById('myCanvas'); 

 var context = canvas.getContext('2d');//creating the canvas context 

 

 context.lineWidth = 1; //setting thickness to the line in canvas 

 var start = (new Date).getTime();//creates the starting time for the benchmark 

 for (var j=0;j<1000;j++) { 

  var randx = Math.random()*30;//randomizer to not create every single 

line on the same spot 

  var randy = Math.random()*10; 

 

  context.strokeStyle = '#ff0000';//setting linecolor to red 

  context.beginPath();//golfswing start 

  //windup 47 points 

 

 context.moveTo(twoDBackOneofThree[0][0]+randx,twoDBackOneofThree[0][1]+randy

); 

   

  for (var i=1;i<48;i++) {//loops through the dataset do insert the 

coordinates 

  

 context.lineTo(twoDBackOneofThree[i][0]+randx,twoDBackOneofThree[i][1]+randy

); 

  } 

  context.stroke(); 

   

  //powersurge 49 points 

  context.beginPath(); 

  context.strokeStyle = '#0000FF'; 

 

 context.moveTo(twoDBackTwoofThree[0][0]+randx,twoDBackTwoofThree[0][1]+randy

); 

  for (var i=1;i<50;i++) {//loops through the dataset do insert the 

coordinates 
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 context.lineTo(twoDBackTwoofThree[i][0]+randx,twoDBackTwoofThree[i][1]+randy

); 

  } 

  context.stroke(); 

  //followthrough 39 points 

  context.beginPath(); 

  context.strokeStyle = '#00FF00'; 

 

 context.moveTo(twoDBackThreeofThree[0][0]+randx,twoDBackThreeofThree[0][1]+r

andy); 

  for (var i=1;i<40;i++) {//loops through the dataset do insert the 

coordinates 

  

 context.lineTo(twoDBackThreeofThree[i][0]+randx,twoDBackThreeofThree[i][1]+r

andy); 

  } 

  context.stroke();//swing completed  

 } 

 var newTime = (new Date).getTime();//gathers new time after rendering is 

completed 

 var totalTime = newTime - start;//calculates in ms finishtime subtracted the 

statingtime 

  

 $(document).ready(function(){ //creates the html string for the result 

  $("#result").html("Time elapsed rendering: " + totalTime + "ms"); 

 }); 

</script> 

<?php  

 echo "</canvas>";  

?> 
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Appendix E -  3dBack.php 

<script> 

 //cameracreation from threescene.  

 var scene = new THREE.Scene(); 

 var camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, 360/360, 0.1, 1000); 

 

 //positioning of the camera in the 3D space 

 camera.position.z = 240; 

 camera.position.x = 180; 

 camera.position.y = -180; 

  

 //renderer creation 

 var renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 

 renderer.setSize(360, 360); 

 document.getElementById("content").appendChild(renderer.domElement); 

 

 //whitebackdrop creation 

 var geometryBack = new THREE.CubeGeometry(3600,3600,1); 

 var material = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 'white'}); 

 var backDrop = new THREE.Mesh(geometryBack, material); 

 backDrop.position.z = -1; 

 scene.add(backDrop); 

 

 //start for golfswing graphics 

  //windup 

  //defining variables for the line 

  for (var j=0;j<1000;j++) { 

   var randx = Math.random()*30;//randomizer to not create every 

single line on the same spot 

   var randy = Math.random()*10; 

   var materialLine = new THREE.LineBasicMaterial({color: 'red'}); 

   var geometryLine = new THREE.Geometry(); 

   for (var i=0;i<48;i++) {//loops through the dataset do insert 

the coordinates 
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    geometryLine.vertices.push(new 

THREE.Vector3(threeDBackOneofThree[i][0]+randx,threeDBackOneofThree[i][1]+randy)); 

   } 

   //powersurge 

   //defining variables for the line 

   var materialLine1 = new THREE.LineBasicMaterial({color: 

'blue'}); 

   var geometryLine1 = new THREE.Geometry(); 

   for (var i=0;i<50;i++) {//loops through the dataset do insert 

the coordinates 

    geometryLine1.vertices.push(new 

THREE.Vector3(threeDBackTwoofThree[i][0]+randx,threeDBackTwoofThree[i][1]+randy)); 

   }   

   //followthrough 

   //defining variables for the line 

   var materialLine2 = new THREE.LineBasicMaterial({color: 

'green'}); 

   var geometryLine2 = new THREE.Geometry(); 

   for (var i=0;i<40;i++) {//loops through the dataset do insert 

the coordinates 

    geometryLine2.vertices.push(new 

THREE.Vector3(threeDBackThreeofThree[i][0]+randx,threeDBackThreeofThree[i][1]+randy

)); 

   } 

   //golfswing graphics ended 

   //drawing the lines for the swing 

   var line = new THREE.Line(geometryLine, materialLine); 

   var line1 = new THREE.Line(geometryLine1, materialLine1); 

   var line2 = new THREE.Line(geometryLine2, materialLine2); 

   //adding the golfswing to the scene 

   scene.add(line); 

   scene.add(line1); 

   scene.add(line2); 

  } 

 var start = (new Date).getTime();//creates the starting time for the benchmark 

 renderer.render(scene, camera);//render the scene 

 var newTime = (new Date).getTime();//gathers new time after rendering is 

completed 

 var totalTime = newTime - start;//calculates in ms finishtime subtracted the 

statingtime 
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 $(document).ready(function(){//creates the html string for the result 

  $("#result").html("Time elapsed rendering: " + totalTime + "ms"); 

 }); 

</script> 
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Appendix F -  main.js 

var twoDBackOneofThree = [//coordinates for the diffrent datasets 

 [320,345], 

 [310,345], 

 [304,344], 

 [300,343], 

 [295,340], 

 [290,337], 

 [286,333], 

 [282,329], 

 [277,324], 

 [272,319], 

 [267,313], 

 [260,305], 

 [252,296], 

 [242,285], 

 [231,270], 

 [218,252], 

 [202,230], 

 [195,220], 

 [185,205], 

 [177,190], 

 [173,184], 

 [168,175], 

 [160,160], 

 [147,135], 

 [140,120], 

 [135,108], 

 [131,98], 

 [128,90], 

 [127,84], 

 [126,78], 

 [126,73], 

 [128,69], 
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 [131,66], 

 [134,63], 

 [137,61], 

 [139,60], 

 [142,60], 

 [145,61], 

 [148,62], 

 [151,65], 

 [154,69], 

 [157,74], 

 [160,79], 

 [163,86], 

 [166,95], 

 [169,105], 

 [172,120], 

 [175,137] 

 ]; 

  

var twoDBackTwoofThree = [ 

 [175,137], 

 [172,137], 

 [169,134], 

 [167,128], 

 [164,120], 

 [162,109], 

 [160,100], 

 [157,86], 

 [154,78], 

 [151,73], 

 [148,69], 

 [146,66], 

 [145,64], 

 [144,63], 

 [143,62], 

 [142,62], 
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 [140,63], 

 [138,65], 

 [135,68], 

 [132,71], 

 [131,74], 

 [130,79], 

 [129,84], 

 [130,90], 

 [131,97], 

 [132,105], 

 [133,116], 

 [136,130], 

 [139,145], 

 [145,170], 

 [151,185], 

 [160,210], 

 [164,220], 

 [168,230], 

 [180,255], 

 [191,275], 

 [199,288], 

 [208,299], 

 [216,308], 

 [222,315], 

 [228,321], 

 [235,327], 

 [242,331], 

 [249,335], 

 [257,339], 

 [265,342], 

 [278,344], 

 [289,345], 

 [309,345], 

 [320,345] 

 ]; 
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var twoDBackThreeofThree =[ 

 [320,345], 

 [321,344], 

 [321,343], 

 [322,342], 

 [323,341], 

 [324,339], 

 [324,337], 

 [324,333], 

 [324,329], 

 [323,324], 

 [322,317], 

 [321,309], 

 [320,299], 

 [314,284], 

 [305,263], 

 [295,240], 

 [275,200], 

 [261,175], 

 [247,150], 

 [232,127], 

 [215,100], 

 [197,80], 

 [192,75], 

 [184,65], 

 [173,55], 

 [161,46], 

 [152,39], 

 [143,32], 

 [134,27], 

 [125,21], 

 [116,16], 

 [107,13], 

 [98,10], 

 [89,8], 
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 [80,7], 

 [78,7], 

 [76,7], 

 [74,9], 

 [72,12], 

 [70,17] 

 ]; 

 

var threeDBackOneofThree = [ 

 [320,-345,0], 

 [310,-345,0], 

 [304,-344,0], 

 [300,-343,0], 

 [295,-340,0], 

 [290,-337,0], 

 [286,-333,0], 

 [282,-329,0], 

 [277,-324,0], 

 [272,-319,0], 

 [267,-313,0], 

 [260,-305,0], 

 [252,-296,0], 

 [242,-285,0], 

 [231,-270,0], 

 [218,-252,0], 

 [202,-230,0], 

 [195,-220,0], 

 [185,-205,0], 

 [177,-190,0], 

 [173,-184,0], 

 [168,-175,0], 

 [160,-160,0], 

 [147,-135,0], 

 [140,-120,0], 

 [135,-108,0], 
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 [131,-98,0], 

 [128,-90,0], 

 [127,-84,0], 

 [126,-78,0], 

 [126,-73,0], 

 [128,-69,0], 

 [131,-66,0], 

 [134,-63,0], 

 [137,-61,0], 

 [139,-60,0], 

 [142,-60,0], 

 [145,-61,0], 

 [148,-62,0], 

 [151,-65,0], 

 [154,-69,0], 

 [157,-74,0], 

 [160,-79,0], 

 [163,-86,0], 

 [166,-95,0], 

 [169,-105,0], 

 [172,-120,0], 

 [175,-137,0] 

 ]; 

  

var threeDBackTwoofThree = [ 

 [175,-137,0], 

 [172,-137,0], 

 [169,-134,0], 

 [167,-128,0], 

 [164,-120,0], 

 [162,-109,0], 

 [160,-100,0], 

 [157,-86,0], 

 [154,-78,0], 

 [151,-73,0], 
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 [148,-69,0], 

 [146,-66,0], 

 [145,-64,0], 

 [144,-63,0], 

 [143,-62,0], 

 [142,-62,0], 

 [140,-63,0], 

 [138,-65,0], 

 [135,-68,0], 

 [132,-71,0], 

 [131,-74,0], 

 [130,-79,0], 

 [129,-84,0], 

 [130,-90,0], 

 [131,-97,0], 

 [132,-105,0], 

 [133,-116,0], 

 [136,-130,0], 

 [139,-145,0], 

 [145,-170,0], 

 [151,-185,0], 

 [160,-210,0], 

 [164,-220,0], 

 [168,-230,0], 

 [180,-255,0], 

 [191,-275,0], 

 [199,-288,0], 

 [208,-299,0], 

 [216,-308,0], 

 [222,-315,0], 

 [228,-321,0], 

 [235,-327,0], 

 [242,-331,0], 

 [249,-335,0], 

 [257,-339,0], 
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 [265,-342,0], 

 [278,-344,0], 

 [289,-345,0], 

 [309,-345,0], 

 [320,-345,0] 

 ]; 

  

var threeDBackThreeofThree = [ 

 [320,-345,0], 

 [320,-345,0], 

 [321,-344,0], 

 [321,-343,0], 

 [322,-342,0], 

 [323,-341,0], 

 [324,-339,0], 

 [324,-337,0], 

 [324,-333,0], 

 [324,-329,0], 

 [323,-324,0], 

 [322,-317,0], 

 [321,-309,0], 

 [320,-299,0], 

 [314,-284,0], 

 [305,-263,0], 

 [295,-240,0], 

 [275,-200,0], 

 [261,-175,0], 

 [247,-150,0], 

 [232,-127,0], 

 [215,-100,0], 

 [197,-80,0], 

 [192,-75,0], 

 [184,-65,0], 

 [173,-55,0], 

 [161,-46,0], 
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 [152,-39,0], 

 [143,-32,0], 

 [134,-27,0], 

 [125,-21,0], 

 [116,-16,0], 

 [107,-13,0], 

 [98,-10,0], 

 [89,-8,0], 

 [80,-7,0], 

 [78,-7,0], 

 [76,-7,0], 

 [74,-9,0], 

 [72,-12,0], 

 [70,-17,0] 

 ]; 

  

var twoDSideOneofThree = [ 

 [175,345], 

 [160,345], 

 [150,344], 

 [140,343], 

 [130,340], 

 [120,337], 

 [110,333], 

 [100,329], 

 [90,324], 

 [80,319], 

 [70,313], 

 [60,305], 

 [50,296], 

 [40,285], 

 [30,270], 

 [20,252], 

 [12,230], 

 [10,220], 
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 [9,205], 

 [8,190], 

 [9,184], 

 [10,175], 

 [12,160], 

 [20,135], 

 [30,120], 

 [40,108], 

 [50,98], 

 [60,90], 

 [70,84], 

 [80,78], 

 [90,73], 

 [100,69], 

 [110,66], 

 [120,63], 

 [130,61], 

 [140,60], 

 [150,60], 

 [160,61], 

 [170,62], 

 [180,65], 

 [190,69], 

 [200,74], 

 [210,79], 

 [220,86], 

 [227,95], 

 [232,105], 

 [237,120], 

 [241,137] 

 ]; 

  

var twoDSideTwoofThree = [ 

 [241,137], 

 [245,137], 
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 [248,134], 

 [251,128], 

 [253,120], 

 [253,109], 

 [250,100], 

 [241,86], 

 [230,78], 

 [220,73], 

 [210,69], 

 [200,66], 

 [190,64], 

 [180,63], 

 [170,62], 

 [160,62], 

 [150,63], 

 [140,65], 

 [130,68], 

 [120,71], 

 [110,74], 

 [100,79], 

 [90,84], 

 [80,90], 

 [70,97], 

 [60,105], 

 [50,116], 

 [40,130], 

 [30,145], 

 [20,170], 

 [18,185], 

 [17,210], 

 [18,220], 

 [20,230], 

 [30,255], 

 [40,275], 

 [50,288], 
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 [60,299], 

 [70,308], 

 [80,315], 

 [90,321], 

 [100,327], 

 [110,331], 

 [120,335], 

 [130,339], 

 [140,342], 

 [150,344], 

 [160,345], 

 [170,345], 

 [180,345] 

 ]; 

var twoDSideThreeofThree =[ 

 [180,345], 

 [190,345], 

 [200,344], 

 [210,343], 

 [220,342], 

 [230,341], 

 [240,339], 

 [250,337], 

 [260,333], 

 [270,329], 

 [280,324], 

 [290,317], 

 [300,309], 

 [310,299], 

 [320,284], 

 [330,263], 

 [338,240], 

 [343,200], 

 [342,175], 

 [336,150], 
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 [326,127], 

 [311,100], 

 [295,80], 

 [290,75], 

 [280,65], 

 [270,55], 

 [260,46], 

 [250,39], 

 [240,32], 

 [230,27], 

 [220,21], 

 [210,16], 

 [200,13], 

 [190,10], 

 [180,8], 

 [170,7], 

 [160,7], 

 [150,7], 

 [140,9], 

 [130,12], 

 [120,17], 

 ]; 

  

//start for golfswing graphics 

 //windup 

var threeDSideOneofThree = [ 

 [175,-345,0], 

 [160,-345,0], 

 [150,-344,0], 

 [140,-343,0], 

 [130,-340,0], 

 [120,-337,0], 

 [110,-333,0], 

 [100,-329,0], 

 [90,-324,0], 
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 [80,-319,0], 

 [70,-313,0], 

 [60,-305,0], 

 [50,-296,0], 

 [40,-285,0], 

 [30,-270,0], 

 [20,-252,0], 

 [12,-230,0], 

 [10,-220,0], 

 [9,-205,0], 

 [8,-190,0], 

 [9,-184,0], 

 [10,-175,0], 

 [12,-160,0], 

 [20,-135,0], 

 [30,-120,0], 

 [40,-108,0], 

 [50,-98,0], 

 [60,-90,0], 

 [70,-84,0], 

 [80,-78,0], 

 [90,-73,0], 

 [100,-69,0], 

 [110,-66,0], 

 [120,-63,0], 

 [130,-61,0], 

 [140,-60,0], 

 [150,-60,0], 

 [160,-61,0], 

 [170,-62,0], 

 [180,-65,0], 

 [190,-69,0], 

 [200,-74,0], 

 [210,-79,0], 

 [220,-86,0], 
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 [227,-95,0], 

 [232,-105,0], 

 [237,-120,0], 

 [241,-137,0] 

 ]; 

  

 //powersurge 

var threeDSideTwoofThree = [ 

 [241,-137,0], 

 [245,-137,0], 

 [248,-134,0], 

 [251,-128,0], 

 [253,-120,0], 

 [253,-109,0], 

 [250,-100,0], 

 [241,-86,0], 

 [230,-78,0], 

 [220,-73,0], 

 [210,-69,0], 

 [200,-66,0], 

 [190,-64,0], 

 [180,-63,0], 

 [170,-62,0], 

 [160,-62,0], 

 [150,-63,0], 

 [140,-65,0], 

 [130,-68,0], 

 [120,-71,0], 

 [110,-74,0], 

 [100,-79,0], 

 [90,-84,0], 

 [80,-90,0], 

 [70,-97,0], 

 [60,-105,0], 

 [50,-116,0], 



 XXX 

 [40,-130,0], 

 [30,-145,0], 

 [20,-170,0], 

 [18,-185,0], 

 [17,-210,0], 

 [18,-220,0], 

 [20,-230,0], 

 [30,-255,0], 

 [40,-275,0], 

 [50,-288,0], 

 [60,-299,0], 

 [70,-308,0], 

 [80,-315,0], 

 [90,-321,0], 

 [100,-327,0], 

 [110,-331,0], 

 [120,-335,0], 

 [130,-339,0], 

 [140,-342,0], 

 [150,-344,0], 

 [160,-345,0], 

 [170,-345,0], 

 [180,-345,0] 

 ]; 

  

 //followthrough 

var threeDSideThreeofThree = [ 

 [180,-345,0], 

 [190,-345,0], 

 [200,-344,0], 

 [210,-343,0], 

 [220,-342,0], 

 [230,-341,0], 

 [240,-339,0], 

 [250,-337,0], 
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 [260,-333,0], 

 [270,-329,0], 

 [280,-324,0], 

 [290,-317,0], 

 [300,-309,0], 

 [310,-299,0], 

 [320,-284,0], 

 [330,-263,0], 

 [338,-240,0], 

 [343,-200,0], 

 [342,-175,0], 

 [336,-150,0], 

 [326,-127,0], 

 [311,-100,0], 

 [295,-80,0], 

 [290,-75,0], 

 [280,-65,0], 

 [270,-55,0], 

 [260,-46,0], 

 [250,-39,0], 

 [240,-32,0], 

 [230,-27,0], 

 [220,-21,0], 

 [210,-16,0], 

 [200,-13,0], 

 [190,-10,0], 

 [180,-8,0], 

 [170,-7,0], 

 [160,-7,0], 

 [150,-7,0], 

 [140,-9,0], 

 [130,-12,0], 

 [120,-17,0] 

 ]; 
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Appendix G -  exjobb.css 

@charset "utf-8"; 

/* CSS Document */ 

* {margin: 0; padding: 0;} 

 

html {font-size:125%;}/*rad 5 och 6 gör så att man lätt kan benämna storleken på text 

via em*/ 

body {font-size:50%;} 

 

 

canvas { width: 360px; height: 360px } 

 

#content { 

  width:380px; 

  height:380px; 

  margin:5px; 

  } 

   

#result { 

  margin:5px 0 5px 10px; 

  font-size:4em; 

 } 
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Appendix H -  style.css 

#cssmenu ul { 

  margin: 0; 

  padding: 7px 6px 0; 

  background: #0a69ad url(images/overlay.png) repeat-x 0 -110px; 

  line-height: 100%; 

  border-radius: 1em; 

  font: normal 0.5333333333333333em Arial, Helvetica, sans-serif; 

  -webkit-border-radius: 5px; 

  -moz-border-radius: 5px; 

  border-radius: 5px; 

  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4); 

  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4); 

  width: 220px; 

} 

#cssmenu li { 

  margin: 0 5px; 

  padding: 0 0 8px; 

  float: left; 

  position: relative; 

  list-style: none; 

} 

#cssmenu a, 

#cssmenu a:link { 

  font-weight: bold; 

  font-size: 13px; 

  color: #e7e5e5; 

  text-decoration: none; 

  display: block; 

  padding: 8px 20px; 

  margin: 0; 

  border-radius: 5px; 

  -webkit-border-radius: 5px; 

  -moz-border-radius: 5px; 
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  text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

#cssmenu a:hover { 

  background: #000; 

  color: #fff; 

} 

#cssmenu .active a, 

#cssmenu li:hover > a { 

  background: #0d86dd url(images/overlay.png) repeat-x 0 -40px; 

  background: #666666 url(images/overlay.png) repeat-x 0 -40px; 

  color: #444; 

  border-top: solid 1px  #f8f8f8; 

  -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2); 

  -moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2); 

  box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2); 

  text-shadow: 0 1px 0 #ffffff; 

} 

#cssmenu ul ul li:hover a, 

#cssmenu li:hover li a { 

  background: none; 

  border: none; 

  color: #666; 

  -webkit-box-shadow: none; 

  -moz-box-shadow: none; 

} 

#cssmenu ul ul a:hover { 

  background: #0a69ad url(images/overlay.png) repeat-x 0 -100px !important; 

  color: #fff !important; 

  -webkit-border-radius: 5px; 

  -moz-border-radius: 5px; 

  border-radius: 5px; 

  text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); 

} 

#cssmenu li:hover > ul { 

  display: block; 
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} 

#cssmenu ul ul { 

  z-index: 1000; 

  display: none; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  width: 120px; 

  position: absolute; 

  top: 40px; 

  left: 0; 

  background: #ffffff url(images/overlay.png) repeat-x 0 0; 

  border: solid 1px #b4b4b4; 

  -webkit-border-radius: 5px; 

  -moz-border-radius: 5px; 

  border-radius: 5px; 

  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

#cssmenu ul ul li { 

  float: none; 

  margin: 0; 

  padding: 3px; 

} 

#cssmenu ul ul a, 

#cssmenu ul ul a:link { 

  font-weight: normal; 

  font-size: 12px; 

} 

#cssmenu ul:after { 

  content: '.'; 

  display: block; 

  clear: both; 

  visibility: hidden; 

  line-height: 0; 
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  height: 0; 

} 

* html #cssmenu ul { 

  height: 1%; 

} 


