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Sammanfattning 
 

I arbetet undersöks hur olika animationstekniker på webben presterar utifrån 

mätningar av FPS och animeringstid. De tekniker som används är CSS3, jQuery och 

GreenSock Animation Platform. 

Arbetet är relevant då animationer på nätet blir allt vanligare och kraven på 

webbsidors snabbhet och respons samtidigt högre. 

Implementationen som mätningarna sker på består av en webbsida för varje 

animationsteknik innehållandes tre olika typer av animationer (övergångar, 

animationer av flera attribut och rotationer i 3D). Detta för att testa hur olika typer av 

animationer behandlas av de olika teknikerna. Vidare förekommer komplettering till 

mätningarna i form av användarstudier. 

Resultatet visar på att jQuery presterar sämre än CSS och GreenSock. De två 

sistnämnda håller liknande resultat men skiljer sig på specifika animationstyper. 

Arbetet är fullt återupprepningsbart och går i framtiden att utveckla på många olika 

punkter som t.ex. tillägg av fler tekniker eller testning på annan hårdvara. 

Nyckelord: Animation, FPS, CSS, jQuery, GreenSock 
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1 Introduktion 
Webben utvecklas ständigt och mycket snabbt vilket leder till att saker som tidigare verkade 

omöjliga att skapa nu går att implementera på mer eller mindre avancerade sätt. I samband 

med att HTML5 och CSS3 visade sig för världen möjliggjorde det att allt mer avancerade och 

estetiskt inbjudande webbsidor kunde utvecklas vilket leder till att det nu ställs högre krav 

på design av webbsidors front-end material. 

Det har visat sig i studier att användare vilka surfar in på en webbsida bestämmer sig för vad 

de tycker om denna på bråkdelen av en sekund utan att ha testat funktionaliteten innan 

(Reinecke, et al., 2013). Det har också enligt Reinecke, et al. (2013) visat sig att designen är 

mycket viktig då webbsidor vilka vid första anblicken bedöms som oattraktiva oftast anses 

som sämre och därför håller användare engagerade under en kortare period. Ifall användare 

påverkas negativt kan de tappa tillit för en sida eller helt strunta i att använda den vilket 

leder till stora problem för bl.a. för företag vilka bedriver försäljning över nätet. 

Det är tydligt att vikten av att fånga en användares uppmärksamhet är mycket stor och ett 

effektivt sätt att fånga uppmärksamhet på i en webbsida är att använda animationer som en 

del av designen. Väl placerade och interaktiva animationer influerar starkt användare från 

ett uppmärksamhetsperspektiv samt ett designperspektiv (Sutcliffe & Namoune, 2008). 

Animationer vilka implementeras som en del av designen på ett korrekt sätt (inte för många 

samtidigt eller kopplade till fel saker) bidrar starkt till en ökad attraktivitet och en livligare 

design av en webbsida (Sutcliffe & Namoune, 2008). Användning av animationer i 

webbsidor påvisas också leda till mer intressanta och spännande webbsidor då information 

kan presenteras på ett mer interaktivt och iögonfallande sätt vilket oftast får användare att 

uppskatta dessa mer (Sutcliffe, 2002). 

Animationer i webbsidor är någonting som kan vara väldigt positivt från flera perspektiv och 

används därför i allt större utsträckning på internet idag för att få webbsidor att sticka ut 

ifrån mängden och kännas mer unika samt tilltalande. Webbsidor blir allt mer grafiska och 

när de innehåller mycket animationer för att skapa bl.a. mer lätthanterlig navigation och för 

att dra till sig uppmärksamhet så kan de kännas sega och oresponsiva vilket i de allra flesta 

fall leder till en negativ uppfattning. Eftersom front-end designen har utvecklats så mycket 

är det viktigt att hålla koll på prestandan, Souders (2008) menar att en stor majoritet av de 

laddningstider som sker och anledningen till att många webbsidor är långsamma helt hänger 

på front-end teknikerna som exempelvis exekvering av JavaScript och CSS. 

Detta arbete har som mål att undersöka prestandaskillnader mellan olika sätt att animera 

och ta reda på ifall användare upplever skillnader i animationer implementerade med hjälp 

av olika tekniker. Animationsteknikerna kommer att ske både med hjälp av JavaScript samt 

CSS för att se vilka skillnader som kan uppkomma och vad som är mest effektivt att använda. 

Implementationerna kommer bestå av sidor uppbyggda med hjälp av CSS3 samt olika 

ramverk för animeringar. De ramverk som kommer att användas för implementering av 

animationerna är det mycket välkända jQuery och det mindre välkända men mycket lovande 

GreenSock Animation Platform. 

Animationerna kommer att implementeras på webbsidor som har till uppgift att ta hand om 

presentation av information där animeringar används till all typ av navigation. Mer 

utvecklade detaljer om hur detta kommer att implementeras går att se under metoddelen 

(4). 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden är till för att skapa en utgångspunkt för arbetet och innehåller därför en 

inledande text som har till uppgift att förklara arbetets relevans inom webbområdet. 

Bakgrunden presenterar också de tekniker som används samt viktiga begrepp som är 

kopplade till dessa. 

2.1 Inledning 

Tidigare användes applikationer som Adobe Flash för att kunna skapa grafiskt avancerat 

material på webben (bl.a. animationer och interaktivitet) då HTML och CSS inte räckte till 

som verktyg för att kunna uppfylla de önskade designkraven (SooHoo, 2012). Ganska 

nyligen introducerades HTML5 och CSS3 vilka går hand i hand med JavaScript och ramverk 

för JavaScript som jQuery. Dessa nyare tekniker konkurrerar till stor grad ut tidigare 

tekniker som Adobe Flash och inom en snar framtid är det mycket möjligt att Flash ersätts 

helt och hållet (SooHoo, 2012). Då effekter och animeringar nu vanligtvis utvecklas med 

hjälp av JavaScript och CSS3 blir det också allt vanligare att ramverk skapas för att hantera 

dessa. Ramverken öppnar upp möjligheter för utvecklare att kunna skriva kod på ett 

effektivare sätt och lättare kunna hantera mer avancerad kod för att skapa en önskad 

funktionalitet. En stor del av de ramverk som finns är till för att fungera till många olika 

områden inom webbutveckling, exempelvis jQuery, medan andra specificerar sig inom 

enskilda områden som animationer, exempelvis GreenSock. Då dessa nya tekniker tar över 

är de intressanta att förstå sig på och testa eftersom många utvecklare använder sig av en 

teknik utan att testa en annan som har möjligheten att prestera bättre. 

För att bedriva tester kommer CSS3 att användas samt utvalda ramverk vilka kan hantera 

animationer; dessa ramverk är jQuery och GreenSock Animation Platform. De nämnda 

ramverken kommer att användas tillsammans med grundläggande tekniker såsom HTML 

och layout-baserad CSS för att skapa webbsidor vilka har till uppgift att presentera 

information där stor vikt läggs vid animationer som en del av funktionaliteten. 

2.2 Tekniker 

Det här kapitlet behandlar de tekniker som är essentiella för arbetet samt tillhörande 

begrepp vilka kommer att användas genomgående under arbetets gång. 

2.2.1 CSS3 

CSS3 är den tredje och senaste implementationen av språket Cascading Style Sheets och 

innehåller nu till skillnad från tidigare stöd för b.la. rundade hörn, skuggor, animationer, 

transitions (övergångar) och transformationer (Mozilla Foundation, 2014). Animationer, 

transitions och transformationer kommer att vara de stora områdena vilka används från 

CSS3 i detta arbete och kommer därför att utvecklas ytterligare. 

Animationer i CSS3 används för att animera element med hjälp av så kallade keyframes. 

Med hjälp av dessa keyframes går det att specificera tid och beteende för en animation i olika 

stadier av animationen (Jackson, et al., 2013b). Keyframes styrs med hjälp av procentuella 

mått för att beräkna under vilken del av animationen som ett element ska animeras, 

exempelvis bestämmer en keyframe satt på 40 % vad som ska hända när 40 % av 

animationens totala varaktighet har gått (Joshi, et al., 2012). 
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Transitions fungerar som enklare animationer i CSS3 och används ofta för mindre effekter 

som presentationer av element. Transitions ändrar ett elements värden under loppet av en 

förbestämd tid, exempelvis en röd kub som under loppet av en sekund övergår till en blå kub 

(se Figur 1). Ytterliggare egenskaper finns inlagda i transitions som t.ex. funktioner för 

förändringar av hastighet under loppet av en övergång, dessa ser också matematiskt till att 

det valda elementet följer en förbestämd jämn kurva (Jackson, et al., 2013a). 

  

Figur 1 Exempel på en simpel transition med hjälp av CSS3 (Jackson, et al., 
2013a). 

Transformationer i CSS används för att transformera element i en tvådimensionell eller 
tredimensionell rymd. Alla element är placerade i ett koordinatsystem vilket påverkas när 
transform används för att skapa effekter som exempelvis rotationer och skalningar. Det 
tvådimensionella koordinatsystemet består av två axlar X och Y, medan det tredimensionella 
består av tre axlar, X, Y och Z vilka alla kan manipuleras vid användning av transform 
(Fraser, et al., 2013). Transform kan med fördel användas för att skapa animeringar genom 
att manipulera ett elements perspektiv i t.ex. 3D vilket visas i figur 2. 

 

Figur 2 Element roterat i ett 3d-perspektiv (Fraser, et al., 2013) 

Många antyder att CSS-animationer är snabbare än animationer skapade med hjälp av 

JavaScript då CSS3 redan finns implementerat i alla moderna webbläsare och avancerade 

animationer som 3D-animeringar läggs på ett separat GPU-lager för att accelereras av 

hårdvaran och bör därför prestera bättre. Enligt MDN (2014b) är fördelar med animationer i 

CSS att de körs stabilt även under belastning då renderingsmotorn kan använda sig av 

tekniker som t.ex. frame-skipping som gör att animationerna hålls så jämna som möjligt. Det 

är också möjligt med CSS att få en högre effektivitet genom att låta webbläsaren kontrollera 

animationssekvenserna. 
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2.2.2 jQuery 

jQuery är för tillfället ett av de mest populära och mest använda biblioteken för JavaScript 

bland utvecklare. Vanligtvis används jQuery för att simplifiera vanlig JavaScript-kod, skapa 

en ökad förståelse för den skrivna koden och skapa ett effektivare sätt för implementation av 

tekniker då funktioner kan ersätta den annars avancerade koden (Nagashima, Fukuda & 

Takada, 2013). jQuery innehåller exempelvis funktioner för val och manipulation av DOM-

element (Document Object Model), möjlighet att hantera specifika händelser, lättare 

användning av AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) och det viktigaste för 

avhandlingens forskningsmöjligheter – skapande och hantering av animationer och effekter 

(jQuery, 2014). jQuery uppdateras ständigt och är kompatibelt med alla större webbläsare. 

jQuery testas också kontinuerligt för att fungera på den senaste versionen av webbläsarna 

samt ett visst antal tidigare versioner. 

Utöver basfunktionaliteten inom jQuery finns det också möjlighet att skapa plug-ins för att 

ytterligare utvidga användningsområdet för jQuery eller göra specifika delar lättare att 

genomföra och komma åt. För tillfället finns ett stort antal färdiga plug-ins skapade vilka går 

att använda för att åstadkomma önskade implementationer eller resultat. 

2.2.3 GreenSock Animation Platform (GSAP) 

GreenSock Animation Platform är ett ramverk innehållandes verktyg vilka kan användas för 

att animera HTML5-element i alla större webbläsare. Från början utvecklades GSAP enbart 

för Actionscript, vilket är ett skriptspråk som används i de Adobe-baserade programmen 

Flash och Flex för att skapa bl.a. animationer och spel. GSAP har utvecklats snabbt och har 

nu också en fullt fungerande version för JavaScript (introducerades tidigt år 2012) vilken 

fokuserar på att skapa en möjlighet för front-end utvecklare att framställa avancerade och 

effektiva animationer för innehållsrika gränssnitt på webben.  

Styrkor med GSAP är enligt GreenSock (2013):  

 Hög prestanda i animationer och snabba laddningstider 

 Går att använda både 2D- samt 3D-animationer i alla moderna webbläsare samt 

äldre versioner av Internet Explorer 

 Ett flertal animeringar kan appliceras på ett enskilt objekt 

 ”Allt” går att animera, DOM-element, canvaselement och objekt i JavaScript 

 All kod är skriven i klassiskt JavaScript vilket gör GSAP oberoende av andra ramverk 

2.2.4 Frames per second och mätalternativ i webbläsare 

Uttrycket frames per second eller på svenska bildrutor per sekund kommer i fortsättningen 

av arbetet att refereras till som FPS eller frame rate och syftar på den frekvens som bildrutor 

produceras i varje sekund under exempelvis en animation för att skapa en känsla av rörelse. 

Frame rate är en viktig del av många applikationer idag och kan leda till flera svårigheter ur 

ett användarperspektiv. Låg framerate kan leda till en ojämn bilduppdatering vilket i sin tur 

ofta leder till att användare känner av fördröjningar i bilden. Ojämn frame rate är heller inte 

att föredra då uppdatering av bilden kan kännas mycket hackig och bildrutor kan komma att 

skippas. LaFayette (2011) menar att en animation som körs på konstanta 30 FPS är att 

föredra över en animation vilken körs på 50 FPS som standard men är ostabil och uppfattas 

som hackig. Claypool & Claypool (2009) menar att framerate har en mycket hög påverkan av 

användare vid alla olika perspektiv av ett spel, de påvisar också att det är en mycket 
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betydande skillnad i användbarhet när applikationen ligger under 15 FPS men inte alls lika 

stor skillnad när den ligger mellan 15-30 FPS. Även Gulliver & Ghinea (2006) menar att 

frame rates under 15 FPS tydligt påverkar användare och ett minimum av 12 FPS måste 

uppnås för att acceptabel kvalitet ska kunna upprätthållas. 

Det finns olika tekniker för mätning av FPS på webben, men det finns ingen standardiserad 

lösning för mätning av korrekt FPS i alla moderna webbläsare (LaFayette, 2011). Ett av de 

möjliga sätt som presenterats för att kunna mäta tillfredsställande korrekt FPS i alla 

modernare webbläsare är genom användning av CSS och delvis JavaScript. Corvoysier (2011) 

menar att det går att mäta FPS genom att räkna ut ett elements positioner med jämna 

mellanrum med hjälp av ett script inbäddat i webbläsaren som använder sig av CSS-

transitions. Det går på så vis att mäta ett elements alla olika positioner under loppet av en 

sekund vilket leder till en tillräckligt korrekt mätning av FPS. 

Ett andra alternativ är att använda sig av Mozillas variabel mozPaintCount (MDN, 2013) 

vilken har som användningsområde att tillhandahålla en korrekt FPS av utmålade element. 

Nackdelen är att mozPaintCount enbart går att använda i Mozillas webbläsare och på så vis 

går det inte att göra exakt samma mätning i andra vanligt använda webbläsare. 

Ett tredje alternativ är Googles utvecklingsverktyg Timeline vilket har möjlighet att uppmäta 

och beräkna frames genom att spela in det som för tillfället ritas ut i webbläsarens fönster 

(Google, 2014). Det går också på detta sätt att se hur lång tid specifika frames tar att måla ut 

för webbläsaren. Detta utvecklingsverktyg går enbart att använda på webbläsaren Google 

Chrome men det finns ett liknande verktyg implementerat i webbläsaren Firefox vilket går 

under namnet Firebug. 
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3 Problemformulering 
Internet utvecklas snabbt från en grafisk synpunkt och iögonfallande design av webbsidor 

blir allt mer viktigt för att sticka ut. Webbutvecklare har nu fått många nya verktyg för att 

kunna skapa grafiskt avancerade sidor, närmare bestämt HTML5, CSS3 och ramverk som 

kan hantera animationer. Dessa verktyg kan användas i alla nyare webbläsare och nutida 

hårdvaruenheter.  

I bakgrunden av arbetet påvisades det att animationer och effekter tidigare till stor grad var 

tvungna att skapas med hjälp av Adobes utvecklade program Flash enligt SooHoo (2012) 

eftersom inget annat fungerade tillräckligt bra. När de moderna teknikerna introducerades 

öppnades också möjligheten för mer avancerad grafik på webben. Eftersom webbsidor nu 

innehåller mycket effekter och animationer uppkommer också problem i form av prestanda. 

Mer avancerade grafiska effekter kräver bättre hårdvara och bra optimering för att fungera 

på ett tillfredsställande sätt. Prestandamässiga problem som kan uppstå med denna typ av 

grafik i webbläsarna är speciellt påtaglig i dagsläget då många använder sig av 

mobiltelefoner eller surfplattor som sina standardenheter för att få tillgång till att surfa på 

webben.  

Det har visat sig vara viktigt ur ett användarperspektiv att animationer flyter på bra, speciellt 

ifall de används som en del av presentationen av den information som användaren vill åt. 

Gulliver & Ghinea (2006) påvisar att stora förluster i FPS eller en konstant låg frame rate 

signifikant påverkar användare negativt från ett kvalitetsperspektiv. Ytterliggare effekter av 

FPS diskuterades tydligare i bakgrunden under rubriken Frames per second och 

mätalternativ i webbläsare. 

När animationer och effekter på en webbsida går långsamt och på så vis skapar fördröjningar 

för användare så kan detta leda till problematik. Fördröjning i webbsidor har visat sig vara 

en stor problemfaktor inom användbarheten under många år och den största inverkan på 

användare har uppstått när väntetiderna framkommer vid ett oväntat tillfälle eller med 

ojämna mellanrum, exempelvis ifall en sida navigeras in på vilken tar mycket längre tid än 

de som tidigare besökts. Jämförelsevis långa väntetider har också påvisats skapa signifikanta 

resultat både attitydsmässigt och prestandamässigt ur ett användarperspektiv (Galletta, et 

al., 2006). 

Detta arbete kommer att fokusera på animationsdelen av JavaScript samt CSS och inriktar 

sig specifikt på animationsutvecklingen av CSS3 samt ramverk vilka vanligtvis används för 

att hantera animationer på webben. Syftet med arbetet är att mäta hur stor skillnad det är i 

tiden det tar att slutföra animationer och skillnaden i FPS mellan webbaserade animationer 

som byggs upp med hjälp av olika tekniker. Arbeten som går att relatera till inom området 

för mätning av FPS på webben är (Paimen & Pohjalainen, 2011) som tar upp mätningar av 

QML-element grafiskt presenterade som animationer och bilder i canvas samt (Sawicki & 

Chaber, 2012) vilka uppmäter FPS i webbläsaren på tredimensionella objekt. 

3.1 Hypotes 
Hypotes 1 är att det lönar sig att använda ramverket GreenSock Animation Platform eller 

CSS3 för att få snabbare exekveringshastighet samt högre och mer stabil FPS i de flesta 

animationer jämfört med det mycket populära och vanligtvis använda ramverket jQuery. 

CSS3 antas fungera bättre då det finns direkt implementerat i de webbläsare som kommer 

att användas och MDN (2014b) menar att CSS-animationer oftast körs mer stabilt än 
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JavaScript vid högre belastning. GreenSock Animation Platform antas vara mer effektivt då 

det är lättviktigt, helt utvecklat ur ett animationsperspektiv samt att det påstås vara det för 

tillfället snabbaste verktyget för animering med hjälp av script på nätet (GreenSock, 2013). 

Hypotes 2 är att skillnaden mellan samma typer av animationer uppbyggda med hjälp av 

olika tekniker är tillräckligt stor för att påverka användares upplevelse av webbsidor där 

animationerna används till stor grad. Denna hypotes baseras på hypotes 1 där det antas att 

de olika teknikerna kommer att prestera olika bra. Enligt GreenSock (2013) är det också 

möjligt att stora hastighetsskillnader kan uppkomma mellan teknikerna, speciellt med GSAP 

i relation till andra ramverk för JavaScript som jQuery under olika omständigheter. Baserat 

på detta antas skillnaderna vara tillräckligt stora för att kunna leda till påverkan ur ett 

användarperspektiv. 
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4 Metod 
Metoden som kommer att användas är ett experiment vilket inriktar sig på mätning av 

animationers prestanda i form av hur lång tid animationerna tar att genomföra samt i vilken 

frame rate animationerna körs och ifall den hålls konstant. Mer detaljerad information om 

detta går att läsa nedan under kapitlet för mätningar (4.1). Studier kommer också att 

genomföras för att se hur animationer i de olika ramverken upplevs ut ett 

användarperspektiv då påtagliga skillnader antas förekomma enligt hypotes 2. Detta 

användarperspektiv baseras på användarnas helhetsupplevelse av de olika 

implementationerna samt användbarheten av dessa och mäts för att se ifall skillnaderna i de 

olika teknikerna är påtagliga för användarna. Användarstudierna kommer att ställas i 

relation till de tidigare prestandatesterna för de olika teknikerna av animering, detta för att 

se eventuella kopplingar mellan dessa. Då vissa tekniker antas vara långsammare enligt 

hypotes 1 kan detta till viss grad påverka användarnas upplevelse negativt och på så vis 

skapa en överhängseffekt, en effekt där tidigare negativa upplevelser hänger med till 

efterföljande tester och således kan påverka efterföljande tester negativt till en viss grad 

(Dellaert & Kahn, 1999). 

För att bedriva testerna kommer CSS3-animationer att användas tillsammans med 

ramverken jQuery och GSAP. Både jQuery och GSAP använder sig av JavaScript-

animeringar vilket är intressant att jämföra mot hantering av animeringarna med hjälp av 

CSS3. Valet av de olika teknikerna vilka kommer att testas motiveras enligt följande: 

 jQuery används i testet då det för tillfället är det mest populära ramverket för 

JavaScript som nu används till det mesta, detta inkluderar också animationer. 

 GSAP kommer att användas på grund av sin funktionalitet då det är skapat enbart för 

animeringar och sägs vara mycket effektivt inom detta område. 

 CSS3 är implementerat direkt i webbläsaren och är ett självklart val för många 

utvecklare när det kommer till att skapa effekter och enklare animationer. 

Animationerna kommer att implementeras i separata webbsidor och användas för 

presentation av information. Implementationen kommer att presenteras i webbläsarens fulla 

storlek på enheten. Animationer kommer att användas vid navigering mellan de olika 

informationssidorna och vara olika krävande prestandamässigt för att kunna uppmäta skilda 

resultat. Olika typer av animationer kommer att användas mellan de presentationssidor som 

skapas för att se hur de hanteras av de tekniker som kommer att användas. 

Utöver prestandatester på sidorna kommer även ett användartest att genomföras där 

användarna får sätta betyg på varje webbsida och svara på utvalda frågor för att kunna 

komplettera dessa betyg. 

Webbsidorna som byggs upp kommer att innehålla samma typer av animationer till så stor 

grad som möjligt och vara grafisk uppbyggda på ett identiskt sätt för att precist kunna mäta 

skillnader mellan de olika ramverken och se ifall de påverkar användarna och i så fall på 

vilket sätt de påverkas. 

4.1 Mätningar 
Mätningen av animationernas prestanda på webbsidorna för de olika animeringsmetoderna 

kommer att baseras på den tid det tar för animationerna att genomföras samt 

animationernas FPS när de exekveras. Tiden det tar för animationerna att exekveras från 
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början till slut kommer att mätas genom att se hur lång tid som förflyter vid byte av sida då 

animationerna startas till dess att de har animerats klart. Frame rate samt stabilitet kommer 

att testas genom att mäta FPS under animationernas gång för att kontrollera vilka typer av 

animationer som fungerar bäst och vilka som uppträder ojämnt ifall de gör detta. Mätningen 

av FPS kommer att ske så korrekt som möjligt då det inte går att garantera exakt likvärdiga 

resultat över olika webbläsare. Detta beror på att mätning av FPS i dagsläget inte är 

standardiserat på webben för någon typ av teknik som kan användas över flera webbläsare 

(LaFayette, 2011). Resultaten från de olika mätningarna kommer att skapa en tydlig bild 

mellan skillnaderna på animationer skapade med hjälp av de olika teknikerna och 

möjliggöra för analys av deras fördelar respektive nackdelar inom området. Det kommer 

också att framkomma vilka typer av animationer som fungerar bäst för de olika 

animationsteknikerna när de testas. Animationerna kommer att bestå av både 

transformationer i 2D samt 3D och innehålla olika krävande effekter. Alternativa mätningar 

på animationer av denna typ skulle kunna vara hur krävande de är och hur mycket minne de 

tar upp i olika webbläsare. Vid tester på mobila enheter skulle också krävande animationer 

kunna användas för att testa hur mycket batteri som dras vid användning. 

Insamlingen av användardata kommer att ske i en kontrollerad miljö där direkt kontakt hålls 

till användaren för att se till att denne bekantar sig med sidorna och kan motivera sina 

betygssättningar angående de faktorer som tas upp. Detta är också mycket viktigt för att 

kunna se till att testerna sker under samma förutsättningar, alla kommer att använda sig av 

samma enhet för att skapa valida tester vilka inte påverkas av olika hårdvara och mjukvara. 

På grund av tidigare nämnda anledningar kommer inte tester online som t.ex. öppna 

undersökningar att utföras, de skulle ge mer kvantitativa resultat men vara mycket svårare 

att basera en slutsats på då för många faktorer kan skifta från person till person. 

Användargruppen kommer att vara öppen för att få tillgång till personer med olika 

erfarenhet av webbsidor i allmänhet och interaktiva designer för att se ifall vissa 

uppfattningar om animationerna skapade med hjälp av de olika ramverken är vanliga även 

fast användarna har olika grundläggande erfarenhet. Data från användarna kommer att 

samlas in enligt Wohlin, et al. (2000) med hjälp av en enkät där varje användare får ange sin 

tidigare erfarenhet av internet för att skapa en möjlighet att relatera svaren till de olika 

parametrarna. Mycket lite information samlas in från användarna då enbart ett mindre 

användartest kommer att genomföras och resultat kommer därför att vara svårkopplade till 

exempelvis vilket kön användaren har ifall inte stora grupper av bägge könen är 

representerade.   

De faktorer som kommer att mätas är upplevelse och användbarhet för varje webbsida enligt 

procedurer från Hartmann, Sutcliffe & Angeli (2007). Detta kommer att mätas genom att 

användarna får bekanta sig med varje webbsida för att känna sig klara i hur informationen 

presenteras och funktionaliteten av animationerna. Användarna får sedan svara på kortare 

frågor om hur varje animation upplevs samt sätta ett värde på intrycket i en likertskala 

rankad från 1-5 samt förklara vad det var som gjorde att detta betyg sattes för att det ska vara 

möjligt att skapa sig en förståelse för varför någonting upplevdes bättre eller sämre. Dessa 

tester kommer enligt Hartmann, Sutcliffe & Angeli (2007) leda till generering av både 

kvalitativ och kvantitativ data. De data som samlas in från användarna kan sedan relateras 

till prestandaskillnaderna på de olika ramverken och på så sätt testa hypotes 2 som säger att 

användare kan märka skillnad mellan samma typer av animationer i olika tekniker. 
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4.2 Etiska aspekter 
De etiska aspekter som uppenbaras i problemet och metoden är till stor del hur användarna i 

användarstudien kommer att hanteras. Användarna kommer att behandlas enligt principer 

från Wohlin, et al. (2000) vilket betyder att de inte kommer att behöva uppge sina namn, sin 

ålder, personnummer eller kön och deras presentation i resultaten baseras enbart på deras 

åldersgrupp samt erfarenhet av internet i allmänhet för att hålla en hög grad av anonymitet. 

Användarna ska inte behöva lämna ut information i den grad så att testerna kan kopplas till 

dem personligen. Användarna kommer också bli informerade om arbetet och varför 

undersökningen görs innan de bestämmer sig ifall de vill delta eller inte. 

Programkod och plattformar för tester kommer till så stor grad som möjligt att publiceras för 

att skapa validitet och möjlig återupprepningsbarhet. Då arbetet använder sig av språket 

CSS3 och ramverken GSAP och jQuery går det inte att säkerställa återupprepningsbarheten 

längre framåt i tiden eftersom dessa kan komma att förändras helt. För detta arbete kommer 

version 2.1.0 av jQuery att användas samt version 1.11.5 av GSAP. 

Alla tester mellan animationerna kommer att ske på Google Chrome och Mozilla Firefox då 

dessa klarar av att hantera CSS3-animationer och går att använda vid implementering av 

tekniker för mätning av FPS. Det kommer inte gå att garantera att de FPS-mätningar som 

görs över de olika webbläsarna är 100 % korrekta då de tekniker som finns att tillgå under 

arbetets gång inte är standardiserade över hela webben. Mätningarna kommer dock att ske 

med målet att skapa en så hög grad av korrekthet som möjligt. Testerna kommer att ske på 

dessa två webbläsare för säkerställning av att testerna är uppmätta på ett korrekt sätt utan 

att specifika webbläsarproblem uppkommer i den ena vilket kan förvanska de tester som 

görs. 
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5 Genomförande 

Arbetet som har genomförts är en uppbyggnad av 3 webbsidor som var och en används till 

att testa 3 olika tekniker att animera med: CSS, GSAP samt jQuery. I alla dessa webbsidor 

körs samma typer av animationer under samma hastigheter vilket gör det möjligt att 

uppmäta eventuella skillnader mellan de olika teknikerna. Alla typer av animationer kan 

animeras in och ut från varje webbsida separat. Kapitlet för genomförande tar upp källor för 

inspirationsinhämtning, arbetets progression och applikationens utvärderingsbarhet 

kontrolleras genom en pilotstudie. 

5.1 Förstudie 

Arbetet har både innan och under implementationens gång inspirerats av flera 

applikationer, artiklar och ett fåtal kodexempel. Nedan listas de viktigaste 

inspirationskällorna som har hjälpt till ifrån ett implementations- och designperspektiv. 

I ett tidigt stadie innan applikationen var designad användes ett par webbsidor som viktiga 

inspirationskällor. Eftersom målet med applikationen var att testa animationer både genom 

mätningar samt användarstudier kom mycket av inspirationen från 

presentationsverktyg/ramverk för presentationer vilka använde sig av just animationer för 

att genomföras. Första presentationsverktyget som inspirerade var Impress.js. Den 

demonstrationssida som fanns var mycket intressant för arbetet då denna innehöll flera 

typer av dem tänkta animationerna (Szopka, 2012). Ytterliggare ett presentationsverktyg 

användes som inspirationskälla, ett verktyg vid namn Reveal.js. Till skillnad från Impress.js 

använder sig Reveal.js istället av animationer som skapar effekten av att hela sidan byts 

istället för att ge intrycket av att den flyttas runt i webbläsaren (El Hattab, 2014). Denna typ 

av animationsdesign är mycket mer lik den som implementationen sedan baserades på och 

detta ledde också till upptäckten av fler liknande inspirationskällor. 

Papadopoulos (2012) artikel fungerade som en tidig inspirationskälla för animationer av 

hela webbsidor. Artikeln visar hur webbsidor kan animeras in för att bytas ut mot andra. 

Olika användningar av perspektiv i artikeln hjälpte också till för att se vad som var möjligt 

att göra och inte. En annan artikel som gav ytterligare inspiration till olika typer av 

animationer som kunde användas för arbetet och som enbart fokuserar på att visa upp olika 

typer av animationer hittades på webbutvecklings- och designersidan codrops. Botelho 

(2013) går där igenom en större samling av olika animationstyper som kan appliceras för att 

skapa intressanta navigationseffekter i webbläsaren, exempelvis övergångar och animationer 

i 3D-perspektiv. 

För möjligheten till att skapa massvis av element samtidigt och på så vis justera belastningen 

för de olika animationsteknikerna användes kod inspirerad av en mätning för hastighet i 

CSS-övergångar. Detta test skapades av Bostock (2012) och den modifierade koden som 

används baserat på hastighetsmätningen går att se i Kod 1.  Ett bestämt antal element läggs 

till i en array för att sedan kunna ritas ut i en div och separat animeras genom CSS eller 

JavaScript. 
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var gDivs1 = []; 
 
     for(var i=0; i<(30*30); i++) { 
 
         var div = document.createElement("div"); 
         $("#g2Divs1").append(div); 
         gDivs1.push(div); 
    } 

 

 

5.2 Progression 

Grundidén till applikationen var att ha flera sidor som var möjliga att animera för att kunna 

animera ut en sida och byta denna till en annan som i sin tur då animeras in. Detta designval 

ändrades tidigt till att istället innehålla endast en sida som alla animationerna skedde på och 

byta sida genom att gömma den gamla sidan samtidigt som en ny animerades in. 

Anledningen till att designen med endast en sida valdes var för att det då var möjligt att mäta 

enbart animationernas tid utan att ett sidbyte skedde vilket kan bidra till extra 

laddningstider som inte är önskvärda. Flera sidor skulle också leda till större svårigheter att 

mäta FPS kontinuerligt då avbrott i animationerna kunnat förekomma. 

Ännu ett designmässigt problem som förekom var hur byte av sidor skulle ske. Till en början 

valdes pilar för att smidigt kunna hoppa fram och tillbaks mellan sidor och på så vis animera 

dem ut och in. Dessa pilar byttes dock bort mot en meny som placerades överst på sidan för 

att hela tiden vara lättåtkomlig, se Figur 3. Anledningen till att pilarna byttes ut var för att de 

omöjliggjorde byte mellan alla olika typer av animationer från en sida som inte animerades. 

När pilarna fanns gick det endast att gå framåt eller bakåt, därför var det inte möjligt att t.ex. 

gå från startsidan till animation-sidan eller transition-sidan till sidan för 3D-rotationer. Med 

hjälp av en meny gick det att helt bestämma vilken nästa sida som skulle animeras in var, 

detta underlättade kraftigt eftersom det då gick att testa alla animationer med startsidan 

som bas och på så vis inte behöva räkna in tiden för att animera ut en sida och animera in en 

annan. 

 

 

Figur 3 Designbyte från pilar till meny 

Kod 1 Skapande av bestämda antal element 
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Till en början innehöll varje animationssida endast ett fåtal element var, runt 20 stycken per 

animationstyp och enbart bakgrunden samt titeln animerades. Detta skapade inte tillräckligt 

med belastning vid animationerna för att de olika teknikerna skulle gå att skilja åt med hjälp 

av mätningar och på så vis få fram för- respektive nackdelar för varje teknik. På grund av 

detta fick en funktion för att kunna skapa större mängder element implementeras, se Kod 1. 

När en större mängd av element var implementerade för varje animationstyp gick det att 

märka av växlingar i FPS och animeringstider, men det var fortfarande inte jättetydligt hur 

stora skillnaderna var mellan de olika teknikerna. För att skapa en tydligare visuell skillnad 

vilket kan komma att behövas i användarstudierna för att frambringa bättre resultat 

implementerades också mer innehåll för varje animationssida, detta innehåll var bilder samt 

text. Skillnaden före och efter innehållet går tydligt att se i Figur 4. 

 

 

Figur 4 Före och efter innehåll implementerades 

 

Ett oväntat problem som stöttes på under implementationen var en bug i webbläsaren då 

transformationer med satta perspektiv (i detta fall 3D-rotationer) ignorerade z-index och på 
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så vis överlappade andra element som egentligen skulle ligga överst, exempelvis menyn. 

Lösningen på problemet var att lägga till translate3d på de underliggande elementen som 

inte skulle läggas överst samt att inte rotera elementen ytterligare vid utanimering, t.ex. gick 

det inte att rotera från 180° till 360° utan istället fick rotationen gå från 180° till 0°. 

5.3 Pilotstudie 

Pilotstudien har som syfte att visa att de 3 språk/tekniker (CSS, jQuery och GSAP) som 

används i applikationen går att utvärdera baserat på de mått som tas upp i metoddelen. 

Dessa mått är FPS under animationernas gång och den tid det tar för en typ av animation att 

slutföras. 

Då varje teknik byter sidor med hjälp av 3 olika typer av animationer (transitions 

(övergångar), animering av flera attribut samt 3D-rotationer) testas i Pilotstudien FPS och 

tiden det tar för animationerna att köras från start till slut på varje animationstyp i CSS, 

jQuery respektive GSAP för att se vilka resultat som uppmäts och hur dessa skiljer sig. Alla 3 

typer av animationer kommer att både animeras in och sedan animeras ut igen ett flertal 

gånger för varje språk samtidigt som de mäts på för att få fram FPS-kurvan vid animering 

samt tiden det tar att slutföra varje animation. 

Alla animationstyper mäts med hjälp av ett lika stort antal element (förutom i vissa 

specialfall) som animeras för varje språk. De antal som används är baserade på att det var 

runt denna mängd som tydligare och mer intressanta skillnader började påvisas mellan de 

olika språken. 

Alla tester i pilotstudien sker i webbläsaren Google Chrome (version 34.0.1847.132) på en 

laptop med följande specifikationer: 

Processor: Intel Core i5-2410M CPU @ 2.30GHz 
Grafikkort: Intel HD 3000 Integrated 
Installerat RAM: 4GB 
Operativsystem: Linux Mint 13 
Nätverkshastighet: 100/100 (100MB upp, 100MB ned) 

5.3.1 Mätning av transitions 

Övergångarna för denna pilotstudie mäts i CSS, GSAP och jQuery med hjälp av 928 element. 

Mätningar i CSS: 

 

 

Figur 5 FPS över transitions i CSS 

Vid inspektion av FPS-mätningen enligt Figur 5 går det att tydligt se en kraftig minskning av 

FPS när övergångarna påbörjas (<=10FPS) för att sedan gå upp till en ok nivå FPS på runt 

stadiga 30 när de senare elementen animeras in. 
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Mätningar i GSAP: 

 

 

Figur 6 FPS över transitions i GSAP 

Grafen över FPS i GSAP (Figur 6) har vissa likheter med grafen för CSS. FPS minskar när en 

övergång påbörjas men den går sedan aldrig upp lika mycket som den gör i CSS utan ligger 

på en fortsatt ganska låg nivå rakt igenom. 

Mätningar i jQuery: 

 

 

Figur 7 FPS över transitions i jQuery 

I grafen ovan som representerar FPS i jQuery (Figur 7) går det att se en extrem minskning av 

FPS under en period när övergångarna påbörjas, det är antagligen på grund av detta jQuery 

inte kan animera många element samtidigt utan att låsa sig. Det visas också tydligt att när 

animationerna påbörjats går det snabbt till nästan perfekta 60FPS eftersom allt script redan 

har körts. 

Mätning av animationstid: 

 

Figur 8 Animationstid över transitions för alla tekniker 
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Grafen över animationstider, Figur 8, visar att GSAP ligger närmast den tid det egentligen 

ska ta för animationerna att vara färdiga (3 sekunder). CSS ligger stabilt runt 100ms 

långsammare. JQuery ligger precis som GSAP mycket nära 3 sekunder. 

5.3.2 Mätning av animationer (flera attribut) 

Animationerna mäts i CSS och GSAP med hjälp av 1180 element. jQuery mäts dock endast 

med hjälp av 103 för att skapa en möjlig mätning då webbläsaren kraschade vid användning 

av större antal som i CSS och GSAP. 

Mätningar i CSS: 

 

 

Figur 9 FPS över animationer i CSS 

Som i tidigare mätningar så går det att se i grafen ovan (Figur 9) hur FPS börjar lågt för att 

sedan gå upp till en helt ok nivå. Skillnaden med animationerna är uppgången i FPS som nu 

är mer gradvis och hoppar uppåt lite i taget. 

Mätningar i GSAP: 

 

 

Figur 10 FPS över animationer i GSAP 

Grafen över animationerna i GSAP, Figur 10, är också lik den tidigare för transitions. FPSen 

håller en överlag ganska låg nivå igenom hela animationens gång. 

Mätningar i jQuery: 

 

 

Figur 11 FPS över animationer i jQuery 
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När man ser på den frame rate som uppstår i jQuery vid animationer (Figur 11) så beter den 

sig inte direkt konstigt om man jämför med tidigare mätningen av transitions. Mycket hög 

förlust i FPS direkt i början för att sedan gå upp till klart bäst efteråt. 

Mätning av animationstid: 

 

 

Figur 12 Animationstid över animationer med flera attribut för alla tekniker 

Det går tydligt att se hur jQuery tar längre tid på sig att animeras klart i jämförelse med CSS 

och GSAP i grafen ovan även fast mindre element behövde animeras, Figur 12. CSS är 

snabbare än GSAP i detta fall till skillnad från vad som visades för grafen vid övergångarna. 

5.3.3 Mätning av 3D-rotationer 

3D-rotationer mäts i CSS och GSAP med hjälp av 1223 element, jQuery mäts med hjälp av 
323 p.g.a. webbläsarkrasch. 
 
Mätningar i CSS: 
 
 

 

Figur 13 FPS över 3D-rotationer i CSS 

Figur 13 visar hur FPS för CSS ändras i 3D-animationer. I dessa animationer håller sig en låg 

FPS under en längre period innan den ökas kraftigt väldigt snabbt och sedan stabiliserar sig. 

  



18 
 

Mätningar i GSAP: 

 

 

Figur 14 FPS över 3D-rotationer i GSAP 

GSAP ändras en hel del när det gäller 3D-rotationer vilket går att se i Figur 14. Olikt tidigare 

animationstyper som körts med GSAP hålls i 3D-rotationerna en låg FPS vid början av 

animationerna för att sedan öka drastiskt och hålla en högre FPS än CSS i detta fall.  

Mätningar i jQuery: 

 

Figur 15 FPS över 3D-rotationer i jQuery 

3D-rotationer i jQuery fungerar inte helt olikt de tidigare animationstyperna. Stor förlust av 

FPS i början för att sedan öka kraftigt och sedan hålla sig på en ganska konstant hög FPS 

igenom hela animations gång, detta går att se i Figur 15. 

 

Mätning av animationstid: 

 

Figur 16 Animationstid över 3D-rotationer för alla tekniker 

Animationstiden för 3D-rotationer är snabbast och nästintill perfekt för GSAP. CSS är i detta 

fall något långsammare men det är mycket liten skillnad. jQuery tar lång tid på sig att 

slutföra animationerna på grund av tiden innan de startar. 
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5.4 Mätverktyg 

De verktyg som används för att få fram resultaten som visas i pilotstudien är Timeline samt 

timers i JavaScript. 

Timeline är ett verktyg utvecklat av Google för användning i deras webbläsare Google 

Chrome, detta verktyg innehåller funktioner som inspelning och analysering av all aktivitet i 

den applikation som är aktiv (Google, 2014). Timeline har använts under pilotstudien för att 

mäta FPS på alla animationstyper med tillfredsställande resultat. Alla animationer spelades 

in för att sedan analyseras och på så sätt möjliggöra skapandet av grafer utifrån dessa 

resultat. 

För att mäta tiden från att en animations startas till dess att den avslutas används olika typer 

av timers i JavaScript. För att mäta tiden i GSAP samt jQuery används följande kod: 

 

 /* Animation timer */ 
 var page2start, page2end; 
 
 /* Starts the timer when animation starts */ 
 page2start = Date.now(); 
 
 /* Output time to console */ 
 function logTime(){ 
 console.log('Time for animations to finish : ' + (page2end - page2start) + 'ms'); 
 } 
 
/* Added to the last animated element */ 
onComplete:function(){page2end = Date.now(); logTime(); 

 

 

För mätning av tiden en animation tar att slutföra i CSS används en något annorlunda kod, 

denna använder sig av AnimationEvent (MDN, 2014a) för att räkna ut när en animation 

påbörjas och sedan när den sista avslutas. Denna kod går att se i  

 

var page3start, page3end, page3startpoint = $(".page3"), page3endpoint = $(".page3pic3"); 
 
/* Starts the timer when the animation starts */ 
page3startpoint.one('webkitAnimationStart msAnimationStart', function(e) { 

page3start = Date.now(); 
}); 
 
/* Stops the timer when all animations are finished */ 
page3endpoint.one('webkitAnimationEnd msAnimationEnd', function(e) { 

page3end = Date.now(); 
       logTime(e); 
}); 
 
/* Output time to console */ 
function logTime(e){ 

console.log('Time for animations to finish : ' + (page3end - page3start) + 'ms'); 

} 

  

Kod 2 Timer för animationsmätning i JavaScript (GSAP/jQuery) 

Kod 3 Timer för animationsmätning i JavaScript (CSS) 
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6 Utvärdering 

Detta kapitel presenterar och analyserar arbetets slutgiltiga testresultat. Vidare innefattas 

diskussioner kring de slutsatser som går att dra utifrån arbetet och kopplingar till de 

hypoteser som tidigare sattes upp. Testerna i detta kapitel går i samma spår som pilotstudien 

men innehåller fler och mer fördjupande testfall samt användarstudier. 

6.1 Presentation av undersökning 

De tester som presenteras i detta kapitel mäter hur lång tid det tar för varje animationstyp 

(transitions, animationer och 3D-rotationer) att köras från början till slut samt hur FPS-

kurvan ser ut under tiden som en animation körs. Likt pilotstudien utförs alla tester separat 

för varje animationstyp på de 3 teknikerna CSS, GSAP och jQuery. 

För att se skillnader mellan teknikerna i olika sammanhang körs alla tester på tre olika 

stadier av belastningar. De tre stadierna är låg belastning, medelhög belastning och hög 

belastning där de olika belastningarna syftar på hur många element som animeras samtidigt 

i testerna. Den höga belastningen innehåller många fler element än den låga för att få 

möjligheten att se hur bra eller dåligt de olika teknikerna hanterar detta och ifall de skiljer 

sig åt. 

Testfallen sker genom att sidorna för de olika animationstyperna animeras in en gång för att 

sedan animeras ut en gång. Animeringstiden baseras på hur lång tid det tar för alla element 

att animeras in och FPS-kurvorna ritas ut baserat på både när elementen animeras in samt 

när de animerats ut en gång. Lägre staplar på graferna över FPS-kurvorna innebär en högre 

FPS och vice versa. 

Alla tester utförs på en dator med följande specifikationer: 

Operativsystem: Linux Mint 16 (Petra) 
Processor: Intel Core i5-2410M CPU @ 2.30GHz 
Grafikkort: Intel HD 3000 Integrated 
Installerat RAM: 4GB 
Nätverkshastighet: 100/100 Kabel (100MB upp, 100MB ned) 
 
Testerna sker i två olika webbläsare, Google Chrome (version 34.0.1847.132) och Firefox 

(version 31.0). Graferna i testfallen utgår från mätningarna på Chrome eftersom dessa är 

mer exakta och visuellt tydligare. Mätningarna på Firefox är inte helt identiska med Chrome 

men tillräckligt snarlika för att kunna se likheter och peka ut skillnader. Mätningarna i 

Firefox och Chrome visar att de fungerar på i stort sett samma sätt och på grund av detta 

pekas enbart specifika mätningsresultat ut där stor skillnad uppmättes. Dessa skillnader 

mellan Firefox och Chrome kommer att presenteras och diskuteras tillsammans med 

tillhörande grafer senare i detta kapitel. 

6.2 Mätningar av transitions (övergångar) 

Detta underkapitel presenterar mätningarna av alla övergångarna för teknikerna i de 3 olika 

belastningarna. 
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6.2.1 Låg Belastning 

I den låga belastningen för övergångar animeras 428st element samtidigt. 

 

 

Figur 17 FPS för övergångar i låg belastning 

I Figur 17 går det att se skillnaden mellan teknikerna för övergångar av låg belastning. Alla 

tekniker håller sig på en respektabel nivå i detta test då de ligger omkring 30FPS och når 

ända upp till 60FPS. JQuery visar sig vara något långsammare när elementen animeras in 

jämfört med de andra, men alla klarar de låga övergångarna utan att några större problem 

påvisas. Graferna över låg belastning innehåller mycket mer staplar vilket betyder att de är 

mycket mer precisa p.g.a. att de flyter på mycket bättre. Det går tydligt att se hur antalet 

staplar minskar desto högre belastningen blir eftersom större hack förekommer.    

 

Figur 18 Tid för övergångar i låg belastning 

Animationstiderna är också i stort sett felfria då de ska ligga på 3 sekunder. I Figur 18 syns 

det att GSAP är helt perfekt och CSS samt jQuery är något långsammare. Den maximala 

skillnaden ligger på ~100ms mellan GSAP och CSS men inga direkta problem mellan 

teknikerna kan pekas ut då skillnaderna inte är överdrivet stora. 
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6.2.2 Medelhög belastning 

I den medelhöga belastningen för övergångar animeras 1628 element samtidigt. 

 

 

Figur 19 FPS för övergångar i medelhög belastning 

I Figur 19 som visar teknikerna för övergångar av medelhög belastning går det att se en 

något större skillnad än tidigare. jQuery är fortfarande segast i starten men både GSAP och 

jQuery går i detta fall upp till 60FPS till skillnad från CSS. CSS håller sig dock någorlunda 

runt 30FPS utan alltför stora hack medan jQuery har en större skillnad i FPS när elementen 

animeras in för att sedan stabiliseras. 

 

Figur 20 Tid för övergångar i medelhög belastning 

Enligt grafen över animationstid i Figur 20 håller den tidigare trenden i sig med att GSAP 

animeras klart snabbast och CSS ligger runt ~100ms långsammare. Som förväntat ligger 

animationstiderna något högre när det finns fler element att animera, resultaten är dock 

fortsatt stabila utan extrema skillnader mellan teknikerna och höga spikar. 
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6.2.3 Hög belastning 

I den höga belastningen för övergångar animeras 3628 element samtidigt. 

 

 

Figur 21 FPS för övergångar i hög belastning 

I graferna över FPS i hög belastning på Figur 21 skiljer sig en del saker från tidigare. Alla 

tekniker håller en lägre FPS och tenderar att hacka mer innan alla element animeras in. 

GSAP är den mest jämna tekniken förutom några spikar i FPS. CSS håller sig också hyfsat, 

dock med en något mer instabil FPS. jQuery ser i detta fall bättre ut än vad det egentligen är, 

starten är seg för att sedan stabilisera sig. Detta beror på att animationerna laddas i början 

och sedan hoppar alla element in på precis samma gång. På grund av detta ser grafen stabil 

ut, men animationerna sker inte på ett fullständigt sätt som i GSAP och CSS. 

 

Figur 22 Tid för övergångar i hög belastning 

Större skillnader påvisas nu i animationstid enligt Figur 22 där CSS och GSAP höjts betydligt 

jämfört med de tidigare testerna. Förutom en förhöjning i animationstid har också CSS och 

jQuery bytt plats för den teknik som tar längst tid att animera klart. GSAP håller sig 

fortfarande stabil och låg precis som i de föregående testerna på lägre belastningar. 



24 
 

6.3 Mätningar av animationer (flera attribut animeras) 

Detta underkapitel presenterar mätningarna av alla animationer för teknikerna i de 3 olika 

belastningarna. 

6.3.1 Låg belastning 

I den låga belastningen för animationer animeras 126 element samtidigt. 

 

 

Figur 23 FPS för animationer i låg belastning 

Skillnaderna mellan teknikerna för animationer av låg belastning går att se i Figur 23. GSAP 

fungerar ganska bra med en start något under 30FPS för att sedan lägga sig runt 30FPS och 

därifrån öka successivt. Animationen i CSS är stabil men ligger nästan konstant under 

30FPS vilket ger upphov till en lite hackig animation. jQuery är seg i starten och kastar sedan 

in alla element samtidigt, mycket likt jQuery vid övergångar med hög belastning. På grund 

av detta ser FPSen mycket bra ut innan elementen sedan animeras ut igen. 

 

Figur 24 Tid för animationer i låg belastning 
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Tiden det tar för animationerna att slutföras är mycket stor skillnad på som går att se i Figur 

24. GSAP och CSS är nästan helt perfekta för animationstiden 2500ms och tar lika lång tid 

på sig. jQuery skiljer sig enormt från de andra teknikerna med 3s längre animationstid. 

Animationer tar bevisligen mycket lång tid för jQuery att slutföra. 

6.3.2 Medelhög belastning 

I den medelhöga belastningen för animationer animeras 828 element samtidigt. 

 

 

Figur 25 FPS för animationer i medelhög belastning 

FPS-kurvorna i Figur 25 liknar de tidigare testerna för låg belastning men är nu något mer 

hackiga. GSAP håller en överlag högre FPS förutom i starten. CSS skiftar mer och går knappt 

över 30FPS som max. jQuery finns inte med i denna mätning på grund av att webbläsaren 

antingen slutade svara eller kraschade, vid undantag när det väl fungerade tog det extremt 

lång tid. 

 

Figur 26 Tid för animationer i medelhög belastning 

I Figur 26 går det att se hur GSAP och CSS fortfarande presterar mycket bra tidsmässigt efter 

belastningshöjningen. CSS tar extremt lite mer tid, men det är nästintill identiska resultat. 

jQuery är inte med p.g.a. att mätningarna inte gick att genomföra för webbläsarkrascherna. 
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6.3.3 Hög belastning 

I den höga belastningen för animationer animeras 2478 element samtidigt. 

 

 

Figur 27 FPS för animationer i hög belastning 

Figur 27 visar att både GSAP och CSS nu som förväntat håller en lägre FPS än tidigare. CSS 

fungerar dock inte längre sämre än GSAP, snarare tvärtom då en lägre FPS hålls under 

längre tid när GSAP animeras. jQuery är inte med då det inte klarar av denna höga 

belastning. 

 

Figur 28 Tid för animationer i hög belastning 

Animationstiderna för hög belastning som visas i Figur 28 har ändrats jämfört med de 

tidigare mätningarna i lägre belastningar. CSS håller fortfarande animationstiden nästintill 

helt perfekt till skillnad från GSAP som nu ökat med runt 500ms. jQuery är inte med då inga 

mätningar skedde på denna typ av belastning. 
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6.4 Mätningar av 3D-rotationer 

Detta underkapitel presenterar mätningarna av alla 3D-rotationer för teknikerna i de 3 olika 

belastningarna. 

6.4.1 Låg belastning 

I den låga belastningen för 3D-rotationer animeras 323 element samtidigt. 

 

 

Figur 29 FPS för 3D-rotationer i låg belastning 

3D-rotationer fungerar bra i de olika teknikerna enligt Figur 29 som visar att både GSAP och 

CSS ligger omkring 30FPS upp till 60FPS från start till slut. jQuery löser också 3D-

rotationerna bra, men tar tid på sig innan de startas. I 3D-rotationerna sticker också 

webbläsaren Firefox ut och fungerar inte längre likadant som Chrome. FPS på Firefox för 

GSAP ligger mellan 7-17 som är mycket sämre än Chrome vilket syns tydligt i graferna 

ovanför. CSS fungerar också mycket sämre med 6-15FPS på Firefox för 3D-rotationer. Likt 

de andra teknikerna fungerar också jQuery sämre i Firefox med en FPS på ett spann från 2-

25. 

 

Figur 30 Tid för 3D-rotationer i låg belastning 
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Tiderna det tar för 3D-rotationerna är slutföras skiljer sig mycket mellan teknikerna enligt 

grafen i Figur 30. GSAP och CSS har bägge i stort sett perfekta tider med skillnader på 

enbart några millisekunder. jQuery fungerar precis som vid animering av flera attribut 

mycket dåligt också för 3D-rotationer. Tiden det tar för rotationerna att slutföras i jQuery är 

upp till 5s längre än för GSAP och CSS vilket är extremt. Animationstiderna är också sämre 

på Firefox än vad de är i Chrome vilket visas i grafen. I Firefox tar 3D-rotationerna alltid 

runt 500ms längre tid att slutföra i teknikerna GSAP och CSS. Tiden det tar för jQuery att 

slutföra 3D-rotationerna i Firefox är 2,1s längre än vad de tar i Chrome, dvs. runt 11,6s. 

6.4.2 Medelhög belastning 

I den medelhöga belastningen för 3D-rotationer animeras 1898 element samtidigt. 

 

Figur 31 FPS för 3D-rotationer i medelhög belastning 

Grafen över medelhög belastning i 3D-rotationer, se Figur 31, visar inga extrema 

förändringar jämfört med testningen på lägre belastning. GSAP och CSS håller en något 

lägre FPS samt att GSAP är lite mer instabilt med toppar och dalar. GSAP har dock en högre 

maximal FPS än CSS i vissa partier av rotationerna. Det körs inga mätningar på jQuery likt 

testerna i animeringar av flera attribut, det är helt enkelt för långsamt för att kunna mätas 

upp innan webbläsaren ger felmeddelanden eller kraschar. Precis som mätningarna med 

lägre belastning fungerar Firefox också sämre på 3D-rotationer i medelhög belastning. FPS 

för både GSAP och CSS minskar till ett spann på 5-15 vid tester i Firefox. 

 

Figur 32 Tid för 3D-rotationer i medelhög belastning 
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I Figur 32 testas inte tekniken jQuery då den inte går att mäta på vid denna typ av 

belastning. Lite skillnad uppkommer mellan GSAP och CSS vid medelhög belastning där 

GSAP fortfarande håller en nästintill perfekt animationstid och CSS halkar efter med 

~300ms långsammare animationstid. Firefox håller sig fortsatt ~500ms långsammare på 

både GSAP och CSS. 

6.4.3 Hög belastning 

I den höga belastningen för 3D-rotationer animeras 4823 element samtidigt. 

 

Figur 33 FPS för 3D-rotationer i hög belastning 

Den höga belastningen, Figur 33, följer samma mönster som tidigare belastningar med några 

få förändringar. GSAP är nästan identisk som tidigare med skillnaden att det nu är en 

genomgående lägre FPS. FPS på GSAP hålls nästan aldrig stabilt över 30FPS och gör 

konstant små skiftningar. Grafen över CSS är mer instabil men i delar av animationen hålls 

en stabil FPS på ~30FPs och något över. jQuery fungerar inte för att användas vid hög 

belastning. Firefox fungerar precis som tidigare sämre än Chrome också för 3D-rotationerna 

i hög belastning. 

 

Figur 34 Tid för 3D-rotationer i hög belastning 

Både GSAP och CSS har en högre animationstid (Figur 34) under hög belastning, dock så 

höjs tiden för GSAP mer och ligger återigen mycket likt CSS där skillnaden enbart är några 

millisekunder. Firefox har högre animationstid än Chrome med en skillnad på ~550-600ms 

för både GSAP samt CSS. 



30 
 

6.5 Användarstudier 

För att komplettera de tidigare mätningarna och vidare undersöka hur väl teknikerna 

fungerade i olika belastningar på webben utfördes ett användartest med hjälp av fem olika 

testpersoner.  Tabell 1 visar alla sammanställda testresultat från de fem personerna. 

Personerna som testade behövde inte uppge någon personlig information och identifieras 

enbart baserat på deras erfarenhet av att använda internet, detta då ytterliggare information 

inte var nödvändig för ett test i denna skala. Erfarenhet i Tabell 1 syftar på testpersonens 

erfarenhet av internet där 1 är nästan ingen erfarenhet alls (använder mycket sällan eller 

aldrig internet) och 10 är en mycket hög erfarenhet (använder internet på många olika sidor 

dagligen). 

Personerna testar varje animationsteknik för alla olika belastningar precis som i de tidigare 

mätningarna vilket ger en möjlighet att relatera dessa till varandra. G i tabellen står för 

GreenSock, C står för CSS och J står för jQuery. Alla tester sker först på transitions för att 

sedan övergå till animationer och till sist 3D-rotationer. Personerna fick betygsätta varje 

animationstyp på en skala 1-5 baserat på hur bra de tyckte att animationerna fungerade 

utifrån FPS, väntetider och personliga preferenser. Betyg 1 betyder mycket dålig animation 

och betyg 5 betyder felfri eller nästintill felfri animation. Alla betyg har också räknats ihop 

för att tydligt kunna se vilka animationstyper som fungerade bäst och sämst enligt 

användarna. 

Utöver betygsättning fick användarna förklara vad det var som gjorde att betyg under 5 

sattes för att skapa en tydligare inblick i problemen över de olika animationstyperna. GSAP 

och CSS fungerade bra för låga transitions med minimal kritik på några enstaka hack under 

animationernas gång. jQuery fick ett sämre betyg då det var mer hackigt men fortfarande 

acceptabelt. I medelhöga transitions fick CSS och GSAP lägre betyg p.g.a. konstanta små 

hack. jQuery fick ännu lägre då det uppfattades både segt och hackigt. Som förväntat sjönk 

både GSAP och CSS ytterliggare i hög belastning med anledning av stora och frekventa hack. 

jQuery nådde nästan botten då det uppfattades extremt långsamt. 

Vidare för animationerna i låg belastning uppfattades CSS och GSAP bra med enbart små 

klagomål på att bilderna som animerades in hackade lite. jQuery fick mycket sämre betyg då 

det tog för lång tid att starta och sedan animerade in allt för snabbt samtidigt. På medelhög 

belastning uppfattades GSAP något bättre än CSS då den sistnämda tekniken hade tydligare 

hack men bägge hade fortfarande problem. jQuery gick direkt ner i botten då det var alldeles 

för långa väntetider innan animationerna startade. Vid hög belastning uppfattades istället 

CSS något bättre än GSAP p.g.a. att GSAP hade tydliga problem med FPS i starten till 

skillnad från CSS som fortfarande var hackigt men jämnare. jQuery testades inte i denna 

belastning då webbläsaren kraschade. 

Till sist testades 3D-rotationerna där CSS fick ett genomgående perfekt resultat från alla 

testdeltagare. GSAP snittade något lägre då det inte flöt på riktigt lika bra som CSS. jQuery 

uppfattades problematiskt också i 3D med seg start och hackiga rotationer. På medelhög 

belastning fungerade återigen CSS nästan perfekt, enbart en testperson uppfattade det något 

sämre än vid tidigare belastning. Betygen för GSAP sjönk ordentligt då FPSen uppträdde 

mycket mer instabilt än tidigare. jQuery gick ner till 1:or precis som vid animationerna p.g.a. 

extrema väntetider. Betyget för CSS sjönk vid hög belastning då det uppfattades långsamt 
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men fortfarande helt ok. GSAPs resultat sjönk ytterligare p.g.a. för mycket hack och inga 

tester utfördes på jQuery. 

 

Tester Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Totalt 

Erfarenhet 10 8 10 3 7  

 
G trans low 4 5 4 5 5 23 

C trans low 4 5 4 5 5 23 

J trans low 2 3 3 4 5 17 

G trans mid 3 2 3 4 4 16 

C trans mid 3 3 3 4 4 17 

J trans mid 2 1 2 2 3 10 

G trans high 3 2 2 2 4 13 

C trans high 2 2 1 2 3 10 

J trans high 1 1 1 1 2 6 

G anim low 4 5 4 5 5 23 

C anim low 5 4 4 4 5 22 

J anim low 2 2 3 2 3 12 

G anim mid 2 3 2 4 4 15 

C anim mid 2 2 2 3 4 13 

J anim mid 1 1 1 1 1 5 

G anim high 2 2 1 2 3 10 

C anim high 2 2 2 3 4 13 

J anim high X X X X X X 

G 3D low 4 5 4 4 5 22 

C 3D low 5 5 5 5 5 25 

J 3D low 3 2 2 2 2 11 

G 3D mid 4 3 3 2 4 16 

C 3D mid 5 5 4 5 5 24 

J 3D mid 1 1 1 1 1 5 

G 3D high 2 1 2 1 3 9 

C 3D high 4 3 3 3 5 18 

J 3D high X X X X X X 

Tabell 1 Resultat av användarstudier över alla tekniker 
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6.6 Analys och slutsatser 

Vid analys av mätningsresultaten går det att se hur de testade teknikerna skiljer sig åt ganska 

väsentligt på samma typer av animationer.  

jQuery går klart att peka ut som den svagaste tekniken bland de tre då den nästan alltid 

fungerar sämre, detta var också väntat enligt hypotes 1 vilken indikerar att det lönar sig att 

använda GreenSock Animation Platform eller CSS3 för att få snabbare exekveringshastighet 

samt högre och mer stabil FPS. Enligt GreenSock (2013) påstås också GSAP vara det 

snabbaste ramverket i JavaScript för animeringar vilket inkluderar jQuery. I transitions där 

endast objekt flyttas fram och tillbaka fungerar jQuery överlag hyfsat bra, speciellt på de låga 

belastningarna. När belastningen ökar ser man dock tydliga tendenser till att 

animationstiden för jQuery höjs jämfört med de andra teknikerna. Om transitions fungerar 

någorlunda på jQuery så gör inte animationer av flera attribut och 3D-rotationer det, i dessa 

fall skiljer sig jQuery extremt mycket från GSAP och CSS. När mer än ett attribut förändras i 

en animation uppkommer stora problem i jQuery, även på den låga belastningsnivån. 

Problemen visas genom att det tar mycket längre tid för animationerna att starta i jQuery 

jämfört med de andra teknikerna och när animationerna väl körs så tenderar alla element att 

hoppa in samtidigt istället för att följa de satta animationstiderna. Istället för att 

animationerna körs som de ska laddar jQuery klart alla i starten för att sedan trycka ut allt 

på en gång när det är färdigladdat. Hypotes 2 bevisas också vara korrekt då 

användartesterna skiljer sig kraftigt mellan de olika teknikerna, speciellt mellan jQuery och 

de andra. I alla testfall över de olika belastningarna har användarna pekat ut jQuery som den 

sämst fungerande tekniken, detta främst på grund av extrema väntetider. 

GSAP och CSS fungerar på två helt olika sätt då GSAP till skillnad från CSS är helt baserat på 

JavaScript. De två teknikerna håller sig dock ganska jämna i FPS och tidstesterna där de 

ibland skiftar i vilken som fungerar bäst. Nästan all tid vid animering för jQuery går åt till 

scripting och för CSS går denna tid istället åt till rendering. GSAP ligger mittemellan dessa 

med både körning av script och renderingstid. Från testerna i transitions går det att se hur 

GSAP och CSS presterar mycket likt varandra FPS-mässigt, GSAP tenderar dock att snitta en 

något högre FPS. I tiden det tar för animationerna att slutföras över transitions fungerar 

GSAP nästan helt perfekt vid alla belastningar till skillnad från CSS som höjs i takt med att 

belastningen blir högre. I metoden antogs CSS fungera bättre och mer stabilt än de 

JavaScript-baserade teknikerna vid högre belastningar (MDN, 2014b). Detta är inte sant i 

alla tester, GSAP är jämnare i FPS på högre belastning vid transitions än CSS. 

Användartesterna visar också på att GSAP fungerar lite bättre än CSS vid den högsta 

belastningen på transitions men skillnaderna är marginella. 

Animationer mellan CSS och jQuery är också mycket likartade över de olika belastningarna. 

GSAP håller återigen en lite högre maximal FPS men skillnaderna i kurvorna är små. 

Animationstiden är helt identisk i låg och medelhög belastning men CSS håller sig bättre i 

den höga belastningen. Användartesterna visar att mycket lite skiljer sig mellan teknikerna, 

möjligtvis uppfattas CSS som lite bättre vid den höga belastningen. 

3D-rotationerna är det som skiljer GSAP och CSS åt mest vid olika belastningar. Vid låg 

belastning är de mycket lika varandra i både FPS och animationstid men vid hög belastning 

flyter CSS på mycket bättre vilket går att se i både FPS-mätningarna och användartesterna 

där CSS är en bra bit före de andra teknikerna. Viktigt att påpeka är också hur mycket sämre 

Firefox mättes upp att fungera vid 3D-rotationer jämfört med Chrome. Anledningen till 
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denna stora skillnad är okänd då GPUn används för att rendera 3D-transformationer i både 

Firefox och Chrome. Firefox har dock haft tidigare problem med buggar i laddande 

effekter/animationer vilka kanske inte är helt fixade. 

De slutsatser som går att dra av analyserna är att jQuery aldrig är värt att använda för att 

skapa animationer då det finns mycket bättre alternativ, i detta fall är alternativen GSAP och 

CSS som visar sig överträffa jQuery på alla punkter som mättes upp. När det kommer till 

GSAP och CSS är det svårare att kora en klar vinnare eftersom de håller sig jämna i både 

mätningar och tester på personer. Den främsta skillnaden prestandamässigt mellan GSAP 

och CSS ligger dock i 3D-rotationerna där det tydligt märks att CSS fungerar bättre. Överlag 

med dessa faktorer inräknade är CSS den teknik som fungerar bäst totalt sett och är 

fortfarande den vanligaste för att skapa animationer på webbsidor. GSAP fungerar trots allt 

också mycket bra och innehåller mycket intressanta funktioner då det är baserat på 

JavaScript. 
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7 Avslutande diskussion 

Animationer i webbläsaren är högintressant i nuläget eftersom de verktyg som är dedikerade 

till att skapa avancerade animationer samt effekter finns ute för användning och ständigt 

utvecklas. Exempelvis går det att använda animationsteknik till att göra webbsidor vilka 

fungerar som applikationer eller utveckla helt unika designer för att fånga användares 

uppmärksamhet, något som visat sig vara mycket viktigt enligt Sutcliffe (2002). På grund av 

att hårdvaran i våra stationära och portabla datorer ständigt förbättras öppnas stora 

möjligheter för animationstunga sidor upp mer och mer för var dag som går.  

Enligt testerna som gjorts i detta arbete visar det sig att GSAP samt CSS fungerar mycket bra 

upp till en överdrivet hög belastning av element på en webbsida även fast testplattformen 

inte är den bästa rent prestandamässigt. Detta betyder att webbsidor som använder sig av 

CSS och GSAP bör stöta på minimala eller inga problem rent FPS- och tidsmässigt. Gällande 

jQuery så är det ett mycket bra ramverk vilket till det mesta är helt fantastiskt, men det bör 

inte användas för animationer ifall detta går att undvika då det bevisligen finns bättre 

alternativ. Användare ogillar också onödiga och oväntade väntetider enligt Galletta, et al. 

(2006) vilket animationer i jQuery har visats leda till vid högre belastningar och animering 

av många attribut samtidigt. 

Mycket få studier har gjorts över animationers prestanda (i detta fall FPS och 

exekveringstid) då många ramverk som klarar av att hantera mer avancerade animationer 

kommit fram först på senare tid. Det finns dock möjlighet att relatera arbetets resultat med 

exempelvis Shapiro (2014) som påstår att animationer i JavaScript (som GSAP) kan mäta sig 

med CSS och t.o.m. prestera bättre. Baserat på de mätningar som gjorts går det att stärka det 

påståendet då GSAP och CSS i de allra flesta fall presterar likvärdigt, det finns också 

tendenser i specifika typer av animationer vilka visar att GSAP kan fungera något bättre. 

Utöver detta har också GreenSock (2013) sagt att GSAP är likvärdigt CSS men samtidigt 

nämnt att transformationer i 3D under hög belastning kunde prestera bättre på CSS. Att CSS 

fungerar bättre för 3D har tydligt bevisats i arbetet genom både mätningar och 

användartester. 

Testerna i detta arbete tar enbart upp prestandamässiga skillnader mellan de olika 

teknikerna och inte andra aspekter som hur lätt det är att använda sig av en viss teknik till 

skillnad från andra eller vad för typer av animationer som går att utföra med hjälp av de 

olika teknikerna. Arbetet i sig är dock mycket samhällsnyttigt eftersom avancerade 

animationer är något som börjar ta fart på riktigt nu och i stort sett inga studier gör ingående 

mätningar som jämför olika animationstekniker med varandra. Många animationsrelaterade 

frågor ligger idag ute på nätet och det är tydligt att användare vanligtvis inte vet vad som 

fungerar bäst utan kör på det första som verkar vara mest använt. På grund av detta 

använder många exempelvis jQuery för att köra animationer på webben, något som i detta 

arbete har visat sig vara helt onödigt och t.o.m. i många fall mycket dåligt. 

För att arbetet ska kunna säkerhetsställa en hög trovärdighet och forskningsetisk nivå 

publiceras all underliggande kod som appendix samt exakta webbläsarversioner och den 

hårdvara testdatorn använder sig av. Med hjälp av denna information går det att återskapa 

de tester som utförts inom arbetet ifall vidare fördjupning är intressant. Mätningarna och 

användartesterna som publiceras har alla skett på samma testplattform och nätverkhastighet 

under exakt samma omständigheter för att garantera korrekta slutresultat. De användare 
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som varit delaktiga i testerna har inte behövt lämna ut någon personlig information som på 

något sätt kan kopplas till dem för att hålla en så hög nivå av anonymitet som möjligt. Alla 

användare frågades också innan testerna, fick reda på hur de skulle gå till och i vilket syfte de 

användes för att förhindra förvirring. 

7.1 Framtida arbete 

Detta är ett experiment med många potentiella fortsättningar eftersom det finns mycket 

annat intressant att ta upp som inte inkluderats i detta arbete. Tänkbara fortsättningar är 

exempelvis flera tester på datorer med olika bra hårdvara för att se vilken skillnad det kan 

göra vid GPU-accelererade animationer och tester med skiftande nätverkshastighet. 

Nätverkstester kan också göras trådlöst för att se skillnader med sämre och bättre 

internetuppkopplingar. 

Många andra ramverk som inte har tagits upp i detta arbete är också baserade runt 

animationer eller kan hantera dessa vilket leder till att större tester med många fler tekniker 

skulle kunna utföras för att se hur helt andra tekniker förhåller sig till de som nu testats. Ett 

exempel på detta är det nya ramverket Velocity.js som sägs vara snabbare än CSS med mer 

funktionalitet. 

Andra typer av animationer och sätt att animera på är också möjligt att utföra tester på 

eftersom det går att göra nästan oändligt med olika animationstest. Exempelvis kan olika 

typer av animationer blandas med varandra för att se hur detta påverkar resultaten. 

Ytterliggare belastningssteg för alla animationstyper går också att lägga till för att få ännu 

mer tydliga resultat åt bägge hållen, exempelvis en belastning som är extremt låg och en som 

är extremt hög för att se hur dessa hanteras. 

Utöver de tester som gjorts på FPS och animationstid finns det otroligt många fler faktorer 

för varje teknik som går att mäta. Hur många linjer kod det tar att göra animationerna, hur 

många olika typer av animationer som går att utföra, vilken teknik som är lättast och svårast 

att använda etc. Dessa är bara några exempel på ytterliggare tester inom teknikerna vilka 

skulle gå att använda för att få fram de tekniker som är bäst att använda sig av vid olika typer 

av utföranden. 

I framtiden finns det också stor chans att FPS-mätning över alla stora webbläsare 

standardiseras för att få mer exakta testfall och möjligheten att utföra tester på många fler av 

de webbläsare som används. Alla ramverk utvecklas också konstant för att bli bättre och 

detta kan helt ändra hur bra de fungerar i framtiden. De JavaScript-baserade teknikerna 

som exempelvis jQuery utvecklas snabbt då de är mycket använda och utökas hela tiden med 

ny funktionalitet vilket gör att det i framtiden troligtvis skapas nya möjligheter för 

animationerna att åstadkomma mycket bättre resultat. 

Sist men inte minst finns det också stora möjligheter till att göra mer avancerade 

användartester med b.la. indelning i grupper om personer med och utan erfarenhet av 

internet, kön, bakgrunder etc. 
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Appendix A -  index.html GreenSock-applikationen 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <title>Home</title> 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script' rel='stylesheet' 

type='text/css'> <!-- Heading Font --> 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Chewy|Pacifico' rel='stylesheet' 

type='text/css'> <!-- Text Font --> 

 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="theCSS.css"> 

 

    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script> 

 

    <script 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenMax.min.js"></script> 

    <script 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/plugins/CSSPlugin.min.js"></script> 

    <script 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/easing/EasePack.min.js"></script> 

    <script 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenLite.min.js"></script> 

 

    <script type="text/javascript" src="theJS.js"></script> 

 

</head> 

<body> 

 

<!-- Start of header --> 

<div id="header"> 

    <div id="menu"> 

 

        <ul> 

            <li><a href="#1" class="p1">Home</a></li> 

            <li><a href="#2" class="p2">Transition</a></li> 

            <li><a href="#3" class="p3">Animation</a></li> 

            <li><a href="#4" class="p4">3D Rotation</a></li> 

        </ul> 

 

    </div> 

</div> 

<!-- End of header --> 

 

<!-- Start of Page 1 --> 

<div id="1" class="page1"> 

 

    <p class="heading1style">Home</p> 

 

</div> 

<!-- End of Page 1 --> 

 

 

<!-- Start of Page 2 --> 

<div id="2" class="page2"> 
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    <div class="page2div1"></div> 

    <div class="page2div2"></div> 

    <div class="page2div3"></div> 

    <div class="page2div4"></div> 

    <div class="page2div5"></div> 

    <div class="page2div6"></div> 

    <div class="page2div7"></div> 

    <div class="page2div8"></div> 

    <div class="page2div9"></div> 

    <div class="page2div10"></div> 

    <div class="page2div11"></div> 

    <div class="page2div12"></div> 

    <div class="page2div13"></div> 

    <div class="page2div14"></div> 

    <div class="page2div15"></div> 

    <div class="page2div16"></div> 

    <div class="page2div17"></div> 

    <div class="page2div18"></div> 

    <div class="page2div19"></div> 

    <div class="page2div20"></div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 2 --> 

<div class="page2content"> 

    <div class="page2heading"><p class="heading2style">Transition</p></div> 

    <div class="page2text"><p class="textstyle">This page was created using simple 

transitions, sweet eh?</p></div> 

 

    <div class="page2vines"> 

        <img src="pics/vines.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic1left"> 

        <img src="pics/gsapsplit1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic1right"> 

        <img src="pics/gsapsplit2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic2"> 

        <img src="pics/small1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic3"> 

        <img src="pics/small2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic4"> 

        <img src="pics/small3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g2Divs1"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 2 --> 

<!-- End of Page 2 --> 

 

 

<!-- Start of Page 3 --> 

<div id="3" class="page3"> 
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    <div class="page3div1"></div> 

    <div class="page3div2"></div> 

    <div class="page3div3"></div> 

    <div class="page3div4"></div> 

    <div class="page3div5"></div> 

    <div class="page3div6"></div> 

    <div class="page3div7"></div> 

    <div class="page3div8"></div> 

    <div class="page3div9"></div> 

    <div class="page3div10"></div> 

    <div class="page3div11"></div> 

    <div class="page3div12"></div> 

    <div class="page3div13"></div> 

    <div class="page3div14"></div> 

    <div class="page3div15"></div> 

    <div class="page3div16"></div> 

    <div class="page3div17"></div> 

    <div class="page3div18"></div> 

    <div class="page3div19"></div> 

    <div class="page3div20"></div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 3 --> 

<div class="page3content"> 

    <div class="page3heading"><p class="heading3style">Animation</p></div> 

    <div class="page3text"><p class="textstyle">Don't you just love it when things move? I 

sure do.</p></div> 

 

    <div class="page3shapes"> 

        <img src="pics/shapes.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic1"> 

        <img src="pics/page3pic1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic2"> 

        <img src="pics/page3pic2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic3"> 

        <img src="pics/page3pic3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic4"> 

        <img src="pics/page3pic4.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic5"> 

        <img src="pics/page3pic5.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g3Divs1"></div> 

    <div id="g3Divs2"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 3 --> 

<!-- End of Page 3 --> 

 

 

<!-- Start of Page 4 --> 

<div id="4" class="page4"> 
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    <div class="page4holder1"> 

        <div class="page4div1"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder2"> 

        <div class="page4div2"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder3"> 

        <div class="page4div3"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder4"> 

        <div class="page4div4"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder5"> 

        <div class="page4div5"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder6"> 

        <div class="page4div6"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder7"> 

        <div class="page4div7"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder8"> 

        <div class="page4div8"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder9"> 

        <div class="page4div9"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder10"> 

        <div class="page4div10"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder11"> 

        <div class="page4div11"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder12"> 

        <div class="page4div12"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder13"> 

        <div class="page4div13"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder14"> 

        <div class="page4div14"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder15"> 

        <div class="page4div15"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder16"> 

        <div class="page4div16"></div> 

    </div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 4 --> 

<div class="page4content"> 

    <div class="page4heading"><p class="heading4style">3D Rotation</p></div> 

    <div class="page4text"><p class="textstyle">That perspective though!</p></div> 
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    <div class="page4tiles"> 

        <img src="pics/tiles.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic1"> 

        <img src="pics/page4pic1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic2"> 

        <img src="pics/page4pic2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic3"> 

        <img src="pics/page4pic3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic4"> 

        <img src="pics/page4pic4.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g4Divs1"></div> 

    <div id="g4Divs2"></div> 

    <div id="g4Divs3"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 4 --> 

<!-- End of Page 4 --> 

 

</body> 

</html> 
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Appendix B -  index.html CSS-applikationen 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <title>Home</title> 

 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script' rel='stylesheet' 

type='text/css'> <!-- Heading Font --> 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Chewy|Pacifico' rel='stylesheet' 

type='text/css'> <!-- Text Font --> 

 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="theCSS.css"> 

 

    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script> 

     

    <script type="text/javascript" src="theJS.js"></script> 

</head> 

<body> 

 

<!-- Start of header --> 

<div id="header"> 

    <div id="menu"> 

 

        <ul> 

            <li><a href="#1" class="p1">Home</a></li> 

            <li><a href="#2" class="p2">Transition</a></li> 

            <li><a href="#3" class="p3">Animation</a></li> 

            <li><a href="#4" class="p4">3D Rotation</a></li> 

        </ul> 

 

    </div> 

</div> 

<!-- End of header --> 

 

<!-- Start of Page 1 --> 

<div id="1" class="page1"> 

 

    <p class="heading1style">Home</p> 

 

</div> 

<!-- End of Page 1 --> 

 

 

<!-- Start of Page 2 --> 

<div id="2" class="page2"> 

 

    <div class="page2div1"></div> 

    <div class="page2div2"></div> 

    <div class="page2div3"></div> 

    <div class="page2div4"></div> 

    <div class="page2div5"></div> 

    <div class="page2div6"></div> 

    <div class="page2div7"></div> 

    <div class="page2div8"></div> 

    <div class="page2div9"></div> 
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    <div class="page2div10"></div> 

    <div class="page2div11"></div> 

    <div class="page2div12"></div> 

    <div class="page2div13"></div> 

    <div class="page2div14"></div> 

    <div class="page2div15"></div> 

    <div class="page2div16"></div> 

    <div class="page2div17"></div> 

    <div class="page2div18"></div> 

    <div class="page2div19"></div> 

    <div class="page2div20"></div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 2 --> 

<div class="page2content"> 

    <div class="page2heading"><p class="heading2style">Transition</p></div> 

    <div class="page2text"><p class="textstyle">This page was created using simple 

transitions, sweet eh?</p></div> 

 

    <div class="page2vines"> 

        <img src="pics/vines.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic1left"> 

        <img src="pics/gsapsplit1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic1right"> 

        <img src="pics/gsapsplit2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic2"> 

        <img src="pics/small1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic3"> 

        <img src="pics/small2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic4"> 

        <img src="pics/small3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g2Divs1"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 2 --> 

<!-- End of Page 2 --> 

 

 

<!-- Start of Page 3 --> 

<div id="3" class="page3"> 

 

    <div class="page3div1"></div> 

    <div class="page3div2"></div> 

    <div class="page3div3"></div> 

    <div class="page3div4"></div> 

    <div class="page3div5"></div> 

    <div class="page3div6"></div> 

    <div class="page3div7"></div> 

    <div class="page3div8"></div> 

    <div class="page3div9"></div> 
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    <div class="page3div10"></div> 

    <div class="page3div11"></div> 

    <div class="page3div12"></div> 

    <div class="page3div13"></div> 

    <div class="page3div14"></div> 

    <div class="page3div15"></div> 

    <div class="page3div16"></div> 

</div> 

 

<!-- Content Page 3 --> 

<div class="page3content"> 

    <div class="page3heading"><p class="heading3style">Animation</p></div> 

    <div class="page3text"><p class="textstyle">Don't you just love it when things move? I 

sure do.</p></div> 

 

    <div class="page3shapes"> 

        <img src="pics/shapes.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic1"> 

        <img src="pics/page3pic1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic2"> 

        <img src="pics/page3pic2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic3"> 

        <img src="pics/page3pic3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic4"> 

        <img src="pics/page3pic4.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic5"> 

        <img src="pics/page3pic5.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g3Divs1"></div> 

    <div id="g3Divs2"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 3 --> 

<!-- End of Page 3 --> 

 

 

<!-- Start of Page 4 --> 

<div id="4" class="page4"> 

 

    <div class="page4holder1"> 

        <div class="page4div1"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder2"> 

        <div class="page4div2"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder3"> 

        <div class="page4div3"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder4"> 

        <div class="page4div4"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder5"> 
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        <div class="page4div5"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder6"> 

        <div class="page4div6"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder7"> 

        <div class="page4div7"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder8"> 

        <div class="page4div8"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder9"> 

        <div class="page4div9"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder10"> 

        <div class="page4div10"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder11"> 

        <div class="page4div11"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder12"> 

        <div class="page4div12"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder13"> 

        <div class="page4div13"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder14"> 

        <div class="page4div14"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder15"> 

        <div class="page4div15"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder16"> 

        <div class="page4div16"></div> 

    </div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 4 --> 

<div class="page4content"> 

    <div class="page4heading"><p class="heading4style">3D Rotation</p></div> 

    <div class="page4text"><p class="textstyle">That perspective though!</p></div> 

 

    <div class="page4tiles"> 

        <img src="pics/tiles.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic1"> 

        <img src="pics/page4pic1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic2"> 

        <img src="pics/page4pic2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic3"> 

        <img src="pics/page4pic3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic4"> 

        <img src="pics/page4pic4.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 



X 
 

    </div> 

 

    <div id="g4Divs1"></div> 

    <div id="g4Divs2"></div> 

    <div id="g4Divs3"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 4 --> 

<!-- End of Page 4 --> 

 

 

</body> 

</html> 
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Appendix C -  index.html jQuery-applikationen 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <title>Home</title> 

 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script' rel='stylesheet' 

type='text/css'> <!-- Heading Font --> 

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Chewy|Pacifico' rel='stylesheet' 

type='text/css'> <!-- Text Font --> 

 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="theCSS.css"> 

 

    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script> 

    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.4/jquery-

ui.min.js"></script> 

 

    <script type="text/javascript" src="theJS.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="transit.js"></script> 

</head> 

<body> 

 

<!-- Start of header --> 

<div id="header"> 

    <div id="menu"> 

 

        <ul> 

            <li><a href="#1" class="p1">Home</a></li> 

            <li><a href="#2" class="p2">Transition</a></li> 

            <li><a href="#3" class="p3">Animation</a></li> 

            <li><a href="#4" class="p4">3D Rotation</a></li> 

        </ul> 

 

    </div> 

</div> 

<!-- End of header --> 

 

 

<!-- Start of Page 1 --> 

<div id="1" class="page1"> 

 

    <p class="heading1style">Home</p> 

 

</div> 

<!-- End of Page 1 --> 

 

 

<!-- Start of Page 2 --> 

<div id="2" class="page2"> 

 

    <div class="page2div1"></div> 

    <div class="page2div2"></div> 

    <div class="page2div3"></div> 

    <div class="page2div4"></div> 

    <div class="page2div5"></div> 
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    <div class="page2div6"></div> 

    <div class="page2div7"></div> 

    <div class="page2div8"></div> 

    <div class="page2div9"></div> 

    <div class="page2div10"></div> 

    <div class="page2div11"></div> 

    <div class="page2div12"></div> 

    <div class="page2div13"></div> 

    <div class="page2div14"></div> 

    <div class="page2div15"></div> 

    <div class="page2div16"></div> 

    <div class="page2div17"></div> 

    <div class="page2div18"></div> 

    <div class="page2div19"></div> 

    <div class="page2div20"></div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 2 --> 

<div class="page2content"> 

    <div class="page2heading"><p class="heading2style">Transition</p></div> 

    <div class="page2text"><p class="textstyle">This page was created using simple 

transitions, sweet eh?</p></div> 

 

    <div class="page2vines"> 

        <img src="pics/vines.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic1left"> 

        <img src="pics/gsapsplit1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic1right"> 

        <img src="pics/gsapsplit2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic2"> 

        <img src="pics/small1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic3"> 

        <img src="pics/small2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page2pic4"> 

        <img src="pics/small3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g2Divs1"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 2 --> 

<!-- End of Page 2 --> 

 

 

<!-- Start of Page 3 --> 

<div id="3" class="page3"> 

 

    <div class="page3div1"></div> 

    <div class="page3div2"></div> 

    <div class="page3div3"></div> 

    <div class="page3div4"></div> 

    <div class="page3div5"></div> 
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    <div class="page3div6"></div> 

    <div class="page3div7"></div> 

    <div class="page3div8"></div> 

    <div class="page3div9"></div> 

    <div class="page3div10"></div> 

    <div class="page3div11"></div> 

    <div class="page3div12"></div> 

    <div class="page3div13"></div> 

    <div class="page3div14"></div> 

    <div class="page3div15"></div> 

    <div class="page3div16"></div> 

    <div class="page3div17"></div> 

    <div class="page3div18"></div> 

    <div class="page3div19"></div> 

    <div class="page3div20"></div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 3 --> 

<div class="page3content"> 

    <div class="page3heading"><p class="heading3style">Animation</p></div> 

    <div class="page3text"><p class="textstyle">Don't you just love it when things move? I 

sure do.</p></div> 

 

    <div class="page3shapes"> 

        <img src="pics/shapes.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic1"> 

        <img src="pics/page3pic1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic2"> 

        <img src="pics/page3pic2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic3"> 

        <img src="pics/page3pic3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic4"> 

        <img src="pics/page3pic4.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page3pic5"> 

        <img src="pics/page3pic5.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g3Divs1"></div> 

    <div id="g3Divs2"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 3 --> 

<!-- End of Page 3 --> 

 

 

<!-- Start of Page 4 --> 

<div id="4" class="page4"> 

 

    <div class="page4holder1"> 

        <div class="page4div1"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder2"> 
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        <div class="page4div2"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder3"> 

        <div class="page4div3"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder4"> 

        <div class="page4div4"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder5"> 

        <div class="page4div5"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder6"> 

        <div class="page4div6"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder7"> 

        <div class="page4div7"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder8"> 

        <div class="page4div8"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder9"> 

        <div class="page4div9"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder10"> 

        <div class="page4div10"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder11"> 

        <div class="page4div11"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder12"> 

        <div class="page4div12"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder13"> 

        <div class="page4div13"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder14"> 

        <div class="page4div14"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder15"> 

        <div class="page4div15"></div> 

    </div> 

    <div class="page4holder16"> 

        <div class="page4div16"></div> 

    </div> 

 

</div> 

 

<!-- Content Page 4 --> 

<div class="page4content"> 

    <div class="page4heading"><p class="heading4style">3D Rotation</p></div> 

    <div class="page4text"><p class="textstyle">That perspective though!</p></div> 

 

    <div class="page4tiles"> 

        <img src="pics/tiles.png" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic1"> 

        <img src="pics/page4pic1.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 
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    </div> 

    <div class="page4pic2"> 

        <img src="pics/page4pic2.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic3"> 

        <img src="pics/page4pic3.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

    <div class="page4pic4"> 

        <img src="pics/page4pic4.jpg" style="width:100%; height:100%;"/> 

    </div> 

 

    <div id="g4Divs1"></div> 

    <div id="g4Divs2"></div> 

    <div id="g4Divs3"></div> 

</div> 

<!-- End of Content Page 4 --> 

<!-- End of Page 4 --> 

 

</body> 

</html> 
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Appendix D -  CSS för GreenSock- samt jQuery-
applikationerna 

/* Eric Meyer's CSS reset  */ 

html, body, div, span, applet, object, iframe, 

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, 

a, abbr, acronym, address, big, cite, code, 

del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, 

small, strike, strong, sub, sup, tt, var, 

dl, dt, dd, ol, ul, li, 

fieldset, form, label, legend, 

table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    border: 0; 

    outline: 0; 

    font-weight: inherit; 

    font-style: inherit; 

    font-size: 100%; 

    font-family: inherit; 

    vertical-align: baseline; 

} 

 

body { 

    overflow: hidden; 

} 

 

html { 

    background: url(pics/exjobbhomegsap.png) no-repeat center center fixed; 

    -webkit-background-size: cover; 

    -moz-background-size: cover; 

    -o-background-size: cover; 

    background-size: cover; 

} 

 

#header { 

    min-width: 100%; 

    background-color: #000000; 

    padding-top: 10px; 

    opacity: 0.7; 

    z-index: 1999; 

    position: absolute; 

    text-align: center; 

    overflow: hidden; 

} 

 

#menu { 

    list-style-type: none; 

    margin: 0 auto; 

    padding: auto; 

    position: relative; 

    z-index: 2000; 

    display: inline-block; 

} 
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#menu li { 

    float: left; 

    display: inline; 

} 

 

#menu a { 

    text-decoration: none; 

    display: block; 

    width: 100px; 

    color: #fff78c; 

} 

 

#menu a:hover { 

    color: #ff3b17; 

} 

 

/* Page 1 */ 

.heading1style { 

    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #ffffff; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

    position: absolute; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 

0px -1px 0px #686868, 1px 4px 5px #aeae82; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 0px -1px 

0px #686868, 1px 4px 5px #aeae82; 

} 

 

/* divs for Page 2 */ 

.page2 > div { 

    background-color: #415f21; 

    width: 100%; 

    margin-left: -150%; 

    z-index: 10; 

 

    /* Centering text */ 

    position: absolute; 

    text-align: center; 

    vertical-align: middle; 

    line-height: 5%; 

} 

 

.page2div1 { 

    height: 5%; 

    top: 0%; 

} 

 

.page2div2 { 

    height: 5%; 

    top: 5%; 

} 

 

.page2div3 { 

    height: 5%; 

    top: 10%; 
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} 

 

.page2div4 { 

    height: 5%; 

    top: 15%; 

} 

 

.page2div5 { 

    height: 5%; 

    top: 20%; 

} 

 

.page2div6 { 

    height: 5%; 

    top: 25%; 

} 

 

.page2div7 { 

    height: 5%; 

    top: 30%; 

} 

 

.page2div8 { 

    height: 5%; 

    top: 35%; 

} 

 

.page2div9 { 

    height: 5%; 

    top: 40%; 

} 

 

.page2div10 { 

    height: 5%; 

    top: 45%; 

} 

 

.page2div11 { 

    height: 5%; 

    top: 50%; 

} 

 

.page2div12 { 

    height: 5%; 

    top: 55%; 

} 

 

.page2div13 { 

    height: 5%; 

    top: 60%; 

} 

 

.page2div14 { 

    height: 5%; 

    top: 65%; 

} 
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.page2div15 { 

    height: 5%; 

    top: 70%; 

} 

 

.page2div16 { 

    height: 5%; 

    top: 75%; 

} 

 

.page2div17 { 

    height: 5%; 

    top: 80%; 

} 

 

.page2div18 { 

    height: 5%; 

    top: 85%; 

} 

 

.page2div19 { 

    height: 5%; 

    top: 90%; 

} 

 

.page2div20 { 

    height: 5%; 

    top: 95%; 

} 

 

.page2heading { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    height: 200px; 

    width: 100%; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    margin-top: -150%; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

} 

 

.heading2style { 

    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #000000; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 

0px -1px 0px #686868, 1px 4px 5px #103118; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 0px -1px 

0px #686868, 1px 4px 5px #103118; 

} 

 

.page2text { 

    /* Unselectable text */ 
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    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    font-family: 'Pacifico', cursive; 

    height: 70%; 

    width: 60%; 

    top: 35%; 

    left: 17%; 

    margin: 0 auto; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    position: absolute; 

} 

 

.textstyle { 

    font-size: 30px; 

    color: #000000; 

    position: absolute; 

} 

 

.page2vines { 

    height: 223px; 

    width: 227px; 

    top: 8%; 

    left: 750px; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic1left { 

    height: 25%; 

    width: 22.5%; 

    top: 45%; 

    left: 17%; 

    margin-left: -150%; 

    border-top:    2px solid #000000; 

    border-bottom: 2px solid #000000; 

    border-left:   2px solid  #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic1right { 

    height: 25%; 

    width: 22.5%; 

    top: 45%; 

    left: 39.5%; 

    margin-top: -150%; 

    border-top:    2px solid #000000; 

    border-bottom: 2px solid #000000; 

    border-right:   2px solid  #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 
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.page2pic2 { 

    height: 25%; 

    width: 20%; 

    top: 45%; 

    left: 64%; 

    margin-top: -150%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic3 { 

    height: 20%; 

    width: 32%; 

    top: 73%; 

    left: 17%; 

    margin-top: 250%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic4 { 

    height: 20%; 

    width: 33%; 

    top: 73%; 

    left: 51%; 

    margin-left: 250%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

#g2Divs1 { 

    width: 6%; 

    height: 100%; 

    left: 8%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g2Divs1 div { 

    width: 7%; 

    height: 7%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

    opacity: 0; 

} 

/* End of page 2 */ 

 

 

/* divs for Page 3 */ 

.page3 > div { 



XXII 
 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    background-color: #7a462a; 

} 

 

/* Left side */ 

.page3div1 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 6%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div2 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 19%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div3 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 32%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div4 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 45%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div5 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 58%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div6 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 71%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div7 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 84%; 

    left: 10%; 

} 

 

/* Middle */ 
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.page3div8 { 

    width: 10%; 

    height: 20%; 

    top: 1%; 

    left: 45%; 

} 

 

.page3div9 { 

    width: 10%; 

    height: 20%; 

    bottom: 1%; 

    left: 45%; 

} 

 

/* Right side */ 

.page3div10 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 6%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div11 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 19%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div12 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 32%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div13 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 45%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div14 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 58%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div15 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 71%; 

    right: 10%; 

} 
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.page3div16 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 84%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3heading { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    height: 200px; 

    width: 100%; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

} 

 

.heading3style { 

    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #000000; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 

0px -1px 0px #686868, 1px 4px 5px #603019; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 0px -1px 

0px #686868, 1px 4px 5px #603019; 

} 

 

.page3text { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    font-family: 'Pacifico', cursive; 

    height: 70%; 

    width: 60%; 

    top: 35%; 

    left: 17%; 

    margin: 0 auto; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    position: absolute; 

} 

 

.page3shapes { 

    height: 200px; 

    width: 227px; 

    top: 9%; 

    left: 730px; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 
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} 

 

.page3pic1 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 45%; 

    left: 17%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic2 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 69.5%; 

    left: 17%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic3 { 

    height: 48%; 

    width: 15%; 

    top: 45%; 

    left: 43%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic4 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 45%; 

    left: 59%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic5 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 69.5%; 

    left: 59%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 
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#g3Divs1 { 

    width: 4%; 

    height: 100%; 

    left: 5%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g3Divs1 div { 

    width: 5%; 

    height: 5%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

    opacity: 0; 

} 

 

#g3Divs2 { 

    width: 4%; 

    height: 100%; 

    left: 10%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g3Divs2 div { 

    width: 5%; 

    height: 5%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

    opacity: 0; 

} 

/* End of Page 3 */ 

 

 

/* divs for Page 4 */ 

.page4 > div { 

    z-index: 10; 

} 

 

 

/* Far left side */ 

.page4holder1 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div1 { 

    opacity: 0; 
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    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder2 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div2 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder3 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 50%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div3 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder4 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div4 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

/* Middle left side */ 

.page4holder5 { 

    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div5 { 

    opacity: 0; 
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    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder6 { 

    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div6 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder7 { 

    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 50%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div7 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder8 { 

    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div8 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

/* Middle right side */ 

.page4holder9 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    position: absolute; 

} 
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.page4div9 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder10 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div10 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder11 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 50%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div11 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder12 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div12 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

/* Far right side */ 

.page4holder13 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 
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    height: 25%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div13 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder14 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div14 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder15 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 50%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div15 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 

 

.page4holder16 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div16 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

} 
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.page4heading { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 

    transform: rotateY(-180deg); 

    height: 200px; 

    width: 100%; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

} 

 

.heading4style { 

    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #000000; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #39414c , 0px 1px 0px #39414c, -1px 0px 0px #39414c, 

0px -1px 0px #39414c, 1px 4px 5px #4b3b33; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #39414c , 0px 1px 0px #39414c, -1px 0px 0px #39414c, 0px -1px 

0px #39414c, 1px 4px 5px #4b3b33; 

} 

 

.page4text { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    font-family: 'Pacifico', cursive; 

    height: 70%; 

    width: 60%; 

    top: 35%; 

    left: 17%; 

    margin: 0 auto; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4tiles { 

    content: url(pics/tiles.png); 

    height: 223px; 

    width: 227px; 

    top: 8%; 

    left: 810px; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page4pic1 { 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 
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    transform: rotateY(-180deg); 

    height: 50%; 

    width: 15%; 

    top: 45%; 

    left: 17%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4pic2 { 

    -webkit-transform: rotateX(-180deg); 

    transform: rotateX(-180deg); 

    height: 24.5%; 

    width: 35%; 

    top: 45%; 

    left: 33%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4pic3 { 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 

    transform: rotateY(-180deg); 

    height: 50%; 

    width: 15%; 

    top: 45%; 

    left: 69%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4pic4 { 

    -webkit-transform: rotateX(-180deg); 

    transform: rotateX(-180deg); 

    height: 24.5%; 

    width: 35%; 

    top: 70.5%; 

    left: 33%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

#g4Divs1 { 

    width: 3%; 

    height: 100%; 

    left: 4%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 
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} 

 

#g4Divs1 div { 

    width: 6%; 

    height: 6%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

    opacity: 0; 

} 

 

#g4Divs2 { 

    width: 3%; 

    height: 100%; 

    left: 7.5%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g4Divs2 div { 

    width: 6%; 

    height: 6%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

    opacity: 0; 

} 

 

#g4Divs3 { 

    width: 3%; 

    height: 100%; 

    left: 11%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g4Divs3 div { 

    width: 6%; 

    height: 6%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

    opacity: 0; 

} 

/* End of Page 4 */ 
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Appendix E -  CSS för CSS-applikationen 

/* Eric Meyer's CSS reset  */ 

html, body, div, span, applet, object, iframe, 

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, 

a, abbr, acronym, address, big, cite, code, 

del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, 

small, strike, strong, sub, sup, tt, var, 

dl, dt, dd, ol, ul, li, 

fieldset, form, label, legend, 

table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    border: 0; 

    outline: 0; 

    font-weight: inherit; 

    font-style: inherit; 

    font-size: 100%; 

    font-family: inherit; 

    vertical-align: baseline; 

} 

 

body { 

    overflow: hidden; 

} 

 

html { 

    background: url(pics/exjobbhomecss.png) no-repeat center center fixed; 

    -webkit-background-size: cover; 

    -moz-background-size: cover; 

    -o-background-size: cover; 

    background-size: cover; 

} 

 

#header { 

    /* Unselectable text */ 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    min-width: 100%; 

    background-color: #000000; 

    padding-top: 10px; 

    opacity: 0.7; 

    z-index: 1999; 

    position: absolute; 

    text-align: center; 

    overflow: hidden; 

} 

 

#menu { 

    list-style-type: none; 

    margin: 0 auto; 

    padding: auto; 

    position: relative; 

    z-index: 2000; 

    display: inline-block; 
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} 

 

#menu li { 

    float: left; 

    display: inline; 

} 

 

#menu a { 

    text-decoration: none; 

    display: block; 

    width: 100px; 

    color: #fff78c; 

} 

 

#menu a:hover { 

    color: #ff3b17; 

} 

 

 

/* Page 1 */ 

.heading1style { 

    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #ffffff; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

    position: absolute; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 

0px -1px 0px #686868, 1px 4px 5px #aeae82; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 0px -1px 

0px #686868, 1px 4px 5px #aeae82; 

} 

 

/* divs for Page 2 */ 

.page2 > div { 

    background-color: #415f21; 

    width: 100%; 

    height: 5%; 

    margin-left: -150%; 

    z-index: 10; 

 

    /* Centering text */ 

    position: absolute; 

    text-align: center; 

    vertical-align: middle; 

    line-height: 5%; 

 

    overflow: hidden; 

} 

 

/* Start of positioning for page 2 divs */ 

.page2div1 { 

    top: 0%; 

} 

 

.page2div2 { 

    top: 5%; 
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} 

 

.page2div3 { 

    top: 10%; 

} 

 

.page2div4 { 

    top: 15%; 

} 

 

.page2div5 { 

    top: 20%; 

} 

 

.page2div6 { 

    top: 25%; 

} 

 

.page2div7 { 

    top: 30%; 

} 

 

.page2div8 { 

    top: 35%; 

} 

 

.page2div9 { 

    top: 40%; 

} 

 

.page2div10 { 

    top: 45%; 

} 

 

.page2div11 { 

    top: 50%; 

} 

 

.page2div12 { 

    top: 55%; 

} 

 

.page2div13 { 

    top: 60%; 

} 

 

.page2div14 { 

    top: 65%; 

} 

 

.page2div15 { 

    top: 70%; 

} 

 

.page2div16 { 

    top: 75%; 

} 
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.page2div17 { 

    top: 80%; 

} 

 

.page2div18 { 

    top: 85%; 

} 

 

.page2div19 { 

    top: 90%; 

} 

 

.page2div20 { 

    top: 95%; 

} 

/* End of positioning for page 2 divs */ 

 

 

/* slideIn Page 2 */ 

.page2 .slideIn1 { 

    -webkit-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn2 { 

    -webkit-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn3 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn4 { 

    -webkit-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn5 { 

    -webkit-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn6 { 

    -webkit-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn7 { 
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    -webkit-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn8 { 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn9 { 

    -webkit-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn10 { 

    -webkit-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn11 { 

    -webkit-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn12 { 

    -webkit-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn13 { 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn14 { 

    -webkit-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn15 { 

    -webkit-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn16 { 

    -webkit-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 
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} 

 

.page2 .slideIn17 { 

    -webkit-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn18 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn19 { 

    -webkit-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2 .slideIn20 { 

    -webkit-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

 

/* slideOut Page 2 */ 

.page2 .slideOut1 { 

    -webkit-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut2 { 

    -webkit-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut3 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut4 { 

    -webkit-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 
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    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut5 { 

    -webkit-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut6 { 

    -webkit-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut7 { 

    -webkit-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut8 { 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut9 { 

    -webkit-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut10 { 

    -webkit-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut11 { 

    -webkit-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.7s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 
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} 

 

.page2 .slideOut12 { 

    -webkit-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.6s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut13 { 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut14 { 

    -webkit-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.4s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut15 { 

    -webkit-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut16 { 

    -webkit-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut17 { 

    -webkit-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut18 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 
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.page2 .slideOut19 { 

    -webkit-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.9s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2 .slideOut20 { 

    -webkit-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.8s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2content .slideIn { 

    -webkit-transition: all 1.8s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.8s ease-in-out; 

    margin-top: 0%; 

} 

 

.page2content .slideOut { 

    -webkit-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.2s ease-in-out; 

    margin-top: -150%; 

} 

 

.page2content .fadeIn { 

    -webkit-transition: all 1.4s linear; 

    -moz-transition: all 1.4s linear; 

    -webkit-transition-delay: 1.5s; 

    transition-delay: 1.5s; 

    opacity: 1; 

} 

 

.page2content .fadeOut { 

    -webkit-transition: all 0.4s linear; 

    -moz-transition: all 0.4s linear; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page2content .miscIn { 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1.5s; 

    transition-delay: 1.5s; 

    opacity: 0.9; 

} 

 

.page2content .picIn1 { 

    -webkit-transition: all 2.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2.5s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 
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.page2content .picIn2 { 

    -webkit-transition: all 2.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2.5s ease-in-out; 

    margin-top: 0%; 

} 

 

.page2content .picIn3 { 

    -webkit-transition: all 3s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 3s ease-in-out; 

    margin-top: 0%; 

} 

 

.page2content .picIn4 { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    margin-top: 0%; 

} 

 

.page2content .picIn5 { 

    -webkit-transition: all 2.8s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2.8s ease-in-out; 

    margin-left: 0%; 

} 

 

.page2content .miscOut { 

    -webkit-transition: all 0.6s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.5s ease-in-out; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page2content .picOut1 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    margin-left: -150%; 

} 

 

.page2content .picOut2 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    margin-top: -150%; 

} 

 

.page2content .picOut3 { 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    margin-top: -150%; 

} 

 

.page2content .picOut4 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    margin-top: 250%; 

} 

 

.page2content .picOut5 { 

    -webkit-transition: all 1.3s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.3s ease-in-out; 
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    margin-left: 250%; 

} 

 

.page2content .side1In { 

    background-color: black; 

    opacity: 0.8; 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1.5s; 

    transition-delay: 1.5s; 

} 

 

.page2content .side1Out { 

    opacity: 0; 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

} 

 

.page2heading { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    height: 200px; 

    width: 100%; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    margin-top: -150%; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

} 

 

.heading2style { 

    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #000000; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 

0px -1px 0px #686868, 1px 4px 5px #103118; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 0px -1px 

0px #686868, 1px 4px 5px #103118; 

} 

 

.page2text { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    font-family: 'Pacifico', cursive; 

    height: 70%; 

    width: 60%; 

    top: 35%; 

    left: 17%; 

    margin: 0 auto; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 
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    position: absolute; 

} 

 

.textstyle { 

    font-size: 30px; 

    color: #000000; 

    position: absolute; 

} 

 

.page2vines { 

    height: 223px; 

    width: 227px; 

    top: 8%; 

    left: 750px; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic1left { 

    height: 25%; 

    width: 22.5%; 

    top: 45%; 

    left: 17%; 

    margin-left: -150%; 

    border-top:    2px solid #000000; 

    border-bottom: 2px solid #000000; 

    border-left:   2px solid  #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic1right { 

    height: 25%; 

    width: 22.5%; 

    top: 45%; 

    left: 39.5%; 

    margin-top: -150%; 

    border-top:    2px solid #000000; 

    border-bottom: 2px solid #000000; 

    border-right:   2px solid  #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic2 { 

    height: 25%; 

    width: 20%; 

    top: 45%; 

    left: 64%; 

    margin-top: -150%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic3 { 
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    height: 20%; 

    width: 32%; 

    top: 73%; 

    left: 17%; 

    margin-top: 250%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page2pic4 { 

    height: 20%; 

    width: 33%; 

    top: 73%; 

    left: 51%; 

    margin-left: 250%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

} 

 

#g2Divs1 { 

    width: 6%; 

    height: 100%; 

    left: 8%; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g2Divs1 div { 

    width: 7%; 

    height: 7%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

} 

/* End of page 2 */ 

 

 

/* divs for Page 3 */ 

.page3 > div { 

    background-color: #c07f4f; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    overflow: hidden; 

    opacity: 0; 

} 

 

/* Left side */ 

.page3div1 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 6%; 

    left: 10%; 

} 
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.page3div2 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 19%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div3 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 32%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div4 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 45%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div5 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 58%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div6 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 71%; 

    left: 10%; 

} 

 

.page3div7 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 84%; 

    left: 10%; 

} 

 

/* Middle */ 

.page3div8 { 

    width: 10%; 

    height: 20%; 

    top: 1%; 

    left: 45%; 

} 

 

.page3div9 { 

    width: 10%; 

    height: 20%; 

    bottom: 1%; 

    left: 45%; 

} 
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/* Right side */ 

.page3div10 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 6%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div11 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 19%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div12 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 32%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div13 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 45%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div14 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 58%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div15 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 71%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3div16 { 

    width: 5%; 

    height: 10%; 

    top: 84%; 

    right: 10%; 

} 

 

.page3heading { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 
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    height: 200px; 

    width: 100%; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

} 

 

.heading3style { 

    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #000000; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 

0px -1px 0px #686868, 1px 4px 5px #603019; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #686868 , 0px 1px 0px #686868, -1px 0px 0px #686868, 0px -1px 

0px #686868, 1px 4px 5px #603019; 

} 

 

.page3text { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    font-family: 'Pacifico', cursive; 

    height: 70%; 

    width: 60%; 

    top: 35%; 

    left: 17%; 

    margin: 0 auto; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    position: absolute; 

} 

 

.page3shapes { 

    height: 200px; 

    width: 227px; 

    top: 9%; 

    left: 730px; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic1 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 45%; 

    left: 17%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 
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.page3pic2 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 69.5%; 

    left: 17%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic3 { 

    height: 48%; 

    width: 15%; 

    top: 45%; 

    left: 43%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic4 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 45%; 

    left: 59%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page3pic5 { 

    height: 23.5%; 

    width: 25%; 

    top: 69.5%; 

    left: 59%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

} 

 

#g3Divs1 { 

    width: 4%; 

    height: 100%; 

    left: 5%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g3Divs1 div { 

    width: 5%; 

    height: 5%; 

    overflow: hidden; 
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    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

} 

 

#g3Divs2 { 

    width: 4%; 

    height: 100%; 

    left: 10%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g3Divs2 div { 

    width: 5%; 

    height: 5%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

} 

 

.page3 .sideScaleIn { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: sideBoxIn 2s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: sideBoxIn 2s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3 .midScaleIn { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: midBoxIn 2s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: midBoxIn 2s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3 .sideScaleOut { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: sideBoxOut 1.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: sideBoxOut 1.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3 .midScaleOut { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: midBoxOut 1s; 

    animation-fill-mode: forwards; 
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    -webkit-animation: midBoxOut 1s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .rotateIn { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: contentIn 2s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: contentIn 2s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .rotateOut { 

    -webkit-transition-delay: 1.7s; 

    transition-delay: 1.7s; 

 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: contentOut 2s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: contentOut 2s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .shapeIn { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: shapeIn 2.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: shapeIn 2.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic1In { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic1In 2.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic1In 2.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic2In { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic2In 2.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic2In 2.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic3In { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic3In 2.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 
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    -webkit-animation: pic3In 2.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic4In { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic4In 2.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic4In 2.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic5In { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic5In 2.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic5In 2.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .shapeOut { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: shapeOut 1.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: shapeOut 1.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic1Out { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic1Out 1.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic1Out 1.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic2Out { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic2Out 1.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic2Out 1.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic3Out { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic3Out 1.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic3Out 1.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 
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.page3content .pic4Out { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic4Out 1.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic4Out 1.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .pic5Out { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: pic5Out 1.5s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: pic5Out 1.5s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .side2In1 { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: side2In1 1.8s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: side2In1 1.8s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .side2In2 { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: side2In2 1.8s; 

    -webkit-animation: side2In2 1.8s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .side2Out1 { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: side2Out1 1s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation: side2Out1 1s; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

.page3content .side2Out2 { 

    animation-timing-function: ease-in-out; 

    -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; 

    animation: side2Out2 1s; 

    -webkit-animation: side2Out2 1s; 

    animation-fill-mode: forwards; 

    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Makes animation stay at last keyframe */ 

} 

 

 

@-webkit-keyframes side2In1 { 
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    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(720deg); 

        background-color: #8C4A30; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes side2In1 { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(720deg); 

        background-color: #8C4A30; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes side2In2 { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(-720deg); 

        background-color: #66301B; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes side2In2 { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(-720deg); 

        background-color: #66301B; 

    } 
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} 

 

@-webkit-keyframes side2Out1 { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(720deg); 

        background-color: #8C4A30; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes side2Out1 { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(720deg); 

        background-color: #8C4A30; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes side2Out2 { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(-720deg); 

        background-color: #66301B; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes side2Out2 { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(-720deg); 

        background-color: #66301B; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 
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        -moz-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes sideBoxIn { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    50%{ 

        background-color: orangered; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(6,3) 

        rotate(360deg); 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes sideBoxIn { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    50%{ 

        background-color: orangered; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(6,3) 

        rotate(360deg); 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes sideBoxOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(6,3) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    50%{ 

        background-color: orangered; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(-360deg); 

    } 
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} 

 

@-moz-keyframes sideBoxOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(6,3) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    50%{ 

        background-color: orangered; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(-360deg); 

    } 

} 

 

 

@-webkit-keyframes midBoxIn { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        height: 20%; 

    } 

 

    50% { 

        background-color: orangered; 

        -webkit-transform: scale(1,4) 

    } 

 

    60% { 

        opacity: 0.6; 

    } 

 

    100% { 

        overflow: hidden; 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(5,4) 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes midBoxIn { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        height: 20%; 

    } 

 

    50% { 

        background-color: orangered; 

        -moz-transform: scale(1,4) 

    } 

 

    60% { 

        opacity: 0.6; 

    } 
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    100% { 

        overflow: hidden; 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(5,4) 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes midBoxOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        height: 20%; 

        -webkit-transform: scale(5,4) 

    } 

 

    50% { 

        background-color: orangered; 

        -webkit-transform: scale(1,4) 

    } 

 

    60% { 

        opacity: 0.6; 

    } 

 

    100% { 

        overflow: hidden; 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(1) 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes midBoxOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        height: 20%; 

        -moz-transform: scale(5,4) 

    } 

 

    50% { 

        background-color: orangered; 

        -moz-transform: scale(1,4) 

    } 

 

    60% { 

        opacity: 0.6; 

    } 

 

    100% { 

        overflow: hidden; 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(1) 

    } 

} 

 

 

@-webkit-keyframes contentIn { 

    0% { 
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        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0.2) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(720deg); 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes contentIn { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0.2) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(720deg); 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes contentOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0.2) 

        rotate(720deg); 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes contentOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(0deg); 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0.2) 

        rotate(720deg); 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes shapeIn { 

    0% { 

        opacity: 0; 
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        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 1100px; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 9%; 

        left: 730px; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic1In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 30%; 

        left: 5%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 17%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic2In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 5%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 17%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic3In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

        top: 20%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(360deg); 
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        top: 45%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic4In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 71%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 59%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic5In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 71%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 59%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes shapeIn { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 1100px; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 9%; 

        left: 730px; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic1In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 30%; 
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        left: 5%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 17%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic2In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 5%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 17%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic3In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

        top: 20%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(360deg); 

        top: 45%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic4In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 71%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 59%; 

    } 
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} 

 

@-moz-keyframes pic5In { 

    0% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 71%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 59%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes shapeOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 9%; 

        left: 730px; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 1100px; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic1Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 17%; 

 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 30%; 

        left: 5%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic2Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 17%; 
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    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 5%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic3Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1) 

        rotate(360deg); 

        top: 45%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

        top: 20%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic4Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 59%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 71%; 

    } 

} 

 

@-webkit-keyframes pic5Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -webkit-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 59%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -webkit-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 71%; 

    } 

} 
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@-moz-keyframes shapeOut { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 9%; 

        left: 730px; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 1100px; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic1Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 17%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 30%; 

        left: 5%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic2Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 17%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 5%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic3Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1) 

        rotate(360deg); 

        top: 45%; 

    } 
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    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0) 

        rotate(0deg); 

        top: 20%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic4Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 45%; 

        left: 59%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 20%; 

        left: 71%; 

    } 

} 

 

@-moz-keyframes pic5Out { 

    0% { 

        opacity: 1; 

        -moz-transform: scale(1); 

        top: 69.5%; 

        left: 59%; 

    } 

 

    100% { 

        opacity: 0; 

        -moz-transform: scale(0); 

        top: 54.5%; 

        left: 71%; 

    } 

} 

/* End of Page 3 */ 

 

 

/* divs for Page 4 */ 

.page4 > div { 

    z-index: 10; 

} 

 

 

/* Far left side */ 

.page4holder1 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 
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.page4div1 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.4s; 

    transition-delay: 0.4s; 

} 

 

.page4holder2 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div2 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.2s; 

    transition-delay: 0.2s; 

} 

 

.page4holder3 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 50%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div3 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.7s; 

    transition-delay: 0.7s; 

} 

 

.page4holder4 { 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 
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    position: absolute; 

} 

 

.page4div4 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1s; 

    transition-delay: 1s; 

} 

 

/* Middle left side */ 

.page4holder5 { 

    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div5 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.5s; 

    transition-delay: 0.5s; 

} 

 

.page4holder6 { 

    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div6 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.9s; 

    transition-delay: 0.9s; 

} 

 

.page4holder7 { 
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    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 50%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div7 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1.3s; 

    transition-delay: 1.3s; 

} 

 

.page4holder8 { 

    left: 25%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div8 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

} 

 

/* Middle right side */ 

.page4holder9 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div9 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 
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    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.8s; 

    transition-delay: 0.8s; 

} 

 

.page4holder10 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div10 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.4s; 

    transition-delay: 0.4s; 

} 

 

.page4holder11 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 50%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div11 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1s; 

    transition-delay: 1s; 

} 

 

.page4holder12 { 

    left: 50%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 
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.page4div12 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.1s; 

    transition-delay: 0.1s; 

} 

 

/* Far right side */ 

.page4holder13 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div13 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.7s; 

    transition-delay: 0.7s; 

} 

 

.page4holder14 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 25%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div14 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.4s; 

    transition-delay: 0.4s; 

} 

 

.page4holder15 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 
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    top: 50%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div15 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1.1s; 

    transition-delay: 1.1s; 

} 

 

.page4holder16 { 

    left: 75%; 

    width: 25%; 

    height: 25%; 

    top: 75%; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4div16 { 

    opacity: 0; 

    height: 25%; 

    padding:26%; 

    background-color: #514f5c; 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.6s; 

    transition-delay: 0.6s; 

} 

 

 

.page4heading { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 

    transform: rotateY(-180deg); 

    height: 200px; 

    width: 100%; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    top: 13%; 

    left: 16%; 

} 

 

.heading4style { 
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    font-family: 'Kaushan Script', cursive; 

    font-size: 700%; 

    color: #000000; 

    -webkit-text-shadow: 1px 0px 0px #39414c , 0px 1px 0px #39414c, -1px 0px 0px #39414c, 

0px -1px 0px #39414c, 1px 4px 5px #4b3b33; 

    text-shadow: 1px 0px 0px #39414c , 0px 1px 0px #39414c, -1px 0px 0px #39414c, 0px -1px 

0px #39414c, 1px 4px 5px #4b3b33; 

} 

 

.page4text { 

    /* Unselectable text */ 

    cursor: default; 

    -webkit-user-select: none; 

    -moz-user-select: -moz-none; 

 

    font-family: 'Pacifico', cursive; 

    height: 70%; 

    width: 60%; 

    top: 35%; 

    left: 17%; 

    margin: 0 auto; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    position: absolute; 

} 

 

.page4tiles { 

    height: 223px; 

    width: 227px; 

    top: 8%; 

    left: 810px; 

    position: absolute; 

    opacity: 0; 

    z-index: 10; 

} 

 

.page4pic1 { 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 

    transform: rotateY(-180deg); 

    height: 50%; 

    width: 15%; 

    top: 45%; 

    left: 17%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

} 

 

.page4pic2 { 

    -webkit-transform: rotateX(-180deg); 

    transform: rotateX(-180deg); 

    height: 24.5%; 

    width: 35%; 

    top: 45%; 
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    left: 33%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

} 

 

.page4pic3 { 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 

    transform: rotateY(-180deg); 

    height: 50%; 

    width: 15%; 

    top: 45%; 

    left: 69%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

} 

 

.page4pic4 { 

    -webkit-transform: rotateX(-180deg); 

    transform: rotateX(-180deg); 

    height: 24.5%; 

    width: 35%; 

    top: 70.5%; 

    left: 33%; 

    border: 2px solid #000000; 

    position: absolute; 

    z-index: 10; 

    opacity: 0; 

    -webkit-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

} 

 

#g4Divs1 { 

    width: 3%; 

    height: 100%; 

    left: 4%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g4Divs1 div { 

    width: 6%; 

    height: 6%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

} 
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#g4Divs2 { 

    width: 3%; 

    height: 100%; 

    left: 7.5%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g4Divs2 div { 

    width: 6%; 

    height: 6%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

} 

 

#g4Divs3 { 

    width: 3%; 

    height: 100%; 

    left: 11%; 

    overflow: hidden; 

    z-index: 10; 

    position: absolute; 

} 

 

#g4Divs3 div { 

    width: 6%; 

    height: 6%; 

    overflow: hidden; 

    float: left; 

    display: block; 

    z-index: 10; 

    position: relative; 

} 

 

/* 3d transforms In and Out */ 

.page4 .rotateIn3dY { 

    -webkit-transform: rotateY(180deg); 

    transform: rotateY(180deg); 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4 .rotateIn3dX { 

    -webkit-transform: rotateX(180deg); 

    transform: rotateX(180deg); 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4 .rotateOut3dY { 

    -webkit-transform: rotateY(0deg); 

    transform: rotateY(0deg); 

    opacity: 0; 

} 
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.page4 .rotateOut3dX { 

    -webkit-transform: rotateX(0deg); 

    transform: rotateX(0deg); 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .headingIn { 

     -webkit-transition: all 2s linear; 

     -moz-transition: all 2s linear; 

     -webkit-transition-delay: 1.5s; 

     transition-delay: 1.5s; 

     -webkit-transform: rotateY(0deg); 

     transform: rotateY(0deg); 

     opacity: 1; 

 } 

 

.page4content .textIn { 

    -webkit-transition: all 3s linear; 

    -moz-transition: all 3s linear; 

    -webkit-transition-delay: 1.5s; 

    transition-delay: 1.5s; 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .tilesIn { 

    -webkit-transition: all 3s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 3s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1.5s; 

    transition-delay: 1.5s; 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .pic1In { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    -webkit-transform: rotateY(0deg); 

    transform: rotateY(0deg); 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .pic2In { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1s; 

    transition-delay: 1s; 

    -webkit-transform: rotateX(0deg); 

    transform: rotateX(0deg); 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .pic3In { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.7s; 
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    transition-delay: 0.7s; 

    -webkit-transform: rotateY(0deg); 

    transform: rotateY(0deg); 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .pic4In { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1.3s; 

    transition-delay: 1.3s; 

    -webkit-transform: rotateX(0deg); 

    transform: rotateX(0deg); 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .headingOut { 

    -webkit-transition: all 1s linear; 

    -moz-transition: all 1s linear; 

    -webkit-transform: rotateY(0deg); 

    transform: rotateY(0deg); 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .textOut { 

    -webkit-transition: all 1.5s linear; 

    -moz-transition: all 1.5s linear; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .tilesOut { 

    -webkit-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1.5s ease-in-out; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .pic1Out { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.3s; 

    transition-delay: 0.3s; 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 

    transform: rotateY(-180deg); 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .pic2Out { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1s; 

    transition-delay: 1s; 

    -webkit-transform: rotateX(-180deg); 

    transform: rotateX(-180deg); 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .pic3Out { 
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    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 0.7s; 

    transition-delay: 0.7s; 

    -webkit-transform: rotateY(-180deg); 

    transform: rotateY(-180deg); 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .pic4Out { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1.3s; 

    transition-delay: 1.3s; 

    -webkit-transform: rotateX(-180deg); 

    transform: rotateX(-180deg); 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .side3In1 { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1s; 

    transition-delay: 1s; 

    -webkit-transform: rotateY(360deg); 

    transform: rotateY(360deg); 

    background-color: #53498C; 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .side3In2 { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1s; 

    transition-delay: 1s; 

    -webkit-transform: rotateX(360deg); 

    transform: rotateX(360deg); 

    background-color: #312961; 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .side3In3 { 

    -webkit-transition: all 2s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 2s ease-in-out; 

    -webkit-transition-delay: 1s; 

    transition-delay: 1s; 

    -webkit-transform: rotateY(360deg); 

    transform: rotateY(360deg); 

    background-color: #261D57; 

    opacity: 1; 

} 

 

.page4content .side3Out1 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transform: rotateY(0deg); 

    transform: rotateY(0deg); 
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    background-color: #53498C; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .side3Out2 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transform: rotateX(0deg); 

    transform: rotateX(0deg); 

    background-color: #312961; 

    opacity: 0; 

} 

 

.page4content .side3Out3 { 

    -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

    -webkit-transform: rotateY(0deg); 

    transform: rotateY(0deg); 

    background-color: #261D57; 

    opacity: 0; 

} 
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Appendix F -  Script för GreenSock-applikationen 

$(document).ready(function(){ 

 

    /* Counts browser FPS in Firefox */ 

    var lastPaintCount = window.mozPaintCount; 

 

    setInterval(function(){ 

 

        console.log(window.mozPaintCount - lastPaintCount); 

        lastPaintCount = window.mozPaintCount; 

    }, 1000); 

 

    /* Creating sidedivs for page 2 */ 

    var gDivs1 = []; 

 

    for(var i=0; i<(30*30); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g2Divs1").append(div); 

        gDivs1.push(div); 

    } 

 

    /* Creating sidedivs for page 3 */ 

    var gDivs2 = []; 

 

    for(var i=0; i<(24*24); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g3Divs1").append(div); 

        gDivs2.push(div); 

    } 

 

    var gDivs3 = []; 

 

    for(var i=0; i<(24*24); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g3Divs2").append(div); 

        gDivs3.push(div); 

    } 

 

    /* Creating sidedivs for page 4 */ 

    var gDivs4 = []; 

 

    for(var i=0; i<(20*20); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs1").append(div); 

        gDivs4.push(div); 

    } 

 

    var gDivs5 = []; 

 

    for(var i=0; i<(20*20); i++) { 
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        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs2").append(div); 

        gDivs5.push(div); 

    } 

 

    var gDivs6 = []; 

 

    for(var i=0; i<(20*20); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs3").append(div); 

        gDivs6.push(div); 

    } 

 

 

    /* Functions to show and hide pages */ 

    function page2in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page2start, page2end; 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page2start = Date.now(); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(){ 

 

            console.log('Time for transitions to finish : ' + (page2end - page2start) + 

'ms'); 

        } 

 

        TweenLite.to($(gDivs1), 1, {backgroundColor: "black", opacity: 0.8, delay: 1.5, 

ease:Linear.easeNone}); 

 

        /* Transition in heading and text for Page 2 */ 

        TweenLite.to($(".page2vines"), 1.5, {opacity:0.9, ease:Cubic.easeInOut, 

delay:1.5}); 

        TweenLite.to($(".page2heading"), 1.8, {marginTop:"0%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2text"), 1.4, {opacity:"1", ease:Linear.easeNone, delay:1.5}); 

 

        /* Transition in pictures for Page 2 */ 

        TweenLite.to($(".page2pic1left"), 2.5, {marginLeft:"0%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic1right"), 2.5, {marginTop:"0%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic2"), 3, {marginTop:"0%", ease:Cubic.easeInOut, 

onComplete:function(){page2end = Date.now(); logTime();}}); 

        TweenLite.to($(".page2pic3"), 2, {marginTop:"0%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic4"), 2.8, {marginLeft:"0%", ease:Cubic.easeInOut}); 

 

        var animationSpeed1 = 0.8; 

 

        /* Animate in Page 2 divs */ 

        for(var i=1; i<11; i++){ 

 

            animationSpeed1+=0.1; 

 

            TweenLite.to($(".page2div"+i), animationSpeed1, {marginLeft:"0%", 

ease:Sine.easeInOut}); 
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        } 

 

        var animationSpeed2 = 0.8; 

 

        /* Animate in Page 2 divs */ 

        for(var k=20; k>10; k--){ 

 

            animationSpeed2+=0.1; 

 

            TweenLite.to($(".page2div"+k), animationSpeed2, {marginLeft:"0%", 

ease:Sine.easeInOut}); 

        } 

    } 

    function page3in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page3start, page3end; 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page3start = Date.now(); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(){ 

 

            console.log('Time for animations to finish : ' + (page3end - page3start) + 

'ms'); 

        } 

 

 

        /* Rotate in Page 3 content */ 

        TweenMax.fromTo($(gDivs2), 1.8, 

            {opacity:0, rotation: 0, scale:(0)}, 

            {opacity:1, rotation: 720, scale:(1), backgroundColor: "#8C4A30", 

ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

        TweenMax.fromTo($(gDivs3), 1.8, 

            {opacity:0, rotation: 0, scale:(0)}, 

            {opacity:1, rotation: -720, scale:(1), backgroundColor: "#66301B", 

ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3heading"), 2, 

            {opacity:0, scale: (0), rotation: 0}, 

            {opacity:1, scale: (1), rotation: 720, ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3text"), 2, 

            {opacity:0, scale: (0), rotation: 0}, 

            {opacity:1, scale: (1), rotation: 720, ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        /* Fade in pictures */ 

        TweenMax.fromTo($(".page3shapes"), 2.5, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "20%", left: "1100px"}, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "9%", left: "730px", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 
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        TweenMax.fromTo($(".page3pic1"), 2.5, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "30%", left: "5%"}, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "45%", left: "17%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic2"), 2.5, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "54.5%", left: "5%"}, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "69.5%", left: "17%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic3"), 2.5, 

            {opacity:0, scale: (0), rotation: 0, top: "20%"}, 

            {opacity:1, scale: (1), rotation: 360, top: "45%", ease:Sine.easeInOut, 

onComplete:function(){page3end = Date.now(); logTime();}} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic4"), 2.5, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "20%", left: "71%"}, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "45%", left: "59%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic5"), 2.5, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "54.5%", left: "71%"}, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "69.5%", left: "59%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        /* Fade in Page 3 left side */ 

        for(var i=1; i<8; i++){ 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 2, 

                {backgroundColor:"orangered", opacity:0, scale: (1), rotation: 0}, 

                {backgroundColor: "#c07f4f", opacity:1, scaleX: 6, scaleY: 3, rotation: 

360, ease:Power3.easeOut} 

            ); 

        } 

 

        /* Fade in Page 3 middle */ 

        for(var i=8; i<10; i++){ 

 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 1, 

                {opacity:0, scale: 1}, 

                {opacity:0.6, scaleX: 1, scaleY: 4, ease:Sine.easeOut} 

            ); 

 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 1, 

                {backgroundColor:"orangered", opacity:0.6, scaleX: 1, scaleY: 4}, 

                {backgroundColor: "#c07f4f", opacity:1, scaleX: 5, scaleY: 4, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.8} 

            ); 

 

        } 

 

        /* Fade in Page 3 right side */ 

        for(var i=10; i<17; i++){ 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 2, 

                {backgroundColor:"orangered", opacity:0, scale: (1), rotation: 0}, 

                {backgroundColor: "#c07f4f", opacity:1, scaleX: 6, scaleY: 3, rotation: 

360, ease:Power3.easeOut} 
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            ); 

 

        } 

    } 

    function page4in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page4start, page4end; 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page4start = Date.now(); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(){ 

 

            console.log('Time for 3D to finish : ' + (page4end - page4start) + 'ms'); 

        } 

 

        /* Fade in 3D text */ 

        TweenLite.to($(".page4heading"), 2, {opacity: 1, rotationY: 360, 

ease:Linear.easeNone, delay: 1.5}); 

        TweenLite.to($(".page4text"), 3, {opacity: 1, ease:Linear.easeNone, delay: 1.5}); 

        TweenMax.to($(".page4tiles"), 3, {opacity: 1, ease:Sine.easeInOut, delay: 1.5, 

onComplete:function(){page4end = Date.now(); logTime();}}); 

 

        /* Rotate in pictures */ 

        CSSPlugin.defaultTransformPerspective = 400; 

 

        TweenLite.to($(gDivs4), 2, {opacity: 1, rotationY: 360, backgroundColor: "#53498C", 

ease:Sine.easeInOut, delay: 1}); 

        TweenLite.to($(gDivs5), 2, {opacity: 1, rotationX: 360, backgroundColor: "#312961", 

ease:Sine.easeInOut, delay: 1}); 

        TweenLite.to($(gDivs6), 2, {opacity: 1, rotationY: 360, backgroundColor: "#261D57", 

ease:Sine.easeInOut, delay: 1}); 

 

        TweenMax.to($(".page4pic1"), 2, {opacity: 1, rotationY: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.3}) 

        TweenMax.to($(".page4pic2"), 2, {opacity: 1, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1}) 

        TweenMax.to($(".page4pic3"), 2, {opacity: 1, rotationY: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.7}) 

        TweenMax.to($(".page4pic4"), 2, {opacity: 1, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1.3}) 

 

        /* Rotate in Page 4 3D Elements */ 

        TweenMax.to($(".page4div1"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.4}) 

        TweenMax.to($(".page4div3"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.7}) 

        TweenMax.to($(".page4div4"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1}) 

        TweenMax.to($(".page4div6"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.9}) 

        TweenMax.to($(".page4div8"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.3}) 

        TweenMax.to($(".page4div9"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.8}) 
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        TweenMax.to($(".page4div11"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 1}) 

        TweenMax.to($(".page4div13"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.7}) 

        TweenMax.to($(".page4div14"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.4}) 

        TweenMax.to($(".page4div16"), 1.5, {opacity: 1, rotationX: 180, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.6}) 

 

        TweenMax.to($(".page4div2"), 1.5, {opacity: 1, rotationY: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.2}) 

        TweenMax.to($(".page4div5"), 1.5, {opacity: 1, rotationY: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.5}) 

        TweenMax.to($(".page4div7"), 1.5, {opacity: 1, rotationY: 180, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1.3}) 

        TweenMax.to($(".page4div10"), 1.5, {opacity: 1, rotationY: 180, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.4}) 

        TweenMax.to($(".page4div12"), 1.5, {opacity: 1, rotationY: 180, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.1}) 

        TweenMax.to($(".page4div15"), 1.5, {opacity: 1, rotationY: 180, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 1.1}) 

    } 

 

    function page2out(){ 

        /* Transition Page 2 divs+content out */ 

        TweenLite.to($(gDivs1), 1, {opacity: 0, ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2heading"), 1.2, {marginTop:"-150%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2text"), 0.2, {opacity:"0", ease:Linear.easeNone}); 

 

        /* Transition Page 2 pictures out */ 

        TweenLite.to($(".page2vines"), 0.5, {opacity:0, ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic1left"), 1, {marginLeft:"-150%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic1right"), 1, {marginTop:"-150%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic2"), 1.5, {marginTop:"-150%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic3"), 1, {marginTop:"250%", ease:Cubic.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(".page2pic4"), 1.3, {marginLeft:"250%", ease:Cubic.easeInOut}); 

 

        var animationSpeed3 = 0.8; 

 

        for(var i=1; i<11; i++){ 

 

            animationSpeed3+=0.1; 

 

            TweenLite.to($(".page2div"+i), animationSpeed3, {marginLeft:"-150%", 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.3}); 

        } 

 

        var animationSpeed4 = 0.8; 

 

        for(var k=20; k>10; k--){ 

 

            animationSpeed4+=0.1; 

 

            TweenLite.to($(".page2div"+k), animationSpeed4, {marginLeft:"-150%", 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.3}); 

        } 

    } 
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    function page3out(){ 

        /* Rotate out Page 3 heading and text */ 

        TweenMax.fromTo($(gDivs2), 1, 

            {opacity:1, rotation: 720, scale:(1), backgroundColor: "#8C4A30"}, 

            {opacity:0, rotation: 0, scale:(0), ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

        TweenMax.fromTo($(gDivs3), 1, 

            {opacity:1, rotation: -720, scale:(1), backgroundColor: "#66301B"}, 

            {opacity:0, rotation: 0, scale:(0), ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3heading"), 1, 

            {opacity:1, scale: (1), rotation: 720}, 

            {opacity:0, scale: (0), rotation: 0, ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3text"), 1, 

            {opacity:1, scale: (1), rotation: 720}, 

            {opacity:0, scale: (0), rotation: 0, ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        /* Fade out pictures */ 

        TweenMax.fromTo($(".page3shapes"), 1.5, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "9%", left: "730px"}, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "20%", left: "1100px", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic1"), 1.5, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "45%", left: "17%"}, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "30%", left: "5%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic2"), 1.5, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "69.5%", left: "17%"}, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "54.5%", left: "5%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic3"), 1.5, 

            {opacity:1, scale: (1), rotation: 360, top: "45%"}, 

            {opacity:0, scale: (0), rotation: 0, top: "20%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic4"), 1.5, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "45%", left: "59%"}, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "20%", left: "71%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        TweenMax.fromTo($(".page3pic5"), 1.5, 

            {opacity:1, scale: (1), top: "69.5%", left: "59%"}, 

            {opacity:0, scale: (0), top: "54.5%", left: "71%", ease:Sine.easeInOut} 

        ); 

 

        /* Fade out Page 3 left side */ 

        for(var i=1; i<8; i++){ 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 1.5, 

                {opacity:1, scaleX: 6, scaleY: 3, rotation: 360}, 

                {opacity:0, scale: (1), rotation: 0, ease:Power3.easeOut} 
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            ); 

        } 

 

        /* Fade out Page 3 middle */ 

        for(var i=8; i<10; i++){ 

 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 1, 

                {opacity:1, scaleX: 5, scaleY: 4}, 

                {opacity:0.6, scaleX: 1, scaleY: 4, ease:Sine.easeInOut} 

            ); 

 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 1, 

                {opacity:0.6, scaleX: 1, scaleY: 4}, 

                {opacity:0, scale: 1, ease:Sine.easeOut} 

            ); 

 

        } 

 

        /* Fade out Page 3 right side */ 

        for(var i=10; i<17; i++){ 

            TweenMax.fromTo($(".page3div"+i), 1.5, 

                {opacity:1, scaleX: 6, scaleY: 3, rotation: 360}, 

                {opacity:0, scale: (1), rotation: 0, ease:Power3.easeOut} 

            ); 

        } 

    } 

    function page4out(){ 

        /* Rotate out Page 4 3D Elements */ 

        TweenLite.to($(".page4heading"), 1, {opacity: 0, rotationY: 540, 

ease:Linear.easeNone}); 

        TweenLite.to($(".page4text"), 1.5, {opacity: 0, ease:Linear.easeNone}); 

        TweenMax.to($(".page4tiles"), 1.5, {opacity: 0, ease:Sine.easeInOut}); 

 

        /* Rotate out pictures */ 

        CSSPlugin.defaultTransformPerspective = 400; 

 

        TweenLite.to($(gDivs4), 1, {opacity: 0, rotationY: 0, backgroundColor: "#53498C", 

ease:Sine.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(gDivs5), 1, {opacity: 0, rotationX: 0, backgroundColor: "#312961", 

ease:Sine.easeInOut}); 

        TweenLite.to($(gDivs6), 1, {opacity: 0, rotationY: 0, backgroundColor: "#261D57", 

ease:Sine.easeInOut}); 

 

        TweenMax.to($(".page4pic1"), 1, {opacity: 0, rotationY: 540, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.3}) 

        TweenMax.to($(".page4pic2"), 1, {opacity: 0, rotationX: 540, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1}) 

        TweenMax.to($(".page4pic3"), 1, {opacity: 0, rotationY: 540, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.7}) 

        TweenMax.to($(".page4pic4"), 1, {opacity: 0, rotationX: 540, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1.3}) 

 

        TweenMax.to($(".page4div1"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.4}) 

        TweenMax.to($(".page4div3"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.7}) 
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        TweenMax.to($(".page4div4"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1}) 

        TweenMax.to($(".page4div6"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.9}) 

        TweenMax.to($(".page4div8"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.3}) 

        TweenMax.to($(".page4div9"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.8}) 

        TweenMax.to($(".page4div11"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 1}) 

        TweenMax.to($(".page4div13"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.7}) 

        TweenMax.to($(".page4div14"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.4}) 

        TweenMax.to($(".page4div16"), 1.5, {opacity: 0, rotationX: 360, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.6}) 

 

        TweenMax.to($(".page4div2"), 1.5, {opacity: 0, rotationY: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.2}) 

        TweenMax.to($(".page4div5"), 1.5, {opacity: 0, rotationY: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 0.5}) 

        TweenMax.to($(".page4div7"), 1.5, {opacity: 0, rotationY: 360, ease:Sine.easeInOut, 

delay: 1.3}) 

        TweenMax.to($(".page4div10"), 1.5, {opacity: 0, rotationY: 360, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.4}) 

        TweenMax.to($(".page4div12"), 1.5, {opacity: 0, rotationY: 360, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 0.1}) 

        TweenMax.to($(".page4div15"), 1.5, {opacity: 0, rotationY: 360, 

ease:Sine.easeInOut, delay: 1.1}) 

    } 

 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 2, show page 2 */ 

    if(location.hash == '#2'){ 

        page2in(); 

    } 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 3, show page 3 */ 

    if(location.hash =="#3"){ 

        page3in(); 

    } 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 4, show page 4 */ 

    if(location.hash == "#4"){ 

        page4in() 

    } 

 

 

 

    /* When page 1 is clicked */ 

    $(".p1").click(function(){ 

 

        page2out(); 

 

        /* If page 3 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#3'){ 

            page3out(); 
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        } 

 

        page4out(); 

 

    }); 

 

 

    /* When Page 2 is clicked */ 

    $(".p2").click(function(){ 

 

        page2in(); 

 

        /* If page 3 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#3'){ 

            page3out(); 

        } 

 

        page4out(); 

 

    }); 

 

 

    /* When Page 3 is clicked */ 

    $(".p3").click(function(){ 

 

        /* If page 3 is not already open, animate it out */ 

        if(location.hash != '#3'){ 

            page3in(); 

        } 

 

        page2out(); 

 

        page4out(); 

 

    }); 

 

 

    /* When Page 4 is clicked */ 

    $(".p4").click(function(){ 

 

        page4in() 

 

        page2out(); 

 

        /* If page 3 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#3'){ 

            page3out() 

        } 

 

    }); 

 

}); 
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Appendix G -  Script för CSS-applikationen 

$(document).ready(function(){ 

 

   /* Counts browser FPS in Firefox */ 

   var lastPaintCount = window.mozPaintCount; 

 

   setInterval(function(){ 

 

        console.log(window.mozPaintCount - lastPaintCount); 

        lastPaintCount = window.mozPaintCount; 

    }, 1000); 

 

    /* Creating sidedivs for page 2 */ 

    var gDivs1 = []; 

 

    for(var i=0; i<(30*30); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g2Divs1").append(div); 

        gDivs1.push(div); 

    } 

 

    /* Creating sidedivs for page 3 */ 

    var gDivs2 = []; 

 

    for(var i=0; i<(24*24); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g3Divs1").append(div); 

        gDivs2.push(div); 

    } 

 

    var gDivs3 = []; 

 

    for(var i=0; i<(24*24); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g3Divs2").append(div); 

        gDivs3.push(div); 

    } 

 

    /* Creating sidedivs for page 4 */ 

    var gDivs4 = []; 

 

    for(var i=0; i<(20*20); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs1").append(div); 

        gDivs4.push(div); 

    } 

 

    var gDivs5 = []; 

 

    for(var i=0; i<(20*20); i++) { 
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        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs2").append(div); 

        gDivs5.push(div); 

    } 

 

    var gDivs6 = []; 

 

    for(var i=0; i<(20*20); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs3").append(div); 

        gDivs6.push(div); 

    } 

 

    /* Functions to show and hide pages */ 

    function page2in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page2start, page2end, page2endpoint = $(".page2pic2"); 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

 

        page2start = Date.now(); 

 

        /* Stops the timer when all animations are finished */ 

        page2endpoint.one('webkitTransitionEnd otransitionend msTransitionEnd 

transitionend', 

            function(e) { 

 

                page2end = Date.now(); 

                logTime(e); 

            }); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(e){ 

 

            console.log('Time for transitions to finish : ' + (page2end - page2start) + 

'ms'); 

        } 

 

        /* Resetting classes and sliding in heading and text for Page 2 */ 

        $(gDivs1).removeClass("side1Out"); 

        $(gDivs1).addClass("side1In"); 

 

        $(".page2heading").removeClass("slideOut"); 

        $(".page2text").removeClass("fadeOut"); 

        $(".page2heading").addClass("slideIn"); 

        $(".page2text").addClass("fadeIn"); 

 

        /* Resetting classes and sliding in pictures for Page 2 */ 

        $(".page2vines").removeClass("miscOut"); 

        $(".page2pic1left").removeClass("picOut1"); 

        $(".page2pic1right").removeClass("picOut2"); 

        $(".page2pic2").removeClass("picOut3"); 

        $(".page2pic3").removeClass("picOut4"); 

        $(".page2pic4").removeClass("picOut5"); 

        $(".page2vines").addClass("miscIn"); 
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        $(".page2pic1left").addClass("picIn1"); 

        $(".page2pic1right").addClass("picIn2"); 

        $(".page2pic2").addClass("picIn3"); 

        $(".page2pic3").addClass("picIn4"); 

        $(".page2pic4").addClass("picIn5"); 

 

        /* Resetting div classes and sliding in divs to make Page 2 */ 

        for(var i=1; i<21; i++){ 

 

            $(".page2div"+i).removeClass("slideOut"+i); 

            $(".page2div"+i).addClass("slideIn"+i); 

 

        } 

    } 

    function page3in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page3start, page3end, page3startpoint = $(".page3"), page3endpoint = 

$(".page3pic3"); 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page3startpoint.one('webkitAnimationStart oanimationstart msAnimationStart 

animationstart', 

            function(e) { 

 

                page3start = Date.now(); 

            }); 

 

        /* Stops the timer when all animations are finished */ 

        page3endpoint.one('webkitAnimationEnd oanimationend msAnimationEnd animationend', 

            function(e) { 

 

                page3end = Date.now(); 

                logTime(e); 

 

            }); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(e){ 

 

            console.log('Time for animations to finish : ' + (page3end - page3start) + 

'ms'); 

        } 

 

        /* Rotate and Scale in heading and text for Page 3 */ 

        $(gDivs2).removeClass("side2Out1"); 

        $(gDivs3).removeClass("side2Out2"); 

        $(gDivs2).addClass("side2In1"); 

        $(gDivs3).addClass("side2In2"); 

 

        $(".page3heading").removeClass("rotateOut"); 

        $(".page3text").removeClass("rotateOut"); 

        $(".page3heading").addClass("rotateIn"); 

        $(".page3text").addClass("rotateIn") 

 

        /* Animate in pictures for Page 3 */ 

        $(".page3shapes").removeClass("shapeOut"); 
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        $(".page3pic1").removeClass("pic1Out"); 

        $(".page3pic2").removeClass("pic2Out"); 

        $(".page3pic3").removeClass("pic3Out"); 

        $(".page3pic4").removeClass("pic4Out"); 

        $(".page3pic5").removeClass("pic5Out"); 

        $(".page3shapes").addClass("shapeIn"); 

        $(".page3pic1").addClass("pic1In"); 

        $(".page3pic2").addClass("pic2In"); 

        $(".page3pic3").addClass("pic3In"); 

        $(".page3pic4").addClass("pic4In"); 

        $(".page3pic5").addClass("pic5In"); 

 

        /* Rotate in Page 3 left side */ 

        for(var i=1; i<8; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).removeClass("sideScaleOut"); 

            $(".page3div"+i).addClass("sideScaleIn"); 

        } 

 

        /* Fade in Page 3 middle */ 

        for(var i=8; i<10; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).removeClass("midScaleOut"); 

            $(".page3div"+i).addClass("midScaleIn"); 

        } 

 

        /* Rotate in Page 3 right side */ 

        for(var i=10; i<17; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).removeClass("sideScaleOut"); 

            $(".page3div"+i).addClass("sideScaleIn"); 

        } 

    } 

    function page4in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page4start, page4end, page4endpoint = $(".page4tiles"); 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page4start = Date.now(); 

 

        /* Stops the timer when all animations are finished */ 

        page4endpoint.one('webkitTransitionEnd otransitionend msTransitionEnd 

transitionend', 

            function(e) { 

 

                page4end = Date.now(); 

                logTime(e); 

            }); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(e){ 

 

            console.log('Time for 3D to finish : ' + (page4end - page4start) + 'ms'); 

        } 

 

        /* Rotate in Page 4 3D elements */ 
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        $(".page4div1, .page4div3, .page4div4, .page4div6, .page4div8, .page4div9, 

.page4div11,.page4div13, .page4div14, .page4div16").removeClass("rotateOut3dX"); 

        $(".page4div2, .page4div5, .page4div7, .page4div10, .page4div12, 

.page4div15").removeClass("rotateOut3dY"); 

 

        $(".page4div1, .page4div3, .page4div4, .page4div6, .page4div8, .page4div9, 

.page4div11,.page4div13, .page4div14, .page4div16").addClass("rotateIn3dX"); 

        $(".page4div2, .page4div5, .page4div7, .page4div10, .page4div12, 

.page4div15").addClass("rotateIn3dY"); 

 

        /* 3D rotate and fade in heading and text for Page 4 */ 

        $(".page4heading").removeClass("headingOut"); 

        $(".page4text").removeClass("textOut"); 

        $(".page4heading").addClass("headingIn"); 

        $(".page4text").addClass("textIn"); 

 

        /* 3D rotate and fade in pics for Page 4 */ 

        $(gDivs4).removeClass("side3Out1"); 

        $(gDivs5).removeClass("side3Out2"); 

        $(gDivs6).removeClass("side3Out3"); 

        $(gDivs4).addClass("side3In1"); 

        $(gDivs5).addClass("side3In2"); 

        $(gDivs6).addClass("side3In3"); 

 

        $(".page4tiles").removeClass("tilesOut"); 

        $(".page4pic1").removeClass("pic1Out"); 

        $(".page4pic2").removeClass("pic2Out"); 

        $(".page4pic3").removeClass("pic3Out"); 

        $(".page4pic4").removeClass("pic4Out"); 

        $(".page4tiles").addClass("tilesIn"); 

        $(".page4pic1").addClass("pic1In"); 

        $(".page4pic2").addClass("pic2In"); 

        $(".page4pic3").addClass("pic3In"); 

        $(".page4pic4").addClass("pic4In"); 

    } 

 

    function page2out(){ 

        /* Sliding out heading and text for Page 2 */ 

        $(gDivs1).addClass("side1Out"); 

 

        $(".page2heading").addClass("slideOut"); 

        $(".page2text").addClass("fadeOut"); 

 

        /* Sliding out pics for Page 2 */ 

        $(".page2vines").addClass("miscOut"); 

        $(".page2pic1left").addClass("picOut1"); 

        $(".page2pic1right").addClass("picOut2"); 

        $(".page2pic2").addClass("picOut3"); 

        $(".page2pic3").addClass("picOut4"); 

        $(".page2pic4").addClass("picOut5"); 

 

        /* Sliding out all Page 2 divs */ 

        for(var i=1; i<21; i++){ 

 

            $(".page2div"+i).addClass("slideOut"+i); 

 

        } 
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    } 

    function page3out(){ 

        /* Rotate and Scale out heading and text for Page 3 */ 

        $(".page3heading").addClass("rotateOut"); 

        $(".page3text").addClass("rotateOut"); 

 

        /* Animate out pictures for Page 3 */ 

        $(gDivs2).addClass("side2Out1"); 

        $(gDivs3).addClass("side2Out2"); 

 

        $(".page3shapes").addClass("shapeOut"); 

        $(".page3pic1").addClass("pic1Out"); 

        $(".page3pic2").addClass("pic2Out"); 

        $(".page3pic3").addClass("pic3Out"); 

        $(".page3pic4").addClass("pic4Out"); 

        $(".page3pic5").addClass("pic5Out"); 

 

        /* Rotate out Page 3 left side */ 

        for(var i=1; i<8; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).addClass("sideScaleOut"); 

        } 

 

        /* Fade out Page 3 middle */ 

        for(var i=8; i<10; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).addClass("midScaleOut"); 

        } 

 

        /* Rotate out Page 3 right side */ 

        for(var i=10; i<17; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).addClass("sideScaleOut"); 

        } 

    } 

    function page4out(){ 

        /* Rotate out Page 4 3D elements */ 

        $(".page4div1, .page4div3, .page4div4, .page4div6, .page4div8, .page4div9, 

.page4div11,.page4div13, .page4div14, .page4div16").removeClass("rotateIn3dX"); 

        $(".page4div2, .page4div5, .page4div7, .page4div10, .page4div12, 

.page4div15").removeClass("rotateIn3dY"); 

 

        $(".page4div1, .page4div3, .page4div4, .page4div6, .page4div8, .page4div9, 

.page4div11,.page4div13, .page4div14, .page4div16").addClass("rotateOut3dX"); 

        $(".page4div2, .page4div5, .page4div7, .page4div10, .page4div12, 

.page4div15").addClass("rotateOut3dY"); 

 

        /* Remove heading and text for Page 4 */ 

        $(".page4heading").addClass("headingOut"); 

        $(".page4text").addClass("textOut"); 

 

        /* Remove pics for Page 4 */ 

        $(gDivs4).addClass("side3Out1"); 

        $(gDivs5).addClass("side3Out2"); 

        $(gDivs6).addClass("side3Out3"); 

 

        $(".page4tiles").addClass("tilesOut"); 
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        $(".page4pic1").addClass("pic1Out"); 

        $(".page4pic2").addClass("pic2Out"); 

        $(".page4pic3").addClass("pic3Out"); 

        $(".page4pic4").addClass("pic4Out"); 

    } 

 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 2, show page 2 */ 

    if(location.hash == '#2'){ 

        page2in(); 

    } 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 3, show page 3 */ 

    if(location.hash == '#3'){ 

        page3in(); 

    } 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 4, show page 4 */ 

 

    /* Rotate in Page 4 3D elements */ 

    if(location.hash == '#4'){ 

        page4in(); 

    } 

 

    $(".p1").click(function(){ /* When Page 1 is clicked */ 

 

        page2out(); 

 

        if(location.hash == '#3'){ /* If Page 3 is active */ 

            page3out(); 

        } 

 

        if(location.hash == '#4'){ /* If Page 4 is active */ 

            page4out(); 

        } 

 

    }); 

 

    $(".p2").click(function(){ /* When Page 2 is clicked */ 

 

        page2in(); 

 

        if(location.hash == '#3'){ /* If Page 3 is active */ 

            page3out() 

        } 

 

        if(location.hash == '#4'){ /* If Page 4 is active */ 

            page4out(); 

        } 

 

    }); 

 

    $(".p3").click(function(){ /* When Page 3 is clicked */ 

 

        page2out(); 

 

        page3in(); 
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        if(location.hash == '#4'){ /* If Page 4 is active */ 

            page4out(); 

        } 

 

    }); 

 

    $(".p4").click(function(){ /* When Page 4 is clicked */ 

 

        page2out(); 

 

        if(location.hash == '#3'){ /* If Page 3 is active */ 

            page3out(); 

        } 

 

        page4in(); 

 

    }); 

 

 

}); 
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Appendix H -  Script för jQuery-applikationen 

$(document).ready(function(){ 

 

    /* Counts browser FPS in Firefox */ 

    var lastPaintCount = window.mozPaintCount; 

 

    setInterval(function(){ 

 

        console.log(window.mozPaintCount - lastPaintCount); 

        lastPaintCount = window.mozPaintCount; 

    }, 1000); 

 

    /* Creating sidedivs for page 2 */ 

    var gDivs1 = []; 

 

    for(var i=0; i<(30*30); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g2Divs1").append(div); 

        gDivs1.push(div); 

    } 

 

    /* Creating sidedivs for page 3 */ 

    var gDivs2 = []; 

 

    for(var i=0; i<(5*5); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g3Divs1").append(div); 

        gDivs2.push(div); 

    } 

 

    var gDivs3 = []; 

 

    for(var i=0; i<(5*5); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g3Divs2").append(div); 

        gDivs3.push(div); 

    } 

 

    /* Creating sidedivs for page 4 */ 

    var gDivs4 = []; 

 

    for(var i=0; i<(7*7); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs1").append(div); 

        gDivs4.push(div); 

    } 

 

    var gDivs5 = []; 

 

    for(var i=0; i<(7*7); i++) { 
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        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs2").append(div); 

        gDivs5.push(div); 

    } 

 

    var gDivs6 = []; 

 

    for(var i=0; i<(7*7); i++) { 

 

        var div = document.createElement("div"); 

        $("#g4Divs3").append(div); 

        gDivs6.push(div); 

    } 

 

    /* Functions to show an hide pages */ 

    function page2in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page2start, page2end; 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page2start = Date.now(); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(){ 

 

            console.log('Time for transitions to finish : ' + (page2end - page2start) + 

'ms'); 

        } 

 

        $(gDivs1).delay(1500).animate({backgroundColor: "black", opacity: 0.8}, 1000, 

'linear'); 

 

        /* Transition in heading and text for Page 2 */ 

        $(".page2heading").animate({"marginTop": "0%"}, 1800, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2text").delay(1500).animate({opacity: "1"}, 1400, 'linear'); 

 

        /* Transition in pictures for Page 2 */ 

        $(".page2vines").delay(1500).animate({opacity: "0.9"}, 1500, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic1left").animate({"marginLeft": "0%"}, 2500, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic1right").animate({"marginTop": "0%"}, 2500, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic2").animate({"marginTop": "0%"}, 3000, 'easeInOutCubic', 

function(){page2end = Date.now(); logTime();}); /* Timer ending */ 

        $(".page2pic3").animate({"marginTop": "0%"}, 2000, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic4").animate({"marginLeft": "0%"}, 2800, 'easeInOutCubic'); 

 

        var animationSpeed1 = 800; 

 

        /* Animate in Page 2 divs */ 

        for(var i=1; i<11; i++){ 

 

            animationSpeed1+=100; 

 

            $(".page2div"+i).animate({"marginLeft": "0%"}, animationSpeed1, 

'easeInOutSine'); 

        } 
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        var animationSpeed2 = 800; 

 

        for(var k=20; k>10; k--){ 

 

            animationSpeed2+=100; 

 

            $(".page2div"+k).animate({"marginLeft": "0%"}, animationSpeed2, 

'easeInOutSine'); 

        } 

    }; 

    function page3in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page3start, page3end; 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page3start = Date.now(); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(){ 

 

            console.log('Time for all animations to finish : ' + (page3end - page3start) + 

'ms'); 

        } 

 

 

        /* Rotate in Page 3 content */ 

        $(gDivs2).transition({ scale: [1], rotate:'720deg', opacity: 1, backgroundColor: 

"#8C4A30", delay: 300}, 1800); 

        $(gDivs3).transition({ scale: [1], rotate:'-720deg', opacity: 1, backgroundColor: 

"#66301B", delay: 300}, 1800); 

        $(".page3heading").transition({ scale: [1], rotate:'720deg', opacity: 1}, 2000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page3text").transition({ scale: [1], rotate:'720deg', opacity: 1}, 2000, 

'easeInOutSine'); 

 

        /* Fade in pictures */ 

        $(".page3shapes").transition({ scale: [1], opacity: 1, height: "200px", width: 

"227px", top: "9%", left: "730px"}, 2500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic1").transition({ scale: [1], opacity: 1, height: "23.5%", width: "25%", 

top: "45%", left: "17%"}, 2500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic2").transition({ scale: [1], opacity: 1, height: "23.5%", width: "25%", 

top: "69.5%", left: "17%"}, 2500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic3").transition({ scale: [1], rotate:'360deg', height: "48%", width: 

"15%", opacity: 1, top: "45%"}, 2500, 'easeInOutSine', function(){page3end = Date.now(); 

logTime();}); /* Timer ending */ 

        $(".page3pic4").transition({ scale: [1], opacity: 1, height: "23.5%", width: "25%", 

top: "45%", left: "59%"}, 2500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic5").transition({ scale: [1], opacity: 1, height: "23.5%", width: "25%", 

top: "69.5%", left: "59%"}, 2500, 'easeInOutSine'); 

 

        /* Fade in Page 3 left */ 

        for(var i=1; i<8; i++){ 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [6,3], rotate:'360deg', opacity: 1, 

backgroundColor: "#c07f4f"}, 2000, 'easeInOutSine'); 

        } 
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        /* Fade in Page 3 middle */ 

        for(var i=8; i<10; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [1,4], opacity: 0.4, backgroundColor: 

"orangered"}, 1000, 'easeInOutSine'); 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [5,4], opacity: 1, backgroundColor: 

"#c07f4f", delay: 400}, 1000, 'easeInOutSine'); 

        } 

 

        /* Fade in Page 3 right */ 

        for(var i=10; i<17; i++){ 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [6,3], rotate:'360deg', opacity: 1, 

backgroundColor: "#c07f4f"}, 2000, 'easeInOutSine'); 

        } 

    }; 

    function page4in(){ 

 

        /* Animation timer */ 

        var page4start, page4end; 

 

        /* Starts the timer when animation starts */ 

        page4start = Date.now(); 

 

        /* Output time to console */ 

        function logTime(){ 

 

            console.log('Time for all animations to finish : ' + (page4end - page4start) + 

'ms'); 

        } 

 

        /* Fade in 3D text */ 

        $(".page4heading").transition({opacity: 1, rotateY: '0deg', delay: 1500}, 1500, 

'linear'); 

        $(".page4text").transition({opacity: 1, delay: 1500}, 3000, 'linear'); 

 

        /* Rotate in pictures */ 

        $(gDivs4).transition({rotateY: '360deg', opacity: 1, delay: 1000, backgroundColor: 

"#53498C"}, 2000, 'easeInOutSine'); 

        $(gDivs5).transition({rotateX: '360deg', opacity: 1, delay: 1000, backgroundColor: 

"#312961"}, 2000, 'easeInOutSine'); 

        $(gDivs6).transition({rotateY: '360deg', opacity: 1, delay: 1000, backgroundColor: 

"#261D57"}, 2000, 'easeInOutSine'); 

 

        $(".page4tiles").transition({ opacity: 1, delay: 1500}, 3300, 'easeInOutSine', 

function(){page4end = Date.now(); logTime();}); /* Timer ending */ 

        $(".page4pic1").transition({rotateY: '0deg', opacity: 1, delay: 300}, 2000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page4pic2").transition({rotateX: '0deg', opacity: 1, delay: 1000}, 2000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page4pic3").transition({rotateY: '0deg', opacity: 1, delay: 700}, 2000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page4pic4").transition({rotateY: '0deg', opacity: 1, delay: 1300}, 2000, 

'easeInOutSine'); 

 

        /* Rotate in Page 4 3D Elements */ 

        $(".page4div1").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 
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        $(".page4div3").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 700}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div4").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 1000}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div6").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 900}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div8").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 300}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div9").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 800}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div11").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 1000}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div13").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 700}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div14").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div16").transition({ perspective: '400px', rotateX: '180deg', opacity: 1, 

delay: 600}, 1500, 'easeInOutSine'); 

 

        $(".page4div2").transition({ perspective: '400px', rotateY: '180deg', opacity: 1, 

delay: 200}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div5").transition({ perspective: '400px', rotateY: '180deg', opacity: 1, 

delay: 500}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div7").transition({ perspective: '400px', rotateY: '180deg', opacity: 1, 

delay: 1300}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div10").transition({ perspective: '400px', rotateY: '180deg', opacity: 1, 

delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div12").transition({ perspective: '400px', rotateY: '180deg', opacity: 1, 

delay: 100}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div15").transition({ perspective: '400px', rotateY: '180deg', opacity: 1, 

delay: 1100}, 1500, 'easeInOutSine'); 

    }; 

 

    function page2out(){ 

        /* Transition out heading and text for Page 2 */ 

        $(gDivs1).animate({opacity: 0}, 1000, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2heading").animate({"marginTop": "-150%"}, 1200, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2text").animate({opacity: "0"}, 200, 'linear'); 

 

        /* Transition out pictures for Page 2 */ 

        $(".page2vines").animate({opacity: "0"}, 500, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic1left").animate({"marginLeft": "-150%"}, 1000, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic1right").animate({"marginTop": "-150%"}, 1000, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic2").animate({"marginTop": "-150%"}, 1500, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic3").animate({"marginTop": "250%"}, 1000, 'easeInOutCubic'); 

        $(".page2pic4").animate({"marginLeft": "250%"}, 1300, 'easeInOutCubic'); 

 

        var animationSpeed3 = 800; 

 

        for(var i=1; i<11; i++){ 

 

            animationSpeed3+=100; 

 

            $(".page2div"+i).delay(300).animate({"marginLeft": "-150%"}, animationSpeed3, 

'easeInOutSine'); 

        } 
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        var animationSpeed4 = 800; 

 

        for(var k=20; k>10; k--){ 

 

            animationSpeed4+=100; 

 

            $(".page2div"+k).delay(300).animate({"marginLeft": "-150%"}, animationSpeed4, 

'easeInOutSine'); 

        } 

    }; 

    function page3out(){ 

        /* Rotate out Page 3 content */ 

        $(gDivs2).transition({ scale: [0], rotate:'0deg', opacity: 0}, 1000); 

        $(gDivs3).transition({ scale: [0], rotate:'0deg', opacity: 0}, 1000); 

        $(".page3heading").transition({ scale: [0], rotate:'0deg', opacity: 0}, 1000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page3text").transition({ scale: [0], rotate:'0deg', opacity: 0}, 1000, 

'easeInOutSine'); 

 

        /* Fade out pictures */ 

        $(".page3shapes").transition({ scale: [0], opacity: 0, height: "0px", width: "0px", 

top: "20%", left: "1100px"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic1").transition({ scale: [0], opacity: 0, height: "0%", width: "0%", 

top: "30%", left: "5%"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic2").transition({ scale: [0], opacity: 0, height: "0%", width: "0%", 

top: "54.5%", left: "5%"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic3").transition({ scale: [0], opacity: 0, rotate:'0deg', height: "0%", 

width: "0%", top: "20%"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic4").transition({ scale: [0], opacity: 0, height: "0%", width: "0%", 

top: "20%", left: "71%"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page3pic5").transition({ scale: [0], opacity: 0, height: "0%", width: "0%", 

top: "54.5%", left: "71%"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

 

        for(var i=1; i<8; i++){ 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [1], rotate:'0deg', opacity: 0, 

backgroundColor: "orangered"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        } 

 

        for(var i=8; i<10; i++){ 

 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [1,4], opacity: 0.6, backgroundColor: 

"orangered"}, 500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [1], opacity: 0, backgroundColor: 

"orangered", delay: 300}, 500, 'easeInOutSine'); 

        } 

 

        for(var i=10; i<17; i++){ 

            $(".page3div"+i).transition({ scale: [1], rotate:'0deg', opacity: 0, 

backgroundColor: "orangered"}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        } 

    }; 

    function page4out(){ 

        /* Fade out 3D text */ 

        $(".page4heading").transition({opacity: 0, rotateY: '-180deg'}, 1000, 'linear'); 

        $(".page4text").transition({opacity: 0}, 1500, 'linear'); 

 

        /* Rotate out pictures */ 
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        $(gDivs4).transition({rotateY: '0deg', opacity: 0, backgroundColor: "#53498C"}, 

1000, 'easeInOutSine'); 

        $(gDivs5).transition({rotateX: '0deg', opacity: 0, backgroundColor: "#312961"}, 

1000, 'easeInOutSine'); 

        $(gDivs6).transition({rotateY: '0deg', opacity: 0, backgroundColor: "#261D57"}, 

1000, 'easeInOutSine'); 

 

        $(".page4tiles").transition({opacity: 0}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4pic1").transition({ rotateY: '-180deg', opacity: 0, delay: 300}, 1000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page4pic2").transition({ rotateX: '-180deg', opacity: 0, delay: 1000}, 1000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page4pic3").transition({ rotateY: '-180deg', opacity: 0, delay: 700}, 1000, 

'easeInOutSine'); 

        $(".page4pic4").transition({ rotateY: '-180deg', opacity: 0, delay: 1300}, 1000, 

'easeInOutSine'); 

 

        $(".page4div1").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div3").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 700}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div4").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 1000}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div6").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 900}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div8").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 300}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div9").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 800}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div11").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 1000}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div13").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 700}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div14").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div16").transition({ perspective: '400px', rotateX: '0deg', opacity: 0, 

delay: 600}, 1500, 'easeInOutSine'); 

 

        $(".page4div2").transition({ perspective: '400px', rotateY: '0deg', opacity: 0, 

delay: 200}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div5").transition({ perspective: '400px', rotateY: '0deg', opacity: 0, 

delay: 500}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div7").transition({ perspective: '400px', rotateY: '0deg', opacity: 0, 

delay: 1300}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div10").transition({ perspective: '400px', rotateY: '0deg', opacity: 0, 

delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div12").transition({ perspective: '400px', rotateY: '0deg', opacity: 0, 

delay: 100}, 1500, 'easeInOutSine'); 

        $(".page4div15").transition({ perspective: '400px', rotateY: '0deg', opacity: 0, 

delay: 1100}, 1500, 'easeInOutSine'); 

    }; 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 2, show page 2 */ 

    if(location.hash == '#2'){ 

 

        page2in(); 

    } 
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    /* When site loads, if anchor is set on page 3, show page 3 */ 

    if(location.hash == '#3'){ 

        page3in(); 

    } 

 

    /* When site loads, if anchor is set on page 4, show page 4 */ 

    if(location.hash == "#4"){ 

        page4in() 

    } 

 

 

 

    /* When page 1 is clicked */ 

    $(".p1").click(function(){ 

 

        /* If page 2 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#2'){ 

 

            page2out(); 

        } 

 

        /* If page 3 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#3'){ 

            page3out(); 

        } 

 

        /* If Page 4 is open, rotate it out */ 

        if(location.hash == '#4'){ 

            page4out(); 

        } 

 

    }); 

 

 

    /* When Page 2 is clicked */ 

    $(".p2").click(function(){ 

 

        page2in(); 

 

 

        /* If page 3 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#3'){ 

            page3out(); 

        } 

 

        /* If Page 4 is open, rotate it out */ 

        if(location.hash == '#4'){ 

            page4out(); 

        } 

 

    }); 

 

 

    /* When page 3 is clicked */ 

    $(".p3").click(function(){ 
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        /* If page 2 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#2'){ 

            page2out(); 

        } 

 

        if(location.hash != '#3'){ 

            page3in(); 

        } 

 

        /* If Page 4 is open, rotate it out */ 

        if(location.hash == '#4'){ 

 

            /* add page4out here when everything is fixed and working */ 

            $(".page4div1").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div3").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 700}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div4").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 1000}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div6").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 900}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div8").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 300}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div9").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 800}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div11").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 1000}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div13").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 700}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div14").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div16").transition({ perspective: '300px', rotateX: '360deg', opacity: 

0, delay: 600}, 1500, 'easeInOutSine'); 

 

            $(".page4div2").transition({ perspective: '300px', rotateY: '360deg', opacity: 

0, delay: 200}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div5").transition({ perspective: '300px', rotateY: '360deg', opacity: 

0, delay: 500}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div7").transition({ perspective: '300px', rotateY: '360deg', opacity: 

0, delay: 1300}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div10").transition({ perspective: '300px', rotateY: '360deg', opacity: 

0, delay: 400}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div12").transition({ perspective: '300px', rotateY: '360deg', opacity: 

0, delay: 100}, 1500, 'easeInOutSine'); 

            $(".page4div15").transition({ perspective: '300px', rotateY: '360deg', opacity: 

0, delay: 1100}, 1500, 'easeInOutSine'); 

 

            /* Fade out 3D text */ 

            $(".page4heading").transition({ color: "rgba(0,0,0,1)", opacity: 0}, 1500, 

'linear'); 

            $(".page4text").transition({ color: "rgba(0,0,0,1)", opacity: 0}, 1500, 

'linear'); 

 

        } 

        page4out(); 

    }); 
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    /* When Page 4 is clicked */ 

    $(".p4").click(function(){ 

 

        /* If page 2 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#2'){ 

 

            page2out(); 

        } 

 

        /* If page 3 is open, animate it out */ 

        if(location.hash == '#3'){ 

            page3out(); 

        } 

 

        page4in(); 

 

    }); 

 

}); 


