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Sammanfattning 

Att ha grafiska applikationer i webben har blivit allt mer vanligt sedan World Wide Web kom 

till i slutet på 80-talet. Till en början handlade det om effektfulla interaktiva element så som 

reklamskyltar, logotyper och menyknappar. Idag år 2015 har webbläsarna utvecklats så pass 

långt att inga tredjepartsprogram krävs för att interaktiv grafik ska fungera, vilket tidigare 

var fallet. Grafiska funktioner och bibliotek finns nu istället inbyggda i webbläsaren. De 

tekniker som denna rapport/arbete ska behandla är Canvas och WebGL. Dessa är tekniker 

som används för att presentera interaktiv grafik på webben. WebGL är ett grafiskt bibliotek 

som bygger på ett känt grafiskt bibliotek vid namnet OpenGL, men konstruerat för webben. 

Grafiken är hårdvaruaccelererad precis som OpenGL, vilket innebär att tekniken kan 

åstadkomma relativt kraftfull grafik för att vara en webbapplikation.  För en utbildad 

webbutvecklare kan WebGL upplevas som en svårare värld jämfört med Canvas som ligger 

närmare en webbutvecklares kunskapsområde. Canvas har även en större tillgänglighet 

bland webbläsare än WebGL.  

Detta arbete ska redovisa hur dessa två tekniker förhåller sig till varandra i 

utritningshastighet tillsammans med en bildteknik kallad Atlas. Atlas teknik är enkelt 

förklarat när ett bildobjekt är som en atlas med flertal bildobjekt där i som hade kunnat 

motsvara separata bildobjekt. Detta examensarbete kommer jämföra alla fallen i ett 

experiment för att kunna ge svar på hur prestanda i utritningshastighet står sig mellan 

teknikerna Canvas och WebGL med eller utan Atlas teknik. 
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1 Introduktion 

OpenGL är ett känt grafiskt bibliotek som främst används inom spelutveckling men även för 

annan grafisk presentation. WebGL är en variant av tekniken OpenGL men konstruerad till 

att utveckla grafik för webbläsare (Angel & Shreiner, 2011). HTML5 Canvas är också en 

teknik för att presentera grafik i webbläsare men skiljer sig med funktionalitet, prestanda, 

tillgänglighet och utvecklings svårighetsgrad jämt emot WebGL. (Joshi, Bourges-Sévenier, 

Russell, et al., 2012) 

WebGL börjar bli vanligare för att presentera grafik i webbläsare fast det än idag fortfarande 

är en mycket liten del av webben som använder det. På grund av den höga inlärningskurvan 

som WebGL har för webbutvecklare så blir istället HTML5 Canvas ett lättare alternativ för 

att utveckla grafik i webben. Programstödet är större hos HTML5 Canvas vilket diskuteras 

mot argumentet att WebGL är ett kraftfullare med hög prestanda. 

Arbetet ska försöka ge svar på när de två teknikerna är att föredra ur en webbutvecklares 

synvinkel, med hänsyn till programvarustöd och enkelhet samt hur teknikerna förhåller sig 

till varandra i utritningshastighet med eller utan Atlas teknik. Utöver diskussionen kring 

teknikerna så grundar sig arbetet huvudsakligen i sin hypotes vilket är att 

utritningshastigheten blir snabbare med WebGL och Canvas för dynamisk grafik i webben då 

atlastekniken Atlas användas för att minska belastning av in- och ut data för datorenheters 

processorer. (Li, Ding & Shen, 2007) 

Med ett experimentellt forskningsarbete kan arbetets hypotes besvaras. Detta genomförs 

med ett specialkonstruerat testprogram för WebGL och Canvas där en renderingsmiljö i 

form av en karta mäter millisekunder och bilder per sekund per renderingssekvens. 

Genomförandet av forskningsarbetet testar att rendera separata bildobjekt som basfall mot 

Atlastekniken som optimering på WebGL och Canvas. Totalt körs 18 unika testscenarion för 

respektive teknik i testapplikationen för att analysera beteende beroende på belastning. 

Experimentets mätresultat kunde ge svar på att hypotesen inte höll. Resultatet för Canvas 

med alla fall för optimeringen resulterade i hög renderingstid och långsamma bilder per 

sekund jämfört med arbetets basfall. Däremot gav WebGL goda resultat för testfallen med 

optimeringen där renderingstid blev långsammare och bilder per sekund snabbare jämfört 

med basfallet. Att WebGL är långsamt i testerna vid basfallet då varje bildobjekt 

representeras av separata bilder stämmer överens med vad Li, Ding & Shen (2007) beskriver 

i sitt forskningsarbete eftersom när context-switchen belastas så blir systemet långsamt 

vilket är resultatet av basfallet och anledningen till att atlastekniken gör WebGL snabbare.  

Utöver de slutsatser som kunnat dras efter forskningsarbetets alla mätfall är också att 

laddningstid vid uppstart av arbetets testapplikation är betydligt längre i basfallen. 

Detta examens- och forskningsarbete diskuterar också framtida visioner utifrån de resultat 

som kunnat redovisas. Diskussionerna handlar om vidare forskningar som är möjliga utifrån 

arbetet och etiska och samhälleliga aspekter. 
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2 Bakgrund 

2.1 Introduktion 

Två relativt nya tekniker för att presentera grafik i dagens webbläsare är HTML5 Canvas och 

WebGL men varför har dessa två vuxit så pass mycket på senare år och tagit över marknaden 

från konkurrenten Adobe Flash? I detta kapitel kommer dessa tekniker få en beskrivning för 

finess och funktionalitet. 

Under 2000-talet har ett tredjepartsplugin vid namnet Flash av företaget Adobe dominerat 

webben för att presentera grafik. Teknikerna WebGL och Canvas står under namnet HTML5 

och slog först igenom runt år 2010. 

”Flash is one of those very useful, very closed, very proprietary non-weblike 

things that has great tools and serves a need very well. But in the long run, 

we see video as part of the web, and it should be handled just the way other 

html elements are.” (Mitchell Baker, ordförande för Mozilla Foundation, 

2003) 

Allmänheten har öppnat ögonen för en välfungerande och ny teknik för grafik i webben utan 

behov av något tredjepartsplugin i webbläsaren (Vaughan-Nichols, 2010). Enligt graf 1 med 

statistik från GitHub kan man tyda en positiv trend då dessa två nya tekniker ökat sedan 

lansering jämt emot den tidigare tekniken Flash som istället sjunker. 

 
Graf 1: Actionscript (Flash) och HTML5 (WebGL & Canvas).  

Statistiken kommer från GitHub. (A Small Place To Discover Languages in 2014) 

 

GitHub är en social mötesplats på internet där en enskild individ eller en grupp kan starta 

utvecklingsprojekt, främst inom programmering. GitHub växer då det ger med sig fördelar 

som underlättar utveckling (Dabbish, Stuart, Tsay, et al., 2012). År 1995 blev JavaScript känt 

och är ett dynamiskt skriptspråk eller programspråk som med åren blivit allt mer funktionell 

för webbutveckling. Programspråkets enkelhet och tillgänglighet orsakar en tydlig dominans 

bland några av världens mest kända programmeringsspråk, se graf 2. 

”In med det nya & ut med det gamla” 

ActionScript (Flash) vs HTML5 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mitchellba672242.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mitchellba672242.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mitchellba672242.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mitchellba672242.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mitchellba672242.html
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Graf 2: Statistik på antalet aktiva projekt med olika programmeringsspråk från tjänsten GitHub 

talar mycket för JavaScripts popularitet. (A Small Place To Discover Languages in 2014) 

 

 

JavaScript är det språk som används för att utveckla Canvas eller WebGL applikationer. 

Dock finns det stora skillnader på hur Canvas och WebGL arbetar efter JavaScript för att 

presentera grafik i webbläsaren. Skillnaderna ligger bland annat i hur en datorenhets 

hårdvara jobbar mot olika program. En datorenhet så som exempelvis en mobil, surfplatta, 

laptop eller stationär dator har alltid en CPU (Central processing unit) och i allra flesta fall 

en GPU (Graphics processing unit). CPU och GPU är två olika hårdvarukomponenter där 

CPU är själva huvudhjärnan i en datorenhet för att kunna beräkna de flesta typer av data 

medan GPU är specialiserad komponent i datorenheten som beräknar data för grafik. 

Webbläsaren eller programkod så som Google Chrome och JavaScript beräknas i 

datorenhetens CPU. 

I nästkommande kapitel 2.1, 2.2 kommer WebGL och Canvas funktionalitet beskrivas mer 

omfattande för att upplysa vad som skiljer dem åt. 

2.2 WebGL 

I studien (Angel & Shreiner, 2011) beskrivs API:et WebGL med den funktionalitet och 

funktion för att visa hårdvaruaccelererad grafik i dagens webbläsare. Hårdvaruaccelererad 

grafik innebär att beräkningar sker i GPU:n vilket kommer förklaras senare i detta kapitel. 

OpenGL är ett API som blev känt redan i mitten på 90-talet. Genom att programmera i 

programmeringsspråket C kunde grafiska applikationer skapas genom API:et OpenGL. År 

2011 släpptes en variant av OpenGL men med stöd för JavaScript och webbläsare, OpenGL 

födde WebGL. WebGL bli vanligare för varje månad som går för att presentera grafik i 

webbläsare men är idag ändå en liten del av webben då API:et inte är en fullt färdig standard. 

Aktiva projekt från GitHub 

Med olika programmeringsspråk 
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På grund utav den tillgänglighet WebGL har, enligt graf 3, kan inte API:et nå ut till alla 

potentiella intressenter. 

 

 
 

Graf 3: I en webbläsarstatistik från hemsidan ”Can i use” av Alexis Deveria visas vilket stöd 

WebGL har bland 12 olika webbläsare. Siffrorna i en stapel representerar webbläsarens version. 

Grönt betyder fullt stöd, gult innebär ej fullt stöd medans röd färg betyder saknat stöd. Högre 

stapel innebär högre populäritet. (Can i use 2015). 

 

 
 

Webbläsarstatistik 

Stöd för WebGL i Webbläsare 

WebGL  

I ett datorsystem 

Datorenhet 

User mode 

Kernel mode 

Grafikdrivrutinger 

WebGL 

Webbläsare 

GPU 
(Grafikkort) 

JavaScript 

Figur 1: WebGL i ett datorsystem 
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All typ av webbapplikationer såsom kartor, grafverktyg är fullt möjliga att utveckla men det 

är i främst tyngre applikationer som exempelvis spel som kommer till större nytta (Angel & 

Shreiner, 2011).  

Som tidigare nämnt i kapitlet är WebGL ett hårdvaruaccelererat grafiskt API med samma 

arkitektur som OpenGL men för webbapplikationer. Figur 2 visar en illustration över hur ett 

system ser ut i en datorenhet med WebGL med i bilden. All mjukvara och program såsom 

mailprogram eller webbläsare ligger under en zon kallad User mode. Kernel mode är den 

zone i datorsystemet som kan arbeta öppet med all datorhårdvara. Det är alltså i kernel 

mode grafik kan exekveras mot ett grafikkort. Genom kontrollerade anrop kan enbart user 

mode och kernel mode kommunicera mellan varandra. Syftet med att separera systemet är 

att undanhålla hot mot datorenhetens hårdvara och därför kan user mode bara vara 

åtkomlig för användare som standard. Vad som innebär att WebGL eller OpenGL är 

hårdvaruaccelererad är just det att grafikinstruktioner kan skickas från datorenhetens 

webbläsare i user mode till GPU i kernel mode. Genom att undvika CPUn för grafik och i 

stället använda en GPU som arbetar effektivare mot grafiska beräkningar och därav 

avbelsasta CPUn som har andra uppdrag att beräkna för datorsystemet.  (Angel & Shreiner, 

2011). 

JavaScript kod, Vertex Shader och Fragment Shader är tre beståndsdelar av WebGL och 

genom dessa kan processen i WebGL beskrivas på ett enklare sätt i kommande kapitel.  

2.2.1 Shader program 

För att överhuvudtaget kunna rita grafik så att något syns på användarens skärm behövs två 

program som körs i GPU:n vilket är Vertex Shader och Fragment Shader. Vertex Shader 

säger vart det ska ritas på skärmen i x, y, z led och Fragment Shader säger vilken färg det ska 

vara i. En skärm kan bara visa platt 2D men kan illustrera 3D och därför är funktionen av 

Vertex Shader att just översätta önskad 3D data till 2D. Den 2D data för en 3D illustration 

lagras i en variabel (gl_Position). Data för färgläggning eller texturering av det som 

gl_position innehåller sätts i variabeln gl_FragColor av Fragment Shader. (Angel & Shreiner, 

2011). 

Det är JavaScript som bestämmer data såsom geometri, texturer och kordinater mot Vertex 

Shader eller Fragment Shader.  

 
Figur 2: Tre komponenter i WebGL 

 

Texturer och 

kordinater osv. gl_Position 

(positionsvariabel) gl_FragColor 

(färgvariabel) 

Vertex 

Shader Fragment 

Shader 

Buffers Buffers Buffers 

WebGL  

Interna funktioner 
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Shader program (Vertex Shader och Framgent Shader) ger utöver möjlighet till 3D rendering 

och texturrendering också möjlighet till att skapa en dynamisk scen med skuggning, 

belysning och zoomning. 

2.3 Canvas 

I HTML5 ingår det en mängd olika element till för att konstruera webbapplikationer. Canvas 

är ett element av alla de element som finns inom HTML5 och har sin funktionalitet i att 

kunna presentera grafik såsom 2D former och bilder. Grafiken som kan visas inuti renderas 

ut dynamiskt med hjälp av JavaScript som nämnts i föregående kapitel.  

Från en statistisk mätning från ”Can i use” visar Canvas en styrka i tillgänglighet. HTML5 

Canvas finns som standard i många av dagens webbläsare enligt graf 4. 

 

 

Graf 4: I en webbläsarstatistik från hemsidan ”Can i use” av Alexis Deveria visas vilken 

tillgänglighet Canvas har i världen bland 12 olika webbläsare. Siffrorna i en stapel representerar 

webbläsarens version. Grönt betyder fullt stöd, gult innebär ej fullt stöd medans röd färg betyder 

saknat stöd. Högre stapel innebär högre populäritet. (Can i use 2015). 

 

Hög tillgänglighet och en lägre inlärningströskel på grund av Canvas funktionalitet och 

begräsningar jämfört med WebGL, se graf 3 och 4 (Joshi, Bourges-Sévenier, Russell, et al., 

2012). Canvasrendering görs genom enkla funktioner som säger vart linjer ska dras på 

elementet. Till exempel dra en linje från punkt 1,1 till 22,12 i x, y koordinat och en linje dras.  

Föregående kapitel tog upp att WebGL kan ge en grafisk scen med 3D objekt, skugga och 

ljussättning. För Canvas finns inte den typen av funktionalitet vilket lämnar utvecklaren själv 

till att på egen hand skapa funktionaliteten om den behövs. 

Det är med programspråket JavaScript som (Joshi, Bourges-Sévenier, Russell, et al., 2012) 

menar att dynamisk grafik kan skapas i ett HTML5 Canvaselement. Processorn (CPU) är den 

hårdvarukomponent som beräknar JavaScript i en datorenhet vilket tidigare nämnts i 

Webbläsarstatistik 

Stöd för Canvas i Webbläsare 
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föregående kapitel. Grafiska beräkningar kan vara tunga vilket också kan belasta processorn 

enkelt i en datorenhet. Hoetzlein, 2012 skriver: “The results point toward a future in which 

all online experiences might be GPU accelerated.” Men eftersom instruktioner för grafik i 

Canvas sker med JavaScript kod så blir fallet att CPUn gör alla grafiska beräkningar och 

därav blir synkront med varan. WebGL blir däremot asynkront med JavaScript då det är 

CPUn som beräknar koden medan det är GPUn som beräknar de grafiska beräkningarna. 

(Wei & Xu, 2011) 

2.4 Skillnader i WebGL & Canvas 

Webbapplikationer med dynamisk grafik ute på internet idag kan vara konstruerade på olika 

sätt för att presentera grafik även fast det rör sig om samma typ av grafiska API. På grund av 

detta kan utritningseffektiviteten på grafiska applikationer på webben variera. 

Att responstid är ett viktigt fenomen på webben är inget nytt vilket givetvis även rör den 

grafiska funktionaliteten på webben (Wei & Xu, 2011).  

”The response time of a WWW service often plays an important role in its 

success or demise. From a user’s perspective, the response time is the time 

elapsed from when a request is initiated at a client to the time that the 

response is fully loaded by the client. (Wei & Xu, 2011)” 

 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till för att utveckla en responsiv applikation med 

grafik på webben. Föregående kapitel om JavaScript, HTML5 Canvas och WebGL beskriver 

hur teknikerna arbetar mot datorenheters hårdvara, vilken som är mer eller mindre 

tillgänglig, finess, funktion och svårhetsgrad i utveckling. Svårighetsgraden grundar sig i hur 

mycket som krävs av programmeraren för att skapa dynamisk grafik. Utifrån den 

informationen kan vi lista för och nackdelar med HTML5 Canvas och WebGL (Angel & 

Shreiner, 2011). 

 HTML5 Canvas 

+ Lägre inlärningskurva 

+ Högre tillgänglighet 

 

- Lägre utrustad funktionalitet 

- CPU beräkning 

 

 WebGL 

+ Högre utrustad funktionalitet 

+ CPU och GPU beräkning 

 

- Lägre tillgänglighet 

- Högre inlärningskurva 
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2.5 Atlas 

Fluck, Aharon, Cremers (2006) beskriver Atlas eller en Tile-Map som en grafisk bild av 

pixlar som representerar ett flertal bildobjekt. Atlaser används för att få en större bild 

inladdad i minnet vid ett tillfälle för att ha snabb åtkomst till ett flertal bildobjekt som 

befinner sig där i. Innehållet i Atlasen kan innehålla många olika typer av bildtexturerer så 

som träd, gräs, berg eller vatten. En bildrepresentation i Atlasen kallas för Tile. 

 

 

Figur 3: Illustration över separata bildobjekt vs bildobjekt i en Atlas. 

 

I figur 4 redovisas två scenarion där det i båda fallen laddas in tre stycken bildobjekt för att 

användas på ett grafiskt objekt i exempelvis HTML5 Canvas eller WebGL. I den övre delen av 

figuren laddas tre bildobjekt in en gång då de finner sig inuti ett ett bildobjekt (Atlas) Och i 

den undre delen av figuren laddas de in bild efter bild. (Lévy, Petitjean, Ray, et al., 2002) 

Bildobjektet behöver finnas tillgängligt i datorenhetens minne då ett grafiskt objekt i 

exempelvis HTML5 Canvas eller WebGL efterfrågar bilden. Ligger bildobjektet på 

sekundärlagringsplats vid det tillfälle objektet behöver det så tar det tid. 

Storleken på Atlas kan variera beroende på behov och resurstillgångar. Det är själva 

hårdvaran, alltså datorenhetens kapacitet som avgör hur stor en Atlas kan vara för just den 

enheten (Buchholz & Dollner, 2005). Moderna enheter så som iPhone eller Android kan 

hantera Atlas med upplösning upp till 4096x4096 pixlar. 

2.6 Context switch 

I slutet av kapitel 2.1 beskrevs två hårdvarukomponenter för datorenheter, CPU och GPU. De 

båda komponenterna är nödvändiga i dagens datorenheter, utan dem hade inga beräkningar 

utav information kunnat genomföras och där av inte ge någon funktion för användare. Dessa 

beräkningar kallas egentligen för processer eller trådar och handlar om att behandla indata 

med instruktion för att ge utdata. Ett exempel kan vara att en datorenhet får indata 2x2 med 

instruktioner för att multiplicera från en användare för att få kalkylerad utdata 2x2=4. 

Atlas 

Stor bild (”bilder i”) laddas 

Separata bilder 

Bild för bild laddas 
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Det är sällan det bara är en process som CPU (Central Processing Unit) arbetar med utan 

oftast det är många olika processer som istället bli bearbetade parallellt. Om inte fallet var så 

skulle processer behöva vänta på varandra att den ena blir klar för att den andra ska kunna 

på sin tur bli bearbetad i CPUn. (Li, Ding & Shen, 2007) Men sanningen är att en enkärnig 

CPU bara kan arbeta med en process i taget och att den parallella illusionen orsakas av en så 

kallad context-switch. Context-switch även kallad process switch, jobbar med att skifta 

processer i CPUn. (Gu, Yeh, Hunag, et al., 2007) Vad context-switch gör mer exakt är ett 

iterativt arbete som går ut på att ta ifrån ett arbete eller en process från CPUn för att sedan 

spara ner den i sitt dåvarande stadie för att sedan ladda in en tidigare arbetad process eller 

ny till CPUn. Genom ett minne tillägnat till context-switchen så kan denna snabbt switcha 

många olika processer till och från CPUn. (Bao, Li, Zhang, et al., 2012) 

För en GPU (Graphics Processing Unit) som också tidigare beskrevs i slutet av kapitel 2.1 får 

sina processer hanterade av en context-switch precis som CPUn, se figur 5. 

 

Figur 4: Context-switch. 

Context-switch blir en intressant komponent när det kommer till prestanda i bearbetning av 

processer då det är känt att det går långsammare ifall den belastas. (Gu, Yeh, Hunag, et al., 

2007) Li, Ding & Shen (2007) beskriver att processorns register måste sparas och återställas, 

OS kernel kod (schemaläggare) måste exekvera, TLB (cache för minnes hantering) posterna 

måste laddas om, och processors pipeline måste rensas. Vidare förklarar de att dessa 

kostnader är direkt förknippade med nästan alla context switch i ett multitasking-system. 

Dom kallar dem direkta kostnader. 

Process 1 

CPU 

Process 2 

Resume 

Suspend 

Resume 

Suspend 

Context-switch 
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3 Problemformulering 

3.1 Problemet 

Utifrån teknikernas skillnader ställs frågan, vilken teknik ska en webbutvecklare välja? När 

blir WebGL det rätta alternativet eller Canvas beroende på scenario? Med eller utan Atlas, 

hur presterar teknikerna? 

Om WebGL eller Canvas ofta behöver ladda in resurser från sekundär lagringsplats blir den 

grafiska utskriften långsam eftersom laddning till och från hårdvara tar tid (Fluck, Aharon, 

Cremers, et al., 2006). I vilka sammanhang märks det och vilka typer av lösningar kan 

effektivisera detta? 

Se figur 6, ett foto från Google Maps utvecklat av Google och som använder sig ut av 

tekniken WebGL för att presentera kartgrafik sedan oktober 2011 (McClendon, 2015). 

Google Maps är en webbtjänst som renderar ut kartor efter förfrågan. I Figur 6 kan de svarta 

partierna av kartan illustrera ett exempel på när bildresurser inte finns tillgängligt för när de 

väl behövs. Sättet som Google Maps renderar ut sin karta på är just via separata bildobjekt 

eller Tiles (Google Maps API 2015). 

 

 
 

Figur 5: Karta utrenderad med WebGL teknik över Skövde med Google Maps (McClendon, 2015). 

 

Google Maps 

WebGL renderar ut kartor 
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3.2 Hypotes 

Arbetets hypotes är att utritningshastigheten blir snabbare i WebGL och Canvas för 

dynamisk grafik i webben då atlastekniken Atlas användas för att minska belastning av in 

och ut data för datorenheters processorer. 

3.3 Metod 

3.3.1 Experiment 

Med en experimentel metod kan hypotesen för arbetet bli besvarad i form av korrekthet.  

Li, Ding & Shen (2007) beskriver genom ett experiment hur arbetstiden blir förändrad för 

Context switch då arbetets storlek stiger. Benchmarktester genomfördes av Li, Ding & Shen 

(2007) genom att låta processorn få läsa olika storlekar av Array listor. 

Detta experiment kommer också sätta prov på Context switch men på både CPU och i GPU:n 

genom teknikerna HTML5 Canvas och WebGL. Likheten med Li, Ding & Shens arbete är att i 

detta experiment motsvarande deras olika storlekar av Array listor, testa belastningen 

genom atlastekniken Atlas. 

 

Figur 6: Ide och metod till benchmarkstrategi. 

Testvärld 

Illustration på grafisk utskrift dynamiskt 
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Tile-objekt (bildresurs) 
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Ett bild-objekt 

Separata bilder 
Bild för bild laddas 



 12 

Genom att skapa en JavaScript applikation kan ett experiment för att föra statistik i 

utritningshastighet på grafiska Canvas element som skrivs ut dynamiskt på skärmen allt 

eftersom scenen förändrar position i y eller x led. Genom att tilldela olika Atlasar kan 

applikationen vara förberedd med de grafiska resurser i minnet när det väl efterfrågas. 

I figur 6, se ovan, visar hur grafiska objekt i form av bilder laddas in för att presenteras på en 

användarskärm. Figur 6 illustrerar också skillnaden mellan att ladda in en Atlas 

motsvarande att ladda bild för bild till varje unikt objekt när det behövs. 

 

3.3.2 Alternativa metoder 

Annat tänkbart alternativ experiment till att mäta teknikerna kan vara att i stället använda 

sig ut av en enklare testmiljö där objekt inte förflyttar sig i x eller y led enligt illustration i 

föregående kapittel (figur 6 & 7). Tanken kan då i stället vara att enkelt göra grafiska 

utritningar på en och samma punkt på användarens skärm där inga grafiska objekt förflyttar 

sig. 

Utöver alternativt experiment så är fallstudier eller användarstudier också två lämpliga 

forskningsmetoder för området. Med användarstudier kan verkliga användare testa alla 

fallen för Canvas och WebGL med Atlas för att ge resultat i form av vilken uppfattning som 

använderen får av att se föremål bli utritade på användarens skärm. Användarna ger data till 

undersökningen genom att fylla i en enkät som vill ha svar på användarens upplevelse. En 

fallstudie i stället kan ge en djupare forskning på önskat område. Genom att exempelvis 

bygga upp scenarion där utbildade webbutvecklare intervjuas efter att ha fått se och gå 

igenom tester med Canvas och WebGL med Atlas för att svara både på saker så som 

svårhetsgrad för tekniker och uppfattad utritningshastighet. Forskningsmetoderna skulle ge 

svar på intressanta fenomen såsom om användaren kan märka en förbättring med eller utan 

Atlas i Canvas eller WebGL som har exempelvis en svarstid bättre på 5ms. 

Varför ett experiment just valts som metoden för detta forskningsarbete beror på att svart på 

vitt kunna ge raka svar med skapad data i en rimlig miljö. Experimentet blir inte objektivt ut 

efter användaren utan i så fall hårdvaran vilket är värt att diskutera. Men att mäta på 

datorenheter med ett experiment istället för användarstudier ger ett mer rättvist resultat, 

dock skulle kombinationen av båda vara optimalt men inte inom detta forskningsarbetes 

tidsram. 

3.3.3 Metoddiskussion 

Experimentet är tänkt att gå till på så sätt att tiden tas vid det tillfälle ett grafiskt objekt 

efterfrågar en bildresurs. Tiden stoppas när resursen finns hos objektet. Genom att ladda in 

tunga resurser kan teknikerna pressas (Wei & Xu, 2011).  
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Figur 7: Ide för mätning. 

Genom olika tyngd på bildobjekten, med eller utan Atlas som laddas in samtidigt som 

mängden objekt på skärmen kommer sätta prov på båda teknikerna. Att en serie av objekt är 

den samma för båda tekniker vid testkörning anses viktigt för att ge en pålitlig mätning. Att 

ha slumpmässig testning skulle ge oärliga tester eftersom en slumpad serie av objekt kan 

orsaka fördel till någon av teknikerna. 

Testapplikationen utvecklas efter tänkt metod där båda teknikerna WebGL och HTML5 

Canvas ska visa lika visuellbild på användarens skärm. Kvantitativ mätning ger variabeln tid 

som kombineras tillsammens med hur många aktiva objekt som ritades ut, storlek på 

bildresurs och utritningshattighet. 

Ett problem som uppstår i mätningsfasen av metoden är att JavaScript bara är synkront med 

Canvas men inte med WebGL, vilket därför leder till att WebGL inte kan mätas med 

JavaScript. Alternativet till att kunna utföra mätningar för WebGL blir att utnyttja 

webbläsares inbyggda loggningssystem. Till exempel Google Chrome som är en av de 

främsta webbläsarna idag har en loggning som kan ge svar på responstid när ett bildobjekt 

finns tillgängligt. (Hoetzlein, 2012) 

Tanken i att mäta teknikerna i en testmiljö där objektens position ändras i x och y led är av 

anledning till att efterlika miljöer så som grafiska kartor, filmer eller spel, se figur 6 ovan. 

 

3.3.4 Forskningsetik 

För att detta arbete ska kunna påvisa pålitliga mätningar och tester behöver grundläggande 

information redovisas såsom mjukvaru- och hårdvaruspecifikationer. Att också redovisa den 

typ av information ger möjlighet till återupprepning av arbetets mätningar och tester (Cai, 

Nerurkar & Wu, 1998). 

Tidtagning 

Illustration på grafisk utskrift dynamiskt 

Tid start 

Minne 
Sekundär
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Tid stop 

Objekt utan textur 
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Lagrade bildobjekt/texturer 
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Val av webbläsare styrs av vilken tekniktillgänglighet, populäritet dem har för att delvis 

minska risken för potentiella fel i tester och mätningar men även för att ge intressanta 

mätningar för vad som är aktuellt idag. 
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4 Implementation 

4.1 Förstudie 

Teknikerna Canvas och WebGL med eller utan Atlas ska prestandatestas i tid för grafisk 

utskrift. För att genomföra tester som kan ge den typ av data som önskas så behövs någon 

typ av applikation skapad för vardera tekniken.  

Testmiljön önskas efterlikna verkliga scenarion så som spel eller kartor där de båda 

teknikerna utsätts för likvärdig miljö. Miljön kan utvecklas och användas för båda 

teknikernas applikationer. Med andra ord ska de båda teknikerna ha samma grundkod eller 

motor för att driva den önskade miljön. 

1981 var året då troligen världens mest kändaste spelkaraktär Mario kom till världen som 

strax därefter kom ut med egna spelet Super Mario Bros. Spel på den tiden byggdes med 

liknande grund och tänkesätt som även används idag för att utveckla interaktiv och rörlig 

datagrafik. Dimensionen var 2d med spelvärldar gjorda av Atlasar och objekt av sprites (en 

animation, i en bildfil). Inspiration har kunnat tas ifrån, HTML5 Canvas & Backbone, 2014 

där ett Super Mario JavaScript projekt beskrivs. 

Idéer och inspiration till hur ett testprogram med grund och miljö efter önskan för både 

Canvas och WebGL har kunnat tas ifrån Super Mario Bros. Genom samma grundprinciper i 

utveckling så som Super Mario Bros så kan även testapplikationen i detta arbete med önskad 

miljö bli utvecklad på. 

De mätningar som är tänkta att genomföras på skapade testprogramen kan fångas upp 

genom den redan befintliga logg som finns i webbläsare som exempelvis Chrome eller 

Firefox. Gavaletz, Hamon & Kaur, 2012 säger att webbläsare är ett vist alternativ till mätning 

av webbapplikationer eftersom de innehar funktion för just loggning, mätning. Webbläsare 

är något som är en självklarhet som programvara i datorenheter hela världen över och 

används därför av en mycket bred publik. 

 

Figur 8: Flödesschema. 

Analys 

Specifikation 

Design 

Utveckling 
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Arbetet för utvecklingen underlättades genom att tillgå en stegvis med iterativ metod i form 

av en vattenfallsmodell.  Anon, Waterfall model, 2015 beskriver vattenfallsmodellen som ett 

enklare alternativ till att nå resultat snabbt. Eftersom nya idéer på lösningar och förbättringar 

kommer uppstå under processen av utvecklingen så är det positivt för arbetet att få snabba 

resultat och att iterativt kunna gå bakåt för förändring. 

Vidare i nästa kapittel kommer tillvägagångsättet till att åstadkomma beskriven 

testapplikation beskrivas. 

4.2 Utveckling 

Det som behövs gemensamt som grund för båda applikationerna är en motor. En motor som 

utföra rendering och logiska operationer så snabbt som möjligt. Även algoritmer till att 

beräkna ut vad som ska synas på skärmen just då och hur behövs gemensamt för både 

Canvas och WebGL. De olika variabler som blir viktiga för rendering och som får data från 

de tidigare nämnda algoritmerna kan beskrivas tydligast genom skisser, Se figur 8. 

 

Figur 9: Matris och utritningsyta 

Figur 9 visar en 2dimensionell Array, alltså en matris. Matrisens alla olika index innehåller 

ett datavärde som talar om vad just det specifika indexet ska presentera. Matrisen ska inte 

vara något annat än en 2 dimensionell lista med värden som representerar en karta. Kartan 

kan vara ett rutnät av separata bilder från bildfiler eller Tiles från en eller flera Atlasar. 

Den mer avancerade biten till att kunna presentera matrisen i form av grafik på skärmen 

ligger i de algoritmer som kan konvertera kordinater över matrisen mellan pixlar och Tiles. I 

figur 9 är varje bildobjekt 128 pixlar och ger där av 1 tile=128 pixlar. 

Om världen ska vara i storlek av 512x512 pixlar där varje koordinat/index i matrisen 

representerar 64x64 bitar i grafik, då ger det en matris av storleken 8x8 index. Är då den 

synliga arean 128x128 pixlar så ger det oss 2x2 synliga index från där första indexet startar 

på pixel 0x0 till 64x64 därefter nästa index vidare till pixel 128x128. Frågan är nu vilka 2x2 

index som ska visas av matrisen på den synliga arean? 
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Vi har en Array, viewRes som säger upplösning i x och y pixlar för den synliga arean att 

presentera grafik i. En matris i from av 2dimensionell Array vid namnet matrix skapas i 

storlek efter hur stor testvärlden önskas vara. Variabeln tileSize är storleken för varje textur 

eller index och genom att dividera viewRes i x och y led med tileSize för att ge resultatet i 

antalet synliga texturer/tiles/index i x och y led. Antalet synliga tiles lagras i Arrayen 

tileCount. 

De övre nämnda variabler och Arrayer med algorimer används som globala över 

programmet kan se ut som i figur 10. 

 

Figur 10: Variabler och Arrayer med algorimer. 

Med samlad och global data redovisad i figur 10 kan användas till att skriva ut enbart de 

synliga kordinater eller index från matrisen genom en så kallad 2dimensionell forloop, se 

figur 11. 

 

Figur 11: 2dimensionell forloop. 

Figur 11 illustrerar ett sett att kunna rita ut en matris på i x och y led. Utritningen sker 

kontinuerligt så fort som möjligen genom att köra forloopen ovan i en oändlig loop. 

För att kunna få olika grafiska utskrifter i testapplikationen till att möjliggöra fler 

mätscenarion så behövs en inställningspanel. Panelens jobb gör det möjligt för användaren 

själv att kunna mata in nya önskade data värden till önskat mätscenario, se figur 12.  

var viewRes   = [512, 512]; //Canvas element resulotion 

var tileSize   = 64; //Size of one tile in pixels 

var matrix    = createMap(matrixSize); //Matrix  

var viewPos      = [0, 0]; //Window position(X, Y) 

var tileCount  = [viewRes[0]/tileSize, viewRes[1]/tileSize]; //Tiles on screen(X,Y) 

var pixelCord  = [Math.floor(viewPos[0]/tileSize), Math.floor(viewPos[1]/tileSize)]; //Pixelcoord in tilecoord(X,Y) 

var pixelCordMod  = [viewPos[0]/tileSize-pixelCord[0], viewPos[1]/tileSize-pixelCord[1]]; 

var render = function () { 
for(var y = 0; y < tileCount[1]+1; y++) { 

 for(var x = 0; x < tileCount[0]+1; x++) { 
   if(!tileMap) { 

    //Atlas code here   
   } 
   else { 
    //Without Atlas code here 
   } 
  }; 

}; 
} 
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Figur 12: Design, testapp. 

Med dessa grundförutsättningar kan Canvas eller WebGL funktionalitet adderas för att 

vidare utveckla testapplikationer för båda tekniker. Dessa implementationer beskrivs 

kommande kapittel. 

4.2.1 Canvas 

Enkelheten med Canvas är att man med en ritfunktion enkelt kan rita ut på det angivna 

Canvas elementet. Genom denna funktion kan punkter i form av en fyrkant och en inladdad 

textur bilda det grafiska objekt som är tänkt för en koordinat eller index. 

För att kunna rita ut med en stor Atlas eller med separata bildfiler så behövs två olika lägen 

för utritning. Antingen med eller utan Atlas. Vid Atlas räcker det att ladda in bildtexturen vid 

första tillfället något i den efterfrågas, därefter positioneras varje bit ut ur Atlasen för 

utskrift. Figur 13 visar en algoritm där koordinat för aktuell index ska ritas ut adderas ihop 

med position över synlig area dividerat med totala antalet Tiles i Atlasen. 

 

Figur 13: Tile algoritm. 

Är det ingen Atlas som ska renderas utan separata bildfiler, i så fall ska den enskilda bildfilen 

laddas då den behövs. 

4.2.2 WebGL 

I WebGL skapas två buffrar som byggs upp för hela arean som ska renderas innan WebGL 

renderar med buffrarna.  

 

 

Figur 14: textur och vertex kordinater i varsin buffer. 

Buffrarna består av kordinatpunkter som avgör vart trianglar ska ritas ut i pixlar på Canvas 

elementet vilket är den synliga arean. Eftersom det är trianglar som WebGL ritar så måste 

varje index i matrisen symboliseras av två trianglar för att bilda en rektangel så som världen 

är tänkt att se ut. 

var tileRow = (y % matrixSize)+pixelCord[1] | 0; 
var tileCol = (x % matrixSize)+pixelCord[0] | 0; 
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Det fallet där ingen Atlas ska användas måste WebGL bygga upp ny ruta (två trianglar) med 

textur och rendera efter varje index i matrisen som ska vara synlig. 

4.2.3 Atlas & texturer 

Atlas och separata bildfiler genererades i 3 olika varianter till att testa med i 

testapplikationen. Tre olika uppsättningar, 128x128, 64x64 och 32x32 pixlar per Tile/bildfil 

är vad som skiljer sig mellan varianterna. Alla Atlassens storlek är den samma med 

4096x4096 i pixlar med de 3 olika varianterna av Tiles i. Atlas storleken avgjordes efter vad 

datorenheter kan klara av att köra idag. 

  

Figur 15: 128x128 Tiles på en 4096x4096 Atlas. 

 

         

Figur 16: 128x128 separata bildfiler. 

4.3 Progression 

4.3.1 Version 1 

• Kontrollpanel 
– Justeringar för olika testscenarion. 

• Spelloop 
– Exekverar så snabbt som möjligt. 

• Karta/Värld 
– 2dimensionell array 
– Varje index representerar en del av världen. 

• Canvas rendering 
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• Tileset & bilder 
– 16x16 = 1 tile 

• Mätning 
– WebGL & JavaScript Asynkront. 
– Lösning: Webbläsarens logg. 

4.3.2 Version 2 

• Tileset & bilder 

– 32x32 = 1 tile 

– 128x128 = tile 

• WebGL rendering 

– Implementation av WebGL. 

• Canvas optimering 

– Laddning av Atlas utanför spelloopen. 

4.3.3 Version 3 

• Mätfunktionalitet 

– Renderingstid spelas in 

– Bilder per sekund spelas in 

– Lagras i listor för möjlighet till extern lagring av mätdata 

 

4.4 Pilotstudie  

Ett genomförande av en pilotstudie ansågs viktig för att ge svar på i fall hypotesen var 

mätbar. I fall teknikerna Canvas, WebGL med eller utan Atlas kunde mätas. På utvecklade 

testapplikationer för båda tekniker kunde 5 iterationer göras per scenario, vilket är med eller 

utan Atlas. 

Mätningarna genomfördes på lokal stationär dator med följande specifikationer: 

 Webläsare: Chrome 

 CPU: intel i7 2.30GHz 

 GPU: Geforce 630M GT 2GB 

 8GB DDR3 RAM 

 

 

Figur 17: Testapplikationer. 
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För pilotstudiens mätningar användes också följande applikationsinställningar: 

 TileSize: 32x32 px 

 Matrix speed: 1 px/f 

 Resolution: X= 768, Y= 384 

 

Graf 5: Genomsnitt i laddning, Canvas och WebGL. 

Figur 17 visar en graf på genomsnittliga världen från 5 olika iterationer i med eller utan 

Atlas. I varje testfall scrollas matrisen diagonalt tills matrisen når sitt slut där varje testfall 

avslutas. Värdena handlar om den laddningstid i millisekunder som det tog för texturen att 

ladda ifrån det tillfälle programmet efterfrågade texturen.  I grafen kan man tyda att Atlas 

texturens laddningstid är snarlika mellan både Canvas och WebGL. Däremot i de testfall där 

applikationen kör utan Atlas och efterfrågar istället separata bilder för varje index så är 

Canvas betydlig snabbare än WebGL. Orsak är att WebGL blir långsamt då CentextSwitchen 

behöver arbeta mycket, alltså när data måste skickas ner till GPU:n. 

Även en mätning i FPS (bilder per sekund) togs i samband med testet i figur 17 och i figur 18 

kan ett till diagram demonstreras. Här kan man klart och tydligt se hur snabb utskriften 

skedde beroende på de olika scenarion som kördes i testapplikationen. 
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Graf 6: Genomsnittlig FPS mätning för rendering. 

  

Graf 7: Genomsnittliga totalen i ms. 

Mätningarna indikerar att WebGL kan rita grafik snabbt så länge inte ContextSwtichen inte 

behöver överarbeta. Canvas däremot kan hantera många bildfiler men med något lägre FPS 

än WebGL. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel kommer mätresultat och analys presenteras utifrån utförda mätningar. Det 

huvudsakliga i utverderingen är att fokusera på de skillnaderna mellan respektive scenario 

för teknikerna Canvas och WebGL i basfall eller med Atlas teknik.   

Två testapplikationer, en för Canvas och en för WebGL rendering. Båda skapade i rent 

programspråk, alltså utan något externt bibliotek. Den renderade scenen är identisk oavsett 

respektive teknik i de båda testapplikationerna. Mätning sker i testapplikationen genom 

tidtagning i millisekunder och bilder per sekund. 

Applikationernas olika scenarion för respektive teknik görs med olika Atlas och Bilder i 

följande storlekar så som: 

• 8x8 

• 16x16 

• 32x32 

• 64x64 

• 128x128 

 

Dessa olika pixelstorlekar på bildobjekt i de olika renderingars scenarier görs i en 

skärmupplösning på 1280x720 i pixlar. 

 

Basfallet i undersökningen är de scenarion utan Atlas teknik utan med vanliga separata 

bilder som representerar varje bildobjekt. 

5.1 Presentation av undersökning 

Genom en mer omfattande testning eller mätning på Canvas och WebGL i bestämd hårdvara 

och scenarion kunde data skapa lättlästa diagram med standardavvikelser för att ge svar på 

den tänkta hypotesen för forskningen.  

Alla mätningar genomfördes i respektive applikation för följande webbläsare: 

• Chrome 

• Firefox 

• Internet Explorer 

 

Varje scenario itererades 50 gånger för att få säkra resultat och kördes på följande plattform: 

 

Plattform 

Operativsystem: Windows 8.1 

Processor (CPU): intel i7 2.30GHz 

Grafik (GPU): Geforce 630M GT 2GB 

Minne: 8GB DDR3 RAM 

Lagring: SSD 

 

Renderingstesterna som genomförs på testplattformen kommer köras i upplösningen 

1280x70 i pixlar. 
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För den upplösningen renderas följande mängd trianglar beroende på objektens storlek: 

 32x32: 1 840 stycken treanglar, 

 64x64: 520 stycken treanglar, 

 128x128: 120 stycken treanglar. 

 

Alla webbläsare kraschade och gav felrapport för de scenarion som 8x8, 16x16 i pixlar 

kördes. 32x32 i pixlar kraschade också förutom i webbläsaren Firefox. Nedan presenteras 

just dessa tester gjorda i Firefox med 32x32 pixlar för både Canvas och WebGL. 

 
Graf 8: Genomsnittliga i ms för firefox Canvas 32x32. 

Genomsnitt och standardavvikelser för 50 iterationer och strax över 500 renderade vyer eller 

frames kan här tala om att tekniken Canvas kan rendera ut 922 bildobjekt med separata 

bildobjekt snabbare än när Atlastekniken är applicerad. Samma testkörning men i FPS 

mätning (bilder per sekund) gav en mer lik linje mellan separata bilder och Atlas. Eftersom 

standardavvikelserna konstant korsar båda teknikerna blir det också svårt att statistiskt 

kunna säkerställa i fall den ena tekniken har bättre resultat än den andra. Däremot kan man 

se en tendens till att även separata bilder har en högre bilder per sekund.  

 
Graf 9: Genomsnittliga i FPS för firefox Canvas 32x32. 
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Vidare i undersökningen gjordes samma scenario för även WebGL. Det intressanta som kan 

statistiskt bevisas med dessa fall är att WebGL visar en rak motsats mot Canvas där det i 

stället är Atlasen som snabbast blir renderad. 

 
Graf 10: Genomsnittliga i ms för firefox WebGL 32x32. 

Genomsnittet med standardavvikelser kan tala om att separata bilder tar längre tid att 

rendera jämfört med Atlas där Atlas renderingen har ett snitt på 25.58078 millisekunder och 

separata bilderna så mycket som ett snitt på 220.5615. 

I bilder per sekund för samma test gav liknande resultat som för Canvas där det inte 

statistiskt kan bevisas utan bara visa en tendens av bättre värden för scenariot med Atlas. 

 

 
Graf 11: Genomsnittliga i FPS för firefox WebGL 32x32. 

 

För att ge en bättre överblick över de båda teknikerna med eller utan Atlas för Firefox så 

skapades ett stapeldiagram för totala genomsnittet. 
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Graf 12: Totala genomsnittliga i ms för firefox WebGL och Canvas 32x32. 

  

Det totala genomsnittet visar tydligt att WebGL jobbar mycket snabbare med Atlasar än 

Canvas. Vi ser också att canvas utan Atlas är ungefär lika snabbt som WebGL med Atlas. 

 
 Graf 13: Genomsnittliga i ms för Internet Explorer WebGL 64x64. 

I Internet Explorerer går det tydligt att tyda den stora tidskillnad som gäller mellan Basfallet 

(bilder) och Atlas. 

 
Graf 14: Genomsnittliga i FPS för Internet Explorer WebGL 64x64. 

 

25.95642599 

168.229663 

220.5614532 

25.58078493 

Firefox 32x32 
Total genomsnitt ms 

Canvas Bilder Canvas Atlas WebGL Bilder WebGL Atlas

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1

1
9

3
7

5
5

7
3

9
1

1
0

9

1
2

7

1
4

5

1
6

3

1
8

1

1
9

9

2
1

7

2
3

5

2
5

3

2
7

1

2
8

9

3
0

7

3
2

5

3
4

3

3
6

1

3
7

9

3
9

7

4
1

5

4
3

3

4
5

1

4
6

9

4
8

7

5
0

5

M
il

li
se

k
u

n
d

e
r 

(m
s)

  
 

Frames 

IE WebGL 64x64 
Genomsnitt ms 

Bilder

Atlas

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

1
9

3
7

5
5

7
3

9
1

1
0

9

1
2

7

1
4

5

1
6

3

1
8

1

1
9

9

2
1

7

2
3

5

2
5

3

2
7

1

2
8

9

3
0

7

3
2

5

3
4

3

3
6

1

3
7

9

3
9

7

4
1

5

4
3

3

4
5

1

4
6

9

4
8

7

5
0

5

F
P

S
 

Frames 

IE WebGL 64x64 
Genomsnitt FPS 

Bilder

Atlas



 27 

För tester i 64x64 pixlar för bildobjekt framgick det även här att WebGL jobbar snabbare 

med Atlasar kontra separata bilder. Generellt gav alla tester som gjordes en klar indikation 

för att Internet Explorer renderade betydligt snabbare kontra de andra två webbläsarna. 

Graf 15 och 16 nedan visar alla test för 64x64 i pixlar för alla webbläsare med eller utan 

Atlas. 

 
Graf 15: Genomsnittliga i ms för alla webbläsare i Canvas 64x64. 

 
Graf 16: Genomsnittliga i ms för alla webbläsare i WebGL 64x64. 

 

 

Förutom de spikar som skett i testerna så har mätningarna gett tydliga mätresultat. Graf 16 

visar tydlig hur Internet Explorer renderar ut WebGL grafik mycket snabbare än övriga 

webbläsare. Det går också att tyda att basfallen blir bättre när Atlas appliceras men bara för 

WebGL. Canvas visar motsatsen och basfallen visar sig vara effektivare i utritningshastighet 

än Atlas. 
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Graf 17: Totala genomsnittet för alla tester i ms. 

 

I ovanstående graf, graf 17 kan man följa alla mätningar i renderingstid. Lägre värde är 

bättre. Här ser man hur det blir tyngre för webbläsaren allt eftersom bildobjekten minskar 

och där av blir fler för att fylla den bestämda upplösningen som ska renderas. Scenariot för 

Firefox 32x32 i ovanstående graf är den samma som från graf 8-11. 

 

 
Graf 18: Totala genomsnittet för alla tester i FPS. 

 

Nästa graf, graf 18 går han i hand med föregående graf på så sett att när värdet är högt i graf 

17 så är värdet lågt i graf 18. I den här grafen är högt värde bra. 
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Graf 19: Totala antalet ritanrop för sekvens med respektive bildstorlek. 

 

Ytligare data i form av antal ritanrop för respektive test har också kunnat fångas upp genom 

en räknare för varje aktivt ritanrop för både basfall och optimering. 

 

I graf 19 indikerar tekniken Canvas på att oavsett basfall och optimering så genomförs lika 

många ritanrop. WebGL däremot gör enbart ett ritanrop för fallet med optimeringen medan 

basfallet motsvarar samma antal ritanrop som även gällde Canvas.  

Basfallet som genomförts i Canas och WebGL utför e konstant med 78 ritanrop för 128x128, 

274 ritanrop för 64x64 och 985 ritanrop för 32x32. 

 

 
Graf 20: Totala antalet ritanrop för sekvens med respektive bildstorlek. 

 

I graf 20 demonstreras hur antalet ritanrop för basfallet exponentiellt ökar efter antalet 

trianglar eller ju mindre bildobjekten är. Optimeringen med Atlas håller sig linjär. 
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5.2 Analys 

Graferna som representerar det framtagna mätdata kunde ge två framför allt intressanta 

frågeställningar vid analys. Frågorna eller fallen är inte bara intressanta i sig utan talar också 

om att hypotesen inte håller. Detta kan listas i två punkter: 

 Basfall 

o Canvas snabbt. 

o WebGL långsamt. 

 Atlas 

o Canvas långsamt. 

o WebGL snabbt. 

Hypotesen säger att båda teknikerna renderar snabbare med atlastekniken. När då Canvas 

visar sig jobba snabbare i basfallet än med Atlas så innebär det för hypotesen att det inte 

håller. 

Varför WebGL renderar långsammare än Canvas i basfallet kan förklaras genom att context-

switchen behöver jobba mycket mer för att föra över data till GPU:n vilket tar tid. Den stora 

skillnaden mellan basfallet och Atlas beror på antalet ritanrop och att den totala storleken 

och laddningstiden för att rendera basfallet är betydligt större än en Atlas och ger där av mer 

data att ladda över till GPU:n. Atlas i stället blir totalt mindre i datastorlek men större 

grafiskt. Anledningen till att Atlastekniken blir tyngre för Canvas till skillnad från WebGL 

kan vara att CPU:n blir belastad av att jobba med många bildobjekt från en stor fil som en 

Atlas samtidigt som den måste positionera ut rätt Tile från Atlasen för det unika 

bildobjektet. Med andra ord genomför Canvas lika många ritanrop för både basfall och 

optimering, bara det att optimeringen innebär laddning av ett större bildobjekt (Atlasen) för 

varje ritanrop vilket gör Canvas långsammare med optimeringen. Basfallet blir i stället 

lättare för CPU:n då alla filer finns snabbt tillgängligt och varje objekt blir av mindre storlek 

och utan behov av positionering. 

Detta kan också påvisas stämma med de mätningar som gjorts för antalet ritanrop. Basfallet 

för WebGL gör många ritanrop medans optimeringen enbart ett ritanrop. Detta innebär 

också ett högre användande av context-switchen för basfallet. 

Utöver detta kan analys tala om att mindre tiles tar längre tid att rendera ut för respektive 

teknik. Orsaken är enkel och beror på att det krävs fler tiles av mindre storlekt för att fylla 

bestämd skärmstorlek. Fler bildobjekt resulterar i högre CPU belastning. Det går också att se 

att när renderingstiden ökar så minskar också bilder per sekund (fps) vilket är fullt rimligt. 

Vid analys av de olika webbläsarna som används för att testa teknikerna så kan det 

diskuteras till varför just Internet Explorer sticker ut ur mängden med sin betydligt snabbare 

renderingsförmåga. Firefox och Chrome gav liknande renderingstider och FPS medan 

Internet Explorer var generellt cirka 25% snabbare förutom basfallet för WebGL. Frågan är 

då varför är Internet Explorer så snabb i alla fall förutom i just basfallet för WebGL till 

skillnad från de två övriga webbläsarna. 
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5.3 Slutsatser 

Hypotesen säger att atlasteknik förbättrar prestanda i renderingstid för Canvas och WebGL. 

Testerna för teknikerna talar om att fallet gäller bara WebGL. WebGL renderar alltså 

betydligt snabbare med atlastekniken och Canvas renderar snabbare i basfallet. Orsaken 

beror på antalet ritanrop. Att starta upp testapplikationen med Atlas går fortare och basfallet 

tar längre tid då basfallet innehåller betydligt mer grafikdata. Slutligen kan slutsatsen dras 

att hypotesen inte stämmer eftersom det bara är WebGL som får förhöjd prestanda i tid. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete redovisar hur de två teknikerna Canvas och WebGL förhåller sig till varandra i 

utritningshastighet tillsammans med en bildteknik kallad Atlas. Atlastekniken är enkelt 

förklarat när ett bildobjekt är som en Atlas med flertal bildobjekt där i som hade kunnat 

motsvara separata bildobjekt. Hypotesen är att båda teknikerna skyndar på 

utritningshastigheten i millisekunder med atlastekniken. Där av blir experimentets basfall 

med separata bildobjekt. 

Genom två testapplikationer för båda teknikerna gav mätningar svar på forskningsarbetets 

hypotes. Svaret överaskade och visade sig inte helt stämma överens med den tänkta 

hypotesen. Basfallet visade sig vara snabbare i Canvas jämfört med Atlas men i WebGL 

motsatsen. 

6.2 Diskussion 

Forskningsarbetets hypotes grundar sig i grafisk rendering för webben. Hypotesen tar upp 

två aktuella tekniker för just grafisk rendering och menar på att dessa renderar snabbare i tid 

med en atlasteknik. Experimentets mätresultat kunde ge svar på att hypotesen inte höll. Det 

var Canvas som blev långsammare med atlastekniken och WebGL som blev snabbare.  

Att WebGL blir långsamt i testerna vid basfallet då varje bildobjekt representeras av separata 

bilder stämmer överens med vad Li, Ding & Shen (2007) beskriver. När context-switchen 

belastas så blir systemet långsamt vilket är resultatet av basfallet och anledningen till att 

atlastekniken gör WebGL snabbare. För att kunna ge svar på detta så skulle all data med 

texturer behöva mätas i GPU:n. Men eftersom vad Wei & Xu, (2011) beskriver om att WebGL 

är asynkront med JavaScript så får mätningarna ske på CPU:n. 

Men att Canvas blir långsammare med atlastekniken har att göra med Atlasens storlek. 

Huvudsakligen beror detta i att många renderingsanrop görs med atlastekniken i Canvas. 

Skulle Atlasen varit uppdelad i fler och ha en lägre upplösning så hade möjligtvis prestandan 

i renderingstid ökat. En vidare forskning med inriktning på rendering som sker i CPU:n  

skulle eventuellt kunna ge ett ärligt svar på frågan. 

Eftersom resultaten stämmer överens med vad Li, Ding & Shen (2007)  beskriver så ses dem 

som trovärdiga. Även att FPS:en ökar i samband med att renderingstiden i millisekunder 

minskar ger trovärdiga indikationer på att mätningarna är korrekta. 

Utöver diskussionen om hypotesen och för hur respektive teknik beter sig i de olika 

testscenarierna så finns det en annan intressant diskussion angående just hur detta 

experiment förhåller sig till resultat utanför den specifika testmiljön. Varför den 

diskussionen är intressant är för att detta experiment inte kan lova verkliga resultat. 

Hårdvaran kan nämligen påverka resultaten i stor utsträckning. En mobiltelefon som iPhone 

kan till exempel arbeta med ritkommandona i GPU:n på annorlunda sett än vad 

grafikprocessorn kanske gör i en stationär dator. Datoreneheter har också olika ”drivers” 

som är en nödvändig funktion för GPU:n. Dessa ”drivers” är ofta av olika sort och är 

troligtvis en av delarna till ett annorlunda mätresultat.   Även om fallet kanske är som sådant 
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så finns möjligheten att detta experiment är en bit på vägen till att ge ett verklighetsbaserat 

resultat. 

I arbetets introduktion sades följande, ”Arbetet ska försöka ge svar på när de två 

teknikerna är att föredra ur en webbutvecklares synvinkel, med hänsyn till 

programvarustöd och enkelhet”, vilket inte går att ge ett ärligt svar på utan en 

undersökningsenkät tillsammans med det fakta som detta arbete kunnat ta fram. Bortsett 

från att svårighetsgraden för respektive teknik är subjektiv så kunde detta arbete lägga fram 

att Canvas både har högre tillgänglighet i webben, har godtycklig prestanda efter 

genomförda tester för basfall. Det går inte att dra en slutsats till att Canvas skulle vara 

webbutvecklarens alternativ men däremot kan detta arbete indikera tendensen till att 

tekniken kan vara alternativet. 

6.3 Framtida arbete 

Detta forskningsarbete har många möjliga vägar att vidare gå. Tänkbara test att jobba vidare 

med utifrån detta experiment är att också testa på flera enheter för att kunna ge svar på 

verklighetsbaserade resultat. Allt ifrån mobila, surfplattor, laptops och stationära 

datorenheter skulle ge en mer realistisk bild över hur det i verkligheten ser ut. Att också testa 

över internet kan vara ett ytligare steg att gå i att testa på fler scenarion. Genom att skicka 

grafik och instruktioner från server till klient i syfte till att hypotetiskt bevisa att Atlas 

optimerar basfallet med separata bilder. 

Hypotetiskt skulle arbetets hypotes också kunna skrivas om för att i stället se att atlasteknik 

ökar prestanda i renderingstid för 3D grafik i WebGL och Canvas. Eftersom detta 

forskningsarbete rör 2D grafik så kan även 3D bli ett intressant område att testa. 

Arbetet skulle kunna tillämpas på större projekt ett i ett företags behov för optimering av just 

grafik i webben. Eftersom forskningsarbetet ger svar på vilka tekniker som kan tillämpas 

beroende scenario så skulle exempelvis spel eller en karttjänst för webben kunna dra nytta 

av arbetets resultat och diskussion. 

Andra intressanta fortsättningar på forskningsarbetet skulle vara att konstruera en 

testapplikation för OpenGL i C/C++ för att utföra mätningar även där. Dessa mätningar från 

OpenGL med samma representation som för testapplikationerna i webben kan intressanta 

mätdata ställas mot varandra vad som skiljer framför allt OpenGL och WebGL som är största 

drag identiska (Angel & Shreiner, 2011). 

6.4 Samhälleliga aspekter 

Med arbetet ”Dynamisk grafik med WebGL och Canvas - Atlas och context-switch” finns 

möjligheterna till att inför nya projekt kunna i förväg avgöra vilket tillvägagångsätt som är 

mest lämpat för det tänkta området. De områden som syftas till kan vara sådant som spel, 

kartor och interaktiv reklam. Forskningsarbetet kan då tala om i fall exempelvis ett spel som 

ska utvecklas i Canvas bör avstå från atlastekniken och i stället förhålla sig till 

forskningsarbetets basfall och på så sett uppnå högre prestanda i rendering. 
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Appendix A -  Canvas testapplikation 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF8" /> 

  <meta id="viewport" name="viewport" content ="width=device-width, 

minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

  <meta property="og:image" 

content="http://erikfrick.se/archive/canvastest/screenshot.png" /> 

  <meta property="og:title" content="canvasTest" /> 

  <meta property="og:description" content="En testapp för att mäta 

canvasgrafik." /> 

 

  <title>canvasTest</title> 

  <link rel="image_src" 

href="http://erikfrick.se/archive/canvastest/screenshot.png" / > 

  <link rel="icon" type="image/ico" href="css/img/favicon.ico"> 

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

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

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

 </head> 

 <body> 

  <nav> 

   <div id="open"></div> 

      <ul> 

          <li> 

        Resulotion 

       </li> 

       <li> 

        <span class="type">X</span><input class="type" type="text" 

name="resX" value="768"><i>px</i> 

        <span class="type">Y</span><input class="type" type="text" 

name="resY" value="384"><i>px</i> 

       </li> 

          <li> 

        Tile size 

       </li> 

       <li> 

        <select name="tileSize"> 

      <option value="128">128</option> 

      <option value="64" selected>64</option> 

      <option value="32">32</option> 

     </select> 

     <i>px</i> 

       </li> 

    <li> 
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        Matrix size 

       </li> 

       <li> 

        <span id="matrixSize">64</span><i>&sup2;</i> 

       </li> 

          <li> 

        Matrix speed 

       </li> 

       <li> 

        <input type="text" name="worldSpeed" 

value="0.08"><i>px/f</i> 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="fpsBar" checked> show fps 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="objNum" checked> show 

matrix num view 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="Atlas" checked> activate Atlas 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="fullscreen"> fullscreen mode 

       </li> 

       <li> 

        <button id="change" type="button">Change</button> 

       </li>     

      </ul> 

     </nav> 

  <div id="wrapper"> 

   <div id="panel"> 

    <div id="Atlas" class="center">Atlas Activated</div> 

    <div id="objNum" class="center"></div> 

    <div id="fps" class="center"></div> 

   </div> 

  <!--  <div id="logg"></div> --> 

  </div> 

 </body> 

</html> 

//Gobal variables **START** 

var iterations   = 50; 

var startRender  = false; 

var tileSize     = 128; 

var matrixSize   = 31; 

var worldSpeed   = 5; 

var Atlas      = false; 

var textureImage = new Image(); 
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var viewRes      = [1280, 720]; 

var viewPos      = [0, 0] //Window position(X, Y) 

var matrix       = createMap(Atlas, matrixSize); //Matrix 

var tileCount  = [viewRes[0]/tileSize, viewRes[1]/tileSize]; //Tiles on screen(X,Y) 

var pixelCord    = [Math.floor(viewPos[0]/tileSize), Math.floor(viewPos[1]/tileSize)]; //First 

tilenumber(X,Y) 

var pixelCordMod = [viewPos[0]/tileSize-pixelCord[0], viewPos[1]/tileSize-pixelCord[1]]; 

var canvas       = document.createElement("canvas"); 

var ctx          = canvas.getContext("2d"); 

var rTimes     = new Array("ms"); 

var fTimes     = new Array("fps"); 

var loadFile  = true; 

//Gobal variables **END** 

 

$(document).ready(function(){ 

 canvasTest(); 

 menuSettings(); 

 console.log(localStorage.getItem('iterations')); 

}); 

   

function canvasTest(){ 

 canvas.width = viewRes[0]; 

 canvas.height = viewRes[1]; 

 document.getElementById("wrapper").appendChild(canvas); 

 $("#objNum").html("Matrix view: "+Math.floor((tileCount[0]+1)*(tileCount[1]))); 

    if(Atlas) { 

  textureImage.src = "texture/tiles_"+tileSize+"/Atlas.png"; 

     textureImage.onload = function () { 

   startRender = true; 

  } 

 } 

 // Update world **START** 

 var update = function (modifier) { 

  if(pixelCord[0]+tileCount[0]+1 > matrixSize-1 || 

     pixelCord[1]+tileCount[1] > matrixSize-1) { 

      if(loadFile) { 

       worldSpeed = 0; 

       var testLoops = localStorage.getItem('iterations'); 

       if(isNaN(testLoops)) { 

        testLoops = 1; 

       } 

 

       if(localStorage.getItem("timeData") == "" || 

          localStorage.getItem("timeData") === null) { 

     data = new Array(); 

    } 

    else { 
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     var data = 

JSON.parse(localStorage.getItem('timeData')); 

    } 

    data.push(rTimes); 

       data.push(fTimes); 

 

       if(testLoops >= iterations) { 

        console.log(data); 

        download(data, getTime()+'('+tileSize+')'); 

        localStorage.setItem('iterations', 1); 

        localStorage.setItem('timeData', ""); 

       } 

       else { 

        localStorage.setItem('timeData', JSON.stringify(data)); 

        localStorage.setItem('iterations', 

parseInt(testLoops)+1); 

        location.reload(); 

       } 

 

       loadFile = 0; 

      } 

  } 

  viewPos[0] = viewPos[0]+worldSpeed; 

  viewPos[1] = viewPos[1]+worldSpeed;    

  pixelCord = [Math.floor(viewPos[0]/tileSize), 

Math.floor(viewPos[1]/tileSize)]; //First tilenumber(X,Y) 

  pixelCordMod = [viewPos[0]/tileSize-pixelCord[0], viewPos[1]/tileSize-

pixelCord[1]]; 

 }; 

 // Update world **END** 

 

 // Draw everything **START* 

 var render = function () { 

  ctx.clearRect ( 0 , 0 , canvas.width, canvas.height ); 

  for(var y = 0; y < tileCount[1]+1; y++) { 

      for(var x = 0; x < tileCount[0]+1; x++) { 

    if(pixelCord[0]+tileCount[0]+1 < matrixSize || 

       pixelCord[1]+tileCount[1] < matrixSize) { 

           if(Atlas) { 

      textureImage.src = 

"texture/tiles_"+tileSize+"/Atlas.png"; 

      var tileRow = (y % matrixSize)+pixelCord[1] | 0; 

      var tileCol = (x % matrixSize)+pixelCord[0] | 0; 

      ctx.drawImage(textureImage, tileCol*tileSize, 

tileRow*tileSize, tileSize, tileSize, (-pixelCordMod[0]+x)*tileSize, (-

pixelCordMod[1]+y)*tileSize, tileSize, tileSize); 

        } 

        else {  
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 ctx.drawImage(matrix[x+pixelCord[0]][y+pixelCord[1]], 

      (-pixelCordMod[0]+x)*tileSize, (-

pixelCordMod[0]+y)*tileSize, tileSize, tileSize); 

        } 

       } 

   }; 

  };  

 }; 

 // Draw everything **END* 

 

 // World loop **START** 

 var f = document.querySelector("#fps"); 

  

 var r = false; 

 var l = false; 

 function tick() { 

   if(startRender) { 

    if(l) { 

     var loadTime = performance.now() - l; 

 

     rTimes.push("Fileload:"); //save MS load time 

     fTimes.push(loadTime); 

     l = false; 

    } 

    if(r) { 

     rTimes.push(performance.now() - r); 

    } 

    r = performance.now(); 

      update(); 

      render(); 

      f.innerHTML = "FPS: "+fps.getFPS(); 

 

      fTimes.push(fps.getFPS()); //save FPS time 

 

      $(".load").css( "display", "none" ); 

   } 

   else { 

    if(!l) { 

     l = performance.now() 

    } 

    $(".load").css( "display", "block" ); 

   } 

  window.requestAnimationFrame(tick); 

 }; 

 

 window.requestAnimationFrame(tick); 

 // World loop **STOP** 
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}; 

 

// Matrix generator **START** 

function createMap(Atlas, num) { 

 if(typeof num == 'number' && num > 1) { 

  startRender = false; 

  var map = new Array(); 

  for (i=0;i<num;i++) { 

   map[i]=new Array(); 

   for (j=0;j<num;j++) { 

    if(Atlas) { 

     map[i][j]="x"+i+"_y"+j; 

    } 

    else { 

     map[i][j] = new Image(); 

     map[i][j].src = 

"texture/tiles_"+tileSize+"/x"+i+"_y"+j+".png";  

    } 

   } 

  } 

  if(Atlas) { 

   textureImage.src = "texture/tiles_"+tileSize+"/Atlas.png"; 

   startRender = true; 

  } 

  num=num-1; 

  $(map[num][num]).load(function(){ 

      startRender = true; 

  }); 

  return map; 

 } 

 else { 

  return "error"; 

 } 

} 

// Matrix generator **END** 

 

// FPS **START** 

var fps = { 

 startTime : 0, 

 frameNumber : 0, 

 getFPS : function(){ 

  this.frameNumber++; 

  var d = new Date().getTime(), 

   currentTime = ( d - this.startTime ) / 1000, 

   result = Math.floor( ( this.frameNumber / currentTime ) ); 

 

  if( currentTime > 1 ){ 

   this.startTime = new Date().getTime(); 
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   this.frameNumber = 0; 

  } 

  return result; 

 

 }  

}; 

// FPS **START** 

 

var getTime = function() { 

 var today=new Date(); 

    var h=today.getHours(); 

    var m=today.getMinutes(); 

    var s=today.getSeconds(); 

    return(h+":"+m+":"+s); 

} 

function download(array, filename) { 

    var text = get2dStringArray(array); 

   loadFile = false; 

 var UAString = navigator.userAgent; 

 if (UAString.indexOf("Trident") !== -1 && UAString.indexOf("rv:11") !== -1) { 

  var bb = new MSBlobBuilder(); 

  bb.append(text); 

  var textBlob2 = bb.getBlob("text/plain"); 

  window.navigator.msSaveBlob(textBlob2, filename+".txt");  

 } 

 else { 

     var a = window.document.createElement('a'); 

     a.href = window.URL.createObjectURL(new Blob([text], {type: 'text/plain'})); 

     a.download = filename+'.txt'; 

 

     // Append anchor to body. 

     document.body.appendChild(a) 

     a.click(); 

 

     // Remove anchor from body 

     document.body.removeChild(a) 

 } 

} 

 

function get2dStringArray(array) { 

    var data=""; 

    var col = array.length; 

    var row = array[0].length; 

 

    for (var i = 0; i < row; i++) { 

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

           data += array[j][i] + " "; 

        } 
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        data  += "\n"; 

    } 

    return data; 

} 

 

function menuSettings() { 

 $("nav #change").click(function(){ 

  startRender = false; 

  loadFile = true; 

  rTimes      = new Array(); 

  fTimes      = new Array(); 

  viewPos     = [0, 0];  

  if($("input[name='fullscreen']").prop("checked")) { 

   inputX = $(document).width(); 

   inputY = $(document).height()+1; 

   $("#panel").css({"position": "absolute", 

        "top": "2px", 

        "left": "50px"}); 

   $("canvas").css({"border": "0", 

        "margin-top": "-1px"}); 

  } 

  else { 

   $("#panel").removeAttr("style"); 

   $("canvas").removeAttr("style"); 

   inputX = Number($("input[name='resX']").val()); 

   inputY = Number($("input[name='resY']").val()); 

  }  

  tileSize   = Number($("select[name='tileSize']").val()); 

  if(tileSize == 128) { 

   matrixSize = 31; 

   $("#matrixSize").html("32");    

  } 

  else if(tileSize == 64) { 

   matrixSize == 63; 

   $("#matrixSize").html("64"); 

  } 

  else { 

   matrixSize == 127; 

   $("#matrixSize").html("128"); 

  } 

  worldSpeed = Number($("input[name='worldSpeed']").val()); 

  viewRes    = [inputX, inputY]; 

  tileCount    = [viewRes[0]/tileSize, (viewRes[1]/tileSize)]; //Tiles on 

screen(X,Y) 

  pixelCordMod = [viewPos[0]/tileSize-pixelCord[0], viewPos[1]/tileSize-

pixelCord[1]]; 

  canvas.width = viewRes[0]; 

  canvas.height = viewRes[1]; 
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  $("#objNum").html("Visible matrix elements: 

"+Math.floor((tileCount[0]+1)*(tileCount[1]))); 

 

  if($("input[name='fpsBar']").prop("checked")) { 

   $("#fps").removeAttr("style"); 

  } 

  else { 

   $("#fps").css("display", "none"); 

  } 

  if($("input[name='Atlas']").prop("checked")) { 

   $("#Atlas").removeAttr("style"); 

   Atlas = true; 

  } 

  else { 

   $("#Atlas").css("display", "none"); 

   Atlas = false; 

  } 

  if($("input[name='objNum']").prop("checked")) { 

   $("#objNum").removeAttr("style"); 

  } 

  else { 

   $("#objNum").css("display", "none"); 

  } 

  matrix = createMap(Atlas, matrixSize);  

 }); 

 $("nav #open").click(function(){ 

     $("nav").toggleClass("show"); 

     $("nav ul li span.type").toggleClass("show"); 

     $("nav ul").toggleClass("show"); 

 }); 

 $("#wrapper").click(function(){ 

     $("nav").removeClass("show"); 

     $("nav ul li span.type").removeClass("show"); 

     $("nav ul").removeClass("show"); 

 }); 

 $("input").keyup(function(event){   

     if(event.keyCode == 13){ 

         $("#change").click(); 

     } 

 }); 

 $(document).keyup(function(e) { 

  if (e.keyCode == 27) { 

   $("nav").removeClass("show"); 

      $("nav ul li span.type").removeClass("show"); 

      $("nav ul").removeClass("show");   

  } 

 }); 

 $(window).resize(function() { 
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  if($("input[name='fullscreen']").prop("checked")) { 

   inputX = $(document).width(); 

   inputY = $(document).height()+1; 

   viewRes    = [inputX, inputY]; 

   canvas.width = viewRes[0]; 

   canvas.height = viewRes[1]; 

   tileCount    = [viewRes[0]/tileSize, (viewRes[1]/tileSize)]; 

  } 

 }); 

} 
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Appendix B -  WebGL testapplikation 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF8" /> 

  <meta id="viewport" name="viewport" content ="width=device-width, 

minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

  <meta property="og:image" 

content="http://erikfrick.se/archive/canvastest/screenshot.png" /> 

  <meta property="og:title" content="canvasTest" /> 

  <meta property="og:description" content="En testapp för att mäta 

webGLgrafik." /> 

 

  <title>WebGLTest</title> 

  <link rel="image_src" 

href="http://erikfrick.se/archive/canvastest/screenshot.png" / > 

  <link rel="icon" type="image/ico" href="css/img/favicon.ico"> 

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

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

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

 </head> 

 <body> 

  <nav> 

   <div id="open"></div> 

      <ul> 

          <li> 

        Resulotion 

       </li> 

       <li> 

        <span class="type">X</span><input class="type" type="text" 

name="resX" value="768"><i>px</i> 

        <span class="type">Y</span><input class="type" type="text" 

name="resY" value="384"><i>px</i> 

       </li> 

          <li> 

        Tile size 

       </li> 

       <li> 

        <select name="tileSize"> 

      <option value="128">128</option> 

      <option value="64" selected>64</option> 

      <option value="32">32</option> 

     </select> 

     <i>px</i> 

       </li> 

    <li> 
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        Matrix size 

       </li> 

       <li> 

        <span id="matrixSize">64</span><i>&sup2;</i> 

       </li> 

          <li> 

        Matrix speed 

       </li> 

       <li> 

        <input type="text" name="worldSpeed" 

value="0.08"><i>px/f</i> 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="fpsBar" checked> show fps 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="objNum" checked> show 

matrix num view 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="Atlas" checked> activate Atlas 

       </li> 

       <li> 

        <input type="checkbox" name="fullscreen"> fullscreen mode 

       </li> 

       <li> 

        <button id="change" type="button">Change</button> 

       </li>     

      </ul> 

     </nav> 

  <div id="wrapper"> 

   <div id="panel"> 

    <div id="Atlas" class="center">Atlas Activated</div> 

    <div id="objNum" class="center"></div> 

    <div id="fps" class="center"></div> 

   </div> 

  <!--  <div id="logg"></div> --> 

  </div> 

 </body> 

</html> 

 

 

<!-- vertex shader --> 

    <script id="2d-vertex-shader" type="x-shader/x-vertex"> 

      attribute vec2 a_position; 

      attribute vec2 a_texCoord; 

 

      uniform vec2 u_resolution; 
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      varying vec2 v_texCoord; 

 

      void main() { 

         // convert the rectangle from pixels to 0.0 to 1.0 

         vec2 zeroToOne = a_position / u_resolution; 

 

         // convert from 0->1 to 0->2 

         vec2 zeroToTwo = zeroToOne * 2.0; 

 

         // convert from 0->2 to -1->+1 (clipspace) 

         vec2 clipSpace = zeroToTwo - 1.0; 

 

         gl_Position = vec4(clipSpace * vec2(1, -1), 0, 1); 

 

         // pass the texCoord to the fragment shader 

         // The GPU will interpolate this value between points. 

         v_texCoord = a_texCoord; 

      } 

    </script> 

    <!-- fragment shader --> 

    <script id="2d-fragment-shader" type="x-shader/x-fragment"> 

      precision mediump float; 

 

      // our texture 

      uniform sampler2D u_image; 

 

      // the texCoords passed in from the vertex shader. 

      varying vec2 v_texCoord; 

 

      void main() { 

         gl_FragColor = texture2D(u_image, v_texCoord); 

      } 

    </script> 

 

//Gobal variables **START** 

var iterations    = 50; 

var startRender   = false; 

var tileSize      = 128; 

var matrixSize    = 31; 

var imageSize   = 4096; 

var Atlas       = false; 

var worldSpeed    = 5; 

var viewRes       = [1280, 720]; 

var viewPos       = [0, 0] //Window position(X, Y) 

var matrix        = createMap(Atlas, matrixSize); //Matrix 

var tileCount   = [viewRes[0]/tileSize, viewRes[1]/tileSize]; //Tiles on screen(X,Y) 

var pixelCord     = [Math.floor(viewPos[0]/tileSize), Math.floor(viewPos[1]/tileSize)]; 

//Pixelcoord in tilecoord(X,Y) 

var pixelCordMod  = [viewPos[0]/tileSize-pixelCord[0], viewPos[1]/tileSize-pixelCord[1]]; 
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var canvas        = document.createElement("canvas"); 

 canvas.width  = viewRes[0]; 

 canvas.height = viewRes[1]; 

var gl = canvas.getContext("experimental-webgl"); 

var textureImg = new Image(); 

var textureCoords = []; 

var vertexCoords  = []; 

 

var rTimes     = new Array("ms"); 

var fTimes     = new Array("fps"); 

var loadFile  = true; 

//Gobal variables **END** 

 

$(document).ready(function(){ 

 webGLTest(); 

   menuSettings(); 

   console.log(localStorage.getItem('iterations')); 

}); 

 

function webGLTest(){ 

 // setup GLSL program 

 vertexShader = getShader(gl, "2d-vertex-shader"); 

 fragmentShader = getShader(gl, "2d-fragment-shader"); 

 

 shaderProgram = gl.createProgram(); 

 gl.attachShader(shaderProgram, vertexShader); 

 gl.attachShader(shaderProgram, fragmentShader); 

 gl.linkProgram(shaderProgram); 

 if (!gl.getProgramParameter(shaderProgram, gl.LINK_STATUS)) { 

  alert("Could not initialise shaders"); 

 } 

 gl.useProgram(shaderProgram); 

 

 // look up where the vertex data needs to go. 

 var positionLocation = gl.getAttribLocation(shaderProgram, "a_position"); 

 var texCoordLocation = gl.getAttribLocation(shaderProgram, "a_texCoord"); 

 

 // provide texture coordinates for the rectangle. 

 var texCoordBuffer = gl.createBuffer(); 

  

 // Create a texture. 

 var texture = gl.createTexture(); 

 

 if(Atlas) { 

     textureImg.src = "texture/tiles_"+tileSize+"/Atlas.png"; 

     textureImg.onload = function () { 

   gl.texImage2D(gl.TEXTURE_2D, 0, gl.RGBA, gl.RGBA, 

gl.UNSIGNED_BYTE, textureImg); 

  } 

  startRender = true; 

 } 

 // lookup uniforms 

 var resolutionLocation = gl.getUniformLocation(shaderProgram, "u_resolution"); 

 

 // set the resolution 
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 gl.uniform2f(resolutionLocation, canvas.width, canvas.height); 

 

 // Create a buffer for the position of the rectangle corners. 

 var buffer = gl.createBuffer(); 

 

 // Update world **START** 

 var update = function (modifier) { 

  if(pixelCord[0]+tileCount[0]+1 > matrixSize-1 || 

     pixelCord[1]+tileCount[1] > matrixSize-1) { 

      if(loadFile) { 

       worldSpeed = 0; 

       var testLoops = localStorage.getItem('iterations'); 

       if(isNaN(testLoops)) { 

        testLoops = 1; 

       } 

 

       if(localStorage.getItem("timeData") == "" || 

          localStorage.getItem("timeData") === null) { 

     data = new Array(); 

    } 

    else { 

     var data = JSON.parse(localStorage.getItem('timeData')); 

    } 

    data.push(rTimes); 

       data.push(fTimes); 

 

       if(testLoops >= iterations) { 

        console.log(data); 

        download(data, getTime()+'('+tileSize+')'); 

        localStorage.setItem('iterations', 1); 

        localStorage.setItem('timeData', ""); 

       } 

       else { 

        localStorage.setItem('timeData', JSON.stringify(data)); 

        localStorage.setItem('iterations', parseInt(testLoops)+1); 

        location.reload(); 

       } 

 

       loadFile = 0; 

      } 

  } 

  viewPos[0] = viewPos[0]+worldSpeed; 

  viewPos[1] = viewPos[1]+worldSpeed;    

  pixelCord = [Math.floor(viewPos[0]/tileSize), Math.floor(viewPos[1]/tileSize)]; 

//First tilenumber(X,Y) 

  pixelCordMod = [viewPos[0]/tileSize-pixelCord[0], viewPos[1]/tileSize-

pixelCord[1]]; 

 }; 

 // Update world **END** 

 // Draw everything **START*   

 var render = function () { 

  for(var y = 0; y < tileCount[1]+1; y++) { 

      for(var x = 0; x < tileCount[0]+1; x++) { 

       if(!Atlas) { 
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        gl.texImage2D(gl.TEXTURE_2D, 0, gl.RGBA, gl.RGBA, 

gl.UNSIGNED_BYTE, matrix[x+pixelCord[0]][y+pixelCord[1]]); 

        textureCoords = [   

      0.0,  0.0, 

      1.0,  0.0, 

      0.0,  1.0, 

      0.0,  1.0, 

      1.0,  0.0, 

      1.0,  1.0 

     ]; 

     var x1 = (-pixelCordMod[0]+x)*tileSize; 

     var y1 = (-pixelCordMod[1]+y)*tileSize; 

     var x2 = x1 + tileSize; 

     var y2 = y1 + tileSize; 

     vertexCoords = [ 

      x1, y1, 

      x2, y1, 

      x1, y2, 

      x1, y2, 

      x2, y1, 

      x2, y2 

     ];  

     initTexture(textureCoords); 

     initVertex(vertexCoords); 

     gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 6);  

    } 

    else { 

 

     var x1 = (x+pixelCord[0])*(1 / (imageSize/tileSize)); 

     var y1 = (y+pixelCord[1])*(1 / (imageSize/tileSize)); 

     var x2 = x1+(1 / (imageSize/tileSize)); 

     var y2 = y1+(1 / (imageSize/tileSize)); 

 

     textureCoords.push(   

      x1, y1, 

      x2, y1, 

      x1, y2, 

      x1, y2, 

      x2, y1, 

      x2, y2 

     ); 

     var x1 = (-pixelCordMod[0]+x)*tileSize; 

     var y1 = (-pixelCordMod[1]+y)*tileSize 

     var x2 = x1 + tileSize; 

     var y2 = y1 + tileSize; 

     vertexCoords.push( 

      x1, y1, 

      x2, y1, 

      x1, y2, 

      x1, y2, 

      x2, y1, 

      x2, y2 

     );  

    } 

   }; 
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  }; 

 

  initTexture(textureCoords); 

  initVertex(vertexCoords); 

 

  gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, vertexCoords.length/2); 

   

  textureCoords = []; 

  vertexCoords = []; 

 }; 

 // Draw everything **END* 

 function initTexture(textureCoords) { 

  gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, texCoordBuffer); 

  gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(textureCoords), 

gl.STATIC_DRAW); 

  gl.enableVertexAttribArray(texCoordLocation); 

  gl.vertexAttribPointer(texCoordLocation, 2, gl.FLOAT, false, 0, 0); 

  gl.bindTexture(gl.TEXTURE_2D, texture); 

 

     gl.texParameteri(gl.TEXTURE_2D, gl.TEXTURE_MAG_FILTER, gl.NEAREST); 

     gl.texParameteri(gl.TEXTURE_2D, gl.TEXTURE_MIN_FILTER, gl.NEAREST); 

 } 

 function initVertex(vertexCoords) { 

  gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, buffer); 

  gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(vertexCoords), 

gl.STATIC_DRAW); 

  gl.enableVertexAttribArray(positionLocation); 

  gl.vertexAttribPointer(positionLocation, 2, gl.FLOAT, false, 0, 0); 

 } 

 // World loop **START** 

 var f = document.querySelector("#fps"); 

  

 var r = false; 

 var l = false; 

 function tick() { 

   if(startRender) { 

    if(l) { 

     var loadTime = performance.now() - l; 

  

     rTimes.push("Fileload:"); //save MS load time 

     fTimes.push(loadTime); 

 

     l = false; 

    } 

    if(r) { 

     rTimes.push(performance.now() - r); 

    } 

    r = performance.now(); 

      update(); 

      render(); 

      f.innerHTML = "FPS: "+fps.getFPS(); 

 

      fTimes.push(fps.getFPS()); //save FPS time 

 

      $(".load").css( "display", "none" ); 
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   } 

   else { 

    if(!l) { 

     l = performance.now() 

    } 

    $(".load").css( "display", "block" ); 

   } 

  window.requestAnimationFrame(tick); 

 }; 

 

 window.requestAnimationFrame(tick); 

 // World loop **STOP** 

}; 

 

function getShader(gl, id) { 

 var shaderScript = document.getElementById(id); 

 if (!shaderScript) { 

  return null; 

 } 

 var str = ""; 

 var k = shaderScript.firstChild; 

 while (k) { 

  if (k.nodeType == 3) { 

   str += k.textContent; 

  } 

  k = k.nextSibling; 

 } 

 var shader; 

 if (shaderScript.type == "x-shader/x-fragment") { 

  shader = gl.createShader(gl.FRAGMENT_SHADER); 

 } else if (shaderScript.type == "x-shader/x-vertex") { 

  shader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER); 

 } else { 

  return null; 

 } 

 gl.shaderSource(shader, str); 

 gl.compileShader(shader); 

 if (!gl.getShaderParameter(shader, gl.COMPILE_STATUS)) { 

  alert(gl.getShaderInfoLog(shader)); 

  return null; 

 } 

 return shader; 

} 

 

function getTexCoords(x, y, tex_width, tex_height) { 

    var u = (x + 0.5) / tex_width; 

    var v = (y + 0.5) / tex_height; 

    return [u, v] 

} 

// Matrix generator **START** 

function createMap(Atlas, num) { 

 if(typeof num == 'number' && num > 1) { 

  var map = new Array(); 

  for (i=0;i<num;i++) { 

   map[i]=new Array(); 
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   for (j=0;j<num;j++) { 

    if(Atlas) { 

     map[i][j]="x"+i+"_y"+j; 

    } 

    else { 

     map[i][j] = new Image(); 

     map[i][j].src = 

"texture/tiles_"+tileSize+"/x"+i+"_y"+j+".png";  

    } 

   } 

  } 

  num=num-1; 

  $(map[num][num]).load(function(){ 

      startRender = true; 

  }); 

  return map; 

 } 

 else { 

  return "error"; 

 } 

} 

// Matrix generator **END** 

 

// FPS **START** 

var fps = { 

 startTime : 0, 

 frameNumber : 0, 

 getFPS : function(){ 

  this.frameNumber++; 

  var d = new Date().getTime(), 

   currentTime = ( d - this.startTime ) / 1000, 

   result = Math.floor( ( this.frameNumber / currentTime ) ); 

 

  if( currentTime > 1 ){ 

   this.startTime = new Date().getTime(); 

   this.frameNumber = 0; 

  } 

  return result; 

 

 }  

}; 

// FPS **END** 

var getTime = function() { 

 var today=new Date(); 

    var h=today.getHours(); 

    var m=today.getMinutes(); 

    var s=today.getSeconds(); 

    return(h+":"+m+":"+s); 

} 

function download(array, filename) { 

    var text = get2dStringArray(array); 

   loadFile = false; 

 var UAString = navigator.userAgent; 

 if (UAString.indexOf("Trident") !== -1 && UAString.indexOf("rv:11") !== -1) { 

  var bb = new MSBlobBuilder(); 



 55 

  bb.append(text); 

  var textBlob2 = bb.getBlob("text/plain"); 

  window.navigator.msSaveBlob(textBlob2, filename+".txt");  

 } 

 else { 

     var a = window.document.createElement('a'); 

     a.href = window.URL.createObjectURL(new Blob([text], {type: 'text/plain'})); 

     a.download = filename+'.txt'; 

 

     // Append anchor to body. 

     document.body.appendChild(a) 

     a.click(); 

 

     // Remove anchor from body 

     document.body.removeChild(a) 

 } 

} 

 

function get2dStringArray(array) { 

    var data=""; 

    var col = array.length; 

    var row = array[0].length; 

 

    for (var i = 0; i < row; i++) { 

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

           data += array[j][i] + " "; 

        } 

        data  += "\n"; 

    } 

    return data; 

} 

// MENU STUFF **START** 

function menuSettings() { 

 document.getElementById("wrapper").appendChild(canvas); 

 $("#objNum").html("Matrix view: "+Math.floor((tileCount[0]+1)*(tileCount[1]+1))); 

 $("nav #change").click(function(){   

  startRender = false; 

  rTimes      = new Array(); 

  fTimes      = new Array() 

  viewPos = [0, 0]; 

  if($("input[name='fullscreen']").prop("checked")) { 

   viewRes = [$(document).width(), $(document).height()+1]; 

   $("#panel").css({"position": "absolute", 

        "top": "2px", 

        "left": "50px"}); 

   $("canvas").css({"border": "0", 

        "margin-top": "-1px"}); 

  } 

  else { 

   $("#panel").removeAttr("style"); 

   $("canvas").removeAttr("style"); 

   viewRes = [Number($("input[name='resX']").val()), 

Number($("input[name='resY']").val())]; 

  }  

  tileSize   = Number($("select[name='tileSize']").val()); 
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  if(tileSize == 128) { 

   matrixSize = 31; 

   $("#matrixSize").html("32");    

  } 

  else if(tileSize == 64) { 

   matrixSize == 63; 

   $("#matrixSize").html("64"); 

  } 

  else { 

   matrixSize == 127; 

   $("#matrixSize").html("128"); 

  } 

  if($("input[name='Atlas']").prop("checked")) { 

   $("#Atlas").removeAttr("style"); 

   Atlas = true; 

  } 

  else { 

   $("#Atlas").css("display", "none"); 

   Atlas = false; 

  } 

  if($("input[name='fpsBar']").prop("checked")) { 

   $("#fps").removeAttr("style"); 

  } 

  else { 

   $("#fps").css("display", "none"); 

  } 

  if($("input[name='objNum']").prop("checked")) { 

   $("#objNum").removeAttr("style"); 

  } 

  else { 

   $("#objNum").css("display", "none"); 

  } 

  worldSpeed    = Number($("input[name='worldSpeed']").val()); 

  if(!Atlas) { 

   startRender   = false; 

   matrix        = createMap(Atlas, matrixSize); //Matrix  

  } 

  else { 

   textureImg.src = "texture/tiles_"+tileSize+"/Atlas.png"; 

      textureImg.onload = function () { 

    gl.texImage2D(gl.TEXTURE_2D, 0, gl.RGBA, gl.RGBA, 

gl.UNSIGNED_BYTE, textureImg); 

    startRender = true; 

   } 

  } 

   

  tileCount     = [viewRes[0]/tileSize, (viewRes[1]/tileSize)]; //Tiles on screen(X,Y) 

  pixelCordMod  = [viewPos[0]/tileSize-pixelCord[0], viewPos[1]/tileSize-

pixelCord[1]]; 

  canvas.width  = viewRes[0]; 

  canvas.height = viewRes[1]; 

  $("#objNum").html("Visible matrix elements: 

"+Math.floor((tileCount[0]+1)*(tileCount[1]+1))); 

 }); 

 $("nav #open").click(function(){ 
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     $("nav").toggleClass("show"); 

     $("nav ul li span.type").toggleClass("show"); 

     $("nav ul").toggleClass("show"); 

 }); 

 $("#wrapper").click(function(){ 

     $("nav").removeClass("show"); 

     $("nav ul li span.type").removeClass("show"); 

     $("nav ul").removeClass("show"); 

 }); 

 $("input").keyup(function(event){   

     if(event.keyCode == 13){ 

         $("#change").click(); 

     } 

 }); 

 $(document).keyup(function(e) { 

  if (e.keyCode == 27) { 

   $("nav").removeClass("show"); 

      $("nav ul li span.type").removeClass("show"); 

      $("nav ul").removeClass("show");   

  }  

 }); 

 $(window).resize(function() { 

  if($("input[name='fullscreen']").prop("checked")) { 

   viewRes    = [$(document).width(), $(document).height()+1]; 

   canvas.width = viewRes[0]; 

   canvas.height = viewRes[1]; 

   tileCount    = [viewRes[0]/tileSize, (viewRes[1]/tileSize)]; //Tiles on 

screen(X,Y) 

  } 

 }); 

 loadFile = true; 

} 

// MENU STUFF **END** 
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Appendix C -  Stylesheet 

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, img, ins, kbd, q, s, samp, 

small, strike, strong, sub, sup, tt, var, 

b, u, i, center, 

dl, dt, dd, ol, ul, li, 

fieldset, form, label, legend, 

table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, 

article, aside, canvas, details, embed,  

figure, figcaption, footer, header, hgroup,  

menu, nav, output, ruby, section, summary, 

time, mark, audio, video { 

 margin: 0;  

 padding: 0;  

 border: 0;  

 font-size: 100%;  

 font: inherit;  

 vertical-align:  

 baseline; 

 color: #fff; 

 font-family:"raleway", Arial, sans-serif; 

    list-style-type: none; 

} 

 

article, aside, details, figcaption, figure,  

footer, header, hgroup, menu, nav, section {  

 display:  

 block; 

} 

 

body { 

 overflow: hidden; 

 background-color: #f1f1f1; 

} 

 

h1 { 

 font-size: 1.1em; 

} 

 

button { 

 padding: 4px 12px; 

 background-color: #d9d9d9; 

 border: 1px transparent solid; 

 color: #222222; 

 border-radius: 0; 

 cursor: pointer; 

 font-weight: bold; 

} 

 

canvas { 

 border: 3px solid #333; 
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 padding: 0px !important; 

 margin: 2px; 

 display: table; 

 clear: both; 

} 

 

input { 

 padding: 8px 0px 8px 8px; 

 border: 0px; 

 outline: none; 

 display: block; 

 margin-bottom: 15px; 

} 

 

nav { 

 position: fixed; 

 z-index: 9999; 

 height: 100%; 

 width: 50px; 

 background-color: #222222; 

    -webkit-transition: width .30s; /* Safari */ 

    transition: width .30s; 

} 

 

nav ul { 

 padding: 5px; 

 width: 200px; 

 clear: both; 

 opacity: 0; 

 transition: opacity .50s ease-in-out; 

 -moz-transition: opacity .50s ease-in-out; 

 -webkit-transition: opacity .50s ease-in-out; 

} 

 

nav ul li { 

 margin-bottom: 2px; 

} 

 

nav #open { 

 cursor: pointer; 

    background-image: url("settings.png"); 

    width: 30px; 

    height: 30px; 

    float: right; 

    margin: 10px 10px 0px 0px; 

} 

 

nav.show { 

 width: 200px; 

} 

 

nav ul.show { 

 opacity: 1; 

} 
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nav ul li input { 

 display: inline; 

 height: 12px; 

 width: 140px; 

 margin:  5px 10px 10px 0px; 

} 

 

nav ul li input.type { 

 padding-left: 35px; 

 width: 114px 

} 

 

nav ul li span.type { 

 opacity: 0; 

 display: block; 

 position: absolute; 

 cursor: default; 

 margin-top: 5px; 

 padding: 6px 10px 4px 10px; 

 background-color: #662d91; 

} 

 

nav ul li input[type=checkbox] { 

 padding: 0px; 

 margin:  5px 10px 10px 0px; 

 width: auto; 

 height: auto; 

} 

 

nav ul li .show { 

 opacity: 1 !important; 

} 

 

nav i { 

 font-style: italic; 

} 

 

#wrapper { 

    display: table; 

    margin: 0 auto; 

} 

#panel { 

 display: table; 

} 

#panel div { 

 background-color: #662d91; 

 font-weight: bold; 

 float: left; 

 padding: 15px; 

 margin: 2px 0px 0px 2px; 

 cursor: default; 

} 

#downloadTests { 

 display: none; 

 cursor: pointer !important;  
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} 

.load { 

 background-image: url("load.gif"); 

 float: right; 

 width: 30px; 

 height: 30px; 

 margin-right:  15px; 

} 

.center { 

 text-align: center; 

 display: flex; 

 flex-direction: column; 

 justify-content: center; 

} 

#logg { 

 position: fixed; 

 width:70%; 

 height:100px; 

 margin: 2% auto; 

 padding: 10px; 

 left: 0; 

 right: 0; 

 bottom: 0; 

 opacity: 0.6; 

 background-color: #222222; 

 border: 1px solid #000; 

 overflow-y: scroll; 

 transition: opacity .20s ease-in-out; 

 -moz-transition: opacity .20s ease-in-out; 

 -webkit-transition: opacity .20s ease-in-out; 

} 

#logg:hover { 

 opacity: 1; 

} 
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Appendix D -  Atlasar 
 
Atlas 4096px i 128x128 tiles
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Atlas 4096px i 64x64 tiles 
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Atlas 4096px i 32x32 tiles 
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Atlas 4096px i 16x16 tiles 
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Atlas 4096px i 8x8 tiles 

 


