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Sammanfattning 
 

Möjligheterna på webben blir hela tiden större. Teknologier för webbaserade spel börjar 

dyka upp som tillåter animationer och realtidskommunikationskrav till den standard 

som spel gjorda för desktops idag har. I detta arbete testas WebRTC och Websockets 

mot varandra för att ta fram underlag för vilken lösning som presterar bäst i olika 

scenarion. Ett experiment utfördes och resultatet pekade på att WebRTC klarade av fler 

scenarion bättre än Websockets till en nivå som relaterad forskningslitteratur pekar på 

är acceptabla nivåer av nätverksfördröjning för att uppnå kraven för 

realtidskommunikation. Experimentet gick ut på att simulera nätverksfördröjning vid 

olika antal samtida användare i ett webbaserat spel. För framtida arbete spekuleras det 

kring användning av andra webbläsare, enheter och kopplingar till Internet of all things. 

Nyckelord: WebRTC, Websocket, Realtidskommunikation, peer-to-peer, server-client 
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1 Introduktion 

 
Applikationer på internet utvecklas konstant med hjälp av ny teknologi som alltid testar 
gränserna för vad som är möjligt på webben. Spel som tidigare endast gick att installera 
och sedan exekvera från skrivbordet går i viss mån att köras i webbläsaren. Dessa 
framgångar kommer tillsammans med allt bättre hårdvara hos användare samt 
förbättringar i webbläsaren ge förbättrade möjligheter för att skapa multiplayer-spel till 
webben. De förbättringar i fråga är bland annat HTML5 canvas element vilket ger 
möjligheter för utvecklare att enkelt skapa spelgrafik utan några plugins i webbläsaren. 
Detta leder till ständig utveckling för att uppnå samma standard på onlinebaserade 
webbapplikationer som på mjukvara ämnat för att köras lokalt på en PC. 

Att utveckla ett spel i webbläsaren som baseras på högfrekventa uppdateringar och input 
från användaren kräver en stabil back-end som kan finnas i olika former för att se till att 
användaren upplever god QoS (Quality of Service) (Chen, Radhakrishnan, Dhall, et al., 
2011). Idag ser möjligheterna bra ut för att kunna utveckla ett sådant spel då allt fler 
lösningar finns att använda sig av beroende på hur spelet är utformat . I denna studie 
undersöks två olika teknologier som båda ger goda förutsättningar för att klara av 
realtidsapplikationer genom olika back-end arkitekturer. 

En lösning är att använda sig av en server-klient struktur som i denna studie tar form 
genom HTML5 Websockets. En annan lösning är en peer2peer lösning i form av en 
funktionalitet i WebRTC kallad RTCdatachannels. Båda dessa teknologier har olika 
fördelar och nackdelar vilka reds ut och ställs mot varandra med hjälp av ett experiment 
(Ricci & Carlini, 2012). 

Experimentets och studiens syfte är att undersöka olika scenarion för webbaserade spel 
där skillnaderna är hur många samtida anslutningar som finns i spelet för att slutligen 
finna ett svar på vilken back-end arkitektur som passar sig bäst för olika antal spelare. 

Spelet i fråga kommer att vara uppbyggt genom rörliga klossar som representerar varje 
klient som ständigt är i rörelse och som reagerar när två klossar är nära varandra för att 
simulera en spark eller annat attackkommando. Datan som kommer att tas ut från 
testerna används för att se om alla klienterna registrerar sparkarna som träffar eller inte. 
Om antalet spelare på server-klient lösningen blir för många bör servern teoretiskt inte 
hinna uppdatera positionen för varje spelare och på så sätt upplever spelaren att spelet 
laggar. På detta sätt kan en gräns för antalet möjliga spelare tas fram och ställas i 
förhållande till hur många spelare peer-to-peer lösningen och client-server lösningen 
klarar innan spelaren upplever lagg, alltså fördröjningar i spelet eller till och med packet 
loss. 

Syftet med studien är alltså att ge läsaren en insikt om relationen mellan antal spelare och 

storlek på data som skickas i intervaller och hur det påverkar latens och QoS hos spelaren. 

Resultaten från de tester som körs under experimentet analyseras och sammanställs 

sedan för att ge läsaren underlag inför att välja den optimala back-end lösningen för sitt 

webbaserade spel. Många olika scenarion testas för att ge ett så brett underlag som 

möjligt. Efter sammanställning och analys av indivduella scenarion ställs de båda 

lösningarna mot varandra för att ge en enklare överblick över hur de båda lösningarna 

presterar mot varandra. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer teknologier som krävs för att redogöra för dessa två lösningar 

att presenteras samt termer som kan vara bra att känna till. 

2.1 Quality of Service 

Denna term handlar om hur väl applikationen möter användarens krav på bland 
annat  grafik, uppdateringshastighet och responsivitet/nätverksfördröjning. Då QoS är 
subjektivt till varje enskild användare är det upp till dessa att avgöra vad som är bra QoS 
och inte. Henderson, T. & Bhatti, S. (2003) skriver i sin studie om vad olika användare 
anser är ospelbart när det gällde spelet Quake III. De citaten som finns från riktiga 
användare visar hur olika spelare har olika syn på när ett spel blir ospelbart när det gäller 
latens. 

 “150 [ms] is not tolerable.” 
 “no way anybody can play quake competitivly [sic] with a ping over 200ms.” 
 “In Q3 [Quake III] I can’t play with a ping over 90 [ms]” 
 “I find a ping of more than 50 [ms] intolerable. I won’t play a game at 100 [ms] or 

more.”  

Spelutvecklare sätter idag egna gränser på vad som är ospelbar latens. Oftast då en spelare 

upplever denna latens blir de borttagna från servern då deras latens också påverkar hur 

andra spelare upplever dem. I ett First person shooter spel där en spelare har 1000 ms i 

latens till servern uppdateras positionen från spelaren en gång i sekunden vilket upplevs 

av andra spelare att spelaren med hög latens får väldigt ryckig rörelse och nästan 

teleporterar sig till varje ny punkt för varje uppdatering.  Vid denna nivå av ms kallas detta 

för lagg och är något som nuförtiden inte är uppskattat inom multiplayerspel. 

Konsekvenserna av lagget kan också regleras och lindras av utvecklare genom olika 

tekniker såsom dead reckoning. I studien av Claypool, M. & Claypool, K. (2006) visar de 

statistik som visar hur väl spelare presterar i samband med lagg och påpekar att spel med 

höga krav på realtidskommunikation påverkar spelarens prestation vid hög latens. 

2.2 Round-trip time 

Detta är ett mått som används för att mäta nätverksfördröjning. För att mäta round-trip time, 

också kallat RTT i denna studie, skickas data i form av ett paket från dator 1 till dator 2. När 

dator 2 tagit emot paketet skickas ett svarspaket tillbaka. Den tid det tog från det att dator 1 

skickade paketet till att dator 1 tog emot svarspaketet är alltså round-trip time mätt i 

millisekunder. 

2.3 UDP och TCP 

Dessa två typer av transportprotokoll erbjuder olika fördelar och nackdelar TCP är ett 
protokoll baserat på krav av svar från klienten då filer skickas från en server. Dessa svar 
kallas ACKs och skickas som svar till avsändaren för att bekfräfta att paketet har kommit 
fram. Om svaret från klienten inte kommer skickas paketet ännu en gång. Om flertalet 
paket tappas utgår protokollet från att mottagerens anslutning inte klarar av hastigheten 
servern skickar och reglerar då till en hastighet protokolle tror att mottagaren klarar av. 
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TCP garanterar säkerhet och blir på så sätt långsammare än UDP om man jämför antal 
steg protokollet behöver ta för att få fram datan. 

UDP å andra sidan kräver inget svar och garanterar på så sätt inte att paket kommer fram. 
För applikationer med krav på realtidskommunikation är dett idealt då det primära syftet 
för datatransport är att det ska gå fort(Gutwin, C.A., Lippold, M. & Graham, T.C.N. (2011)). 
UDP protokollet har ingen reaktiv funktion för vad som hände rom packet loss uppstår i 
och med att servern inte mottar något bekräftande svar att datan kommit fram. Istället för 
att sakta ned överföringen fortsätter paket tappas därför är det extra viktigt att endast 
använda sig av UDP om applikationen tillåter att mottagaren inte påverkas av packet loss. 
Exempel på applikaitioner där detta är fallet skulle vara videochattar, ljudchattar eller 
kombination av dessa. 

2.4 HTML5 Websockets 

Websockets är ett protokoll baserat på TCP med syfte att öppna upp en konstant öppen 
full duplex anslutning mellan klienten och servern. Till skillnad från tekniken long polling 
som används i AJAX krävs det endast en “handskakning” per anslutning istället för att 
göra handskakningar varje gång data ska överföras. Handskakning är den process som 
sker när webbläsaren kontaktar servern den vill ha åtkomst till för att komma överens om 
vilket protokoll som ska användas för sessionen. AJAX long-polling öppnar alltså en ny 
session varje gång data ska öppnas medans websocket håller en konstant öppen 
anslutning. 

Websockets är händelse-drivet vilket innebär att data skickas fram och tillbaka mellan 
server och klient baserat på händelser såsom att en ny anslutning har etablerats, någon 
har lämnat servern eller att någon skickar ett meddelande.  

 

Figur 1 Modell av en server-klient arkitektur 
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 på händelser som sker. Exempel på detta kan vara att en ny spelare ansluter till ett spel 

eller att någon klickar på en knapp. Då Websockets inte kräver en stor overhead för att 

skicka data kan allt mindre paket fördelaktigt skickas istället för att skicka större paket 

som behöver brytas ned. 

Overhead är information om vart paketet som skickas ska, vart det kommer ifrån och 

metadata. Då ett websocket packet exempelvis har mindre overhead än ett vanligt HTTP-

paket går det alltså snabbare att skicka. En annan fördel med websockets är dess förmåga 

att ta sig förbi brandväggar och NATs på grund av att websocketsbaserade servar körs på 

portar som är vida godkända såsom port 80 exempelvis. 

2.5 WebRTC Datachannel 

WebRTC Datachannel, hädanefter RTCDatachannel är en del av WebRTC ämnat för att 

skicka data mellan en eller flera peers. Då denna teknologi baseras på peer2peer-

konceptet fungerar detta annorlunda i frågan om latens då det inte finns en server som 

datan skickas genom. Istället baseras hastigheten på nätverket på de som är del av 

nätverket samt deras bandbredd och hårdvara. Detta är på både gott och ont. Om hela 

nätverket synkroniseras mellan alla peers, vad händer då om en peer har en extremt dålig 

anslutning? För denna studien kommer ett peer2peer nätverk etableras genom en variant 

kallad för MESH som innebär att varje peer i nätverket är uppkopplad mot samtliga peers. 

Detta är utmärkt vid mindre nätverk då samtliga peers har direkt anslutning till samtliga 

andra. (Osais, Y., Abdala, S. & Matrawy, A. (2006)). 

 

 

Figur 2 Modell av en P2P nätverksarkitektur som kommer användas 
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2.6 Att upprätta en anslutning med WebRTC 

Även om man inte behöver ha någon server som datan skickas genom krävs det ändå 

servrar för att lyckas upprätta en anslutning mellan en eller flera peers. WebRTC kan 

upprätta en anslutning om den vet vart en annan peer finns, men kan inte själv leta efter 

peers. Istället måste utvecklare själva specificera en server som kan hitta och identifiera 

peers som vill ansluta till nätverket 

2.6.1 RTCPeerconnection 

För att kunna använda sig av en RTCDatachannel mellan två eller fler peers krävs det att 
en peerconnection upprättas. Peer 2 peer nätverk över internet har enligt Osais, Y., 
Abdala, S. & Matrawy, A. (2006) tidigare varit svårt att upprätta anslutningar mellan peers 
som har brandväggar och NATs. För att lösa detta problem idag har WebRTC stöd för 
STUN och TURN servrar genom ICE tekniken.  

En STUN server har endast en uppgift. Vid signaleringsprocessen då Peer A försöker nå 
ut till Peer B krävs det att Peer A måste veta sin publika adress som Peer B ska ansluta till. 
Detta får alla peers genom att kontakta servern och får då som svar sin publika IP adress 
tillbaka. 

Om peer A sitter bakom en NAT som förhindrar en direkt anslutning mellan peers genom 
att inte översätta IP adressen till peer A kan TURN tekniken möjliggöra en anslutning 
ändå genom att Peer B skickar en förfrågan till TURN servern för att få den direkta IP 
adressen för att kringå NAT hos Peer A. 

Tillsammans utgör dessa två tekniker den så kallade ICE tekniken som möjliggör och 

försäkrar direkt anslutning mellan två peers för internet. Stöd för ICE finns inbyggt i 

WebRTCs konfiguration och tillåtter utvecklare att välja en tillgänglig STUN och TURN 

kapabel server för de som använder applikationen eller i det här fallet spelet. 
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Figur 3 Modell av en server-klient arkitektur som kommer användas 

 

2.7 UDP/TCP med RTCDatachannel 

Det finns två lägen RTCdatachannel kan använda sig av. 

 Reliable: Protokollet ser till att de paket som skickats faktiskt kommer fram och i 
rätt ordning. Detta är den långsammare medotden som liknar TCP. Detta är 
passande för exempelvis fildelning. 

 Unreliable: Funkar som internetprotokollet UDP. Paket som skickas behöver inte 
ha bekfräftelse att de kommer fram och heller inte viktigt att de kommer i rätt 
ordning. Detta är passande då man vill optimera hastighet och mindre paket. 

 

Chen, K.-T., Huang, C.-Y., Huang, P. & Lei, C.-L. (2006) pratar om vikten av att välja rätt 

transportprotokoll beroende på vilket scenario applikation oftast kommer befinna sig i. I 

deras studie påpekas att TCP, som är mer lämpat för applikationer där det är viktigt att 

paket kommer fram inte är optimalt för applikationer som multiplayer spel där 

hastigheten och framförallt möjligheten att skicka mindre paket är viktigare. 
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3 Problem 

Att avgöra vilken typ av serverarkitektur sitt spel bör ha för att klara påfrestningar från 
spelarna beror helt på hur spelet är designat och vilka krav på uppdateringshastighet 
spelet har. För denna studie kommer fokus ligga på realtidsapplikationer där tekniken 
dead-reckoning som ämnar att gissa vad en spelares nästa aktion inte funkar då mängden 
möjligheter en spelare har är för stor för att gissa. Tillämpningen på typ av spel är alltså 
fighting spel där en avatar kan utföra en mängd olika kommandon beroende på vad en 
motståndsspelare gör. Ett exempel kan vara om spelare 1 avfyrar ett slag mot spelare 2 
måste spelare 2 kunna reagera genom att exempelvis blocka inom en kort tidsram. Dead-
reckoning kan omöjligt gissa sig till vad motspelaren kan göra härnäst och därför är det 
viktigt att spelarna alltid ser vad som händer i realtid för att kunna hinna reagera 
(McLoone, Walsh & Ward, 2012). 

Då allt fler användare ansluter sig till en server-klient lösning kommer servern förr eller 
senare inte orka med att hantera den deta som skickas till alla spelare. Å andra sidan är 
det inte heller enkelt att lösa detta problem med en peer-to-peer lösning då gränsen för 
vad nätverket klarar av baseras på bandbredd och hårdvara hos spelarna i nätverket . Förr 
eller senare med allt större påfrestningar på nätverket kommer spelare att uppleva 
fördröjda handlingar i spelet och vilket leder till att spelare lämnar spelet då de anser att 
det inte är spelbart längre. Beroende på spel är gränserna för hur mycket latens ett spel 
kan ha innan det anses ospelbart variera beroende på hur ofta data skickas till och från 
servern eller mellan alla peers (Ricci & Carlini, 2012). 

Att ta fram en passande nätverksarkitektur för sitt spel är något som kräver eftertanke. 
Dels bör design av spelet göras i samband med val av back-endlösning. 

I denna studie används scenarion av designval för ett spel som kräver hög QoS, alltså höga 
krav på realtidskommunikation. När en handling utförs förväntas att en reaktion ska 
inträffa som svar nästan direkt.  

Frågeställnignarna som kommer att besvaras i denna studie är: 

 Finns det något samband mellan antalet anslutna spelare och individuell roundtrip 
time) vid användning av WebRTCs RTCDatachannel som back-end lösning för ett 
spel med krav på realtidskommunikation? 

 Finns det något samband mellan antalet ansluta spelare och individuell roundtrip 
time vid användning av Websockets som back-end lösning för ett spel med krav på 
realtidskommnikation? 

 Vilken teknologi lämpar sig bäst för ett mindre antal spelare? 
 Vilken teknologi lämpar sig bäst för ett större antal spelare? 
 Vid vilket antal spelare är det relativt bättre med avseende på individuell roundtrip 

time att byta från ena lösningen till andra? 

3.1 Hypotes 

Hypotesen är att RTCdatachannel kommer klara av mer samtida användare än 

websockets utan att roundtrip time skjuter i höjden. 
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4 Method 

För att få svar på frågeställningarna kommer ett experiment utföras. Anledningen till att 
experiment är bäst lämpat i detta läge är för att det ska vara möjligt att få ut statistik på 
hur de olika lösningarna presterar mot varandra genom att klocka round-trip-time 
(Rajamony Ramakrishnan & Elnozahy Mootazs  2001). Genom att presentera data om 
roundtrip time i förhållande till hur många spelare som är anslutna för de båda 
lösningarna kan läsarna av denna studie själva avgöra vilken lösning som passar deras 
applikation baserat på dess design och på så sätt kan frågeställningarna besvaras. 

Ett annat alternativ som skulle kunna användas vore att låta olika antal användare testa 
spelet och sedan sedan svarar på en enkät om hur spelbart eller responsivt spelet är på en 
skala för att få fram ett samband mellan roundtrip time och om spelare anser att spelet är 
spelbart eller inte. Problemet med det andra alternativet är att olika spelare kan ha olika 
perspektiv på hur mycket fördröjning i spelet som är spelbart och inte vilket leder till 
väldigt subjektiv data. 

Båda lösningarna kommer att optimeras för att kunna prestera så bra som möjligt och ha 
så liten roundtrip time som möjligt. Detta innebär att båda lösningarna kan ha 
fördelaktiga faktorer som den motsvarande lösningen inte har. En spelklient baserat på 
WebRTC kommer att sättas upp och användas av X antal spelare. För att få en kontrollerad 
testmiljö är det viktigt att se till att samtliga spelare har samma bandbredd och hårdvara 
i båda lösningarna. En server med websockets och spelet kommer att sättas upp och 
användas av X antal spelare. Även om denna lösning baseras på TCP som är något 
långsammare är det enda möjligheten då det inte går att använda UDP i dagsläget på säkert 

vis. För att ta bort antalet faktorer som påverkar experimentet skulle det vara fördelaktigt 
om websockets kunde använda UDP eller “unreliable-mode” precis som WebRTC då detta 
enligtChen, K.-T., Huang, C.-Y., Huang, P. & Lei, C.-L. (2006) är snabbare. 

 

Spelet i sig bör vara något som testar om nätverket klarar av precision och deadlines. Ett 

exempel på ett spelscenario där båda dessa faktorer behöver är i ett FPS (First-person 

shooter) såsom counter-strike skjuter ett långdistansgevär mot en fiende. För att träffa 

fienden krävs alltså att datan ska hinna fram i tid nog för att registrera en träff. Claypool, 

M. & Claypool, K. (2006) beskriver I sin studie hur sådana spel påverkas på så sätt att om en 

spelare med 100 ms latens skjuter mot en fiende uppfattas denna vart spelaren var för 100 

millisekunder sen och kan därmed missa även om spelaren ansåg att det borde ha blivit en 

träff, även om Beigbeder, T., Coughlan, R., Lusher, C., Plunkett, J., et al. (2004) skriver att 

erfarna spelare inte påverkas av 100 ms latens finns det forfarande sämre spelare vars 

prestation försämras av högra värden av latens. 
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Figur 4 Block som kolliderar 

 

4.1 Forskningsetik 

I denna studie kommer inga riktiga människor att involveras i experimentet. Av den 

anledningen finns det ingen risk för någon människa att påverkas av experimentet på något 

sätt. För att försäkra att mätningarna är pålitliga kommer de upprepas åtskilliga gånger under 

experimentet för att få konsekventa resultat. Genomförandet kommer att dokumenteras så att 

experimentet kommer vara möjligt att återupprepa av andra forskare. Experimentet kommer 

förmodligen inte vara mer samhällsnyttigt utöver det faktum att signalleringssystem via 

Firebase för webrtc MESH-nätverk kommer att utvecklas som kan användas som mall för 

andra spel. 
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5 Genomförande 

För att genomföra projektet krävdes förkunskaper om hur experimentet rent praktiskt skulle 

genomföras samt hur koden skulle utformas. Således handlar detta kapitel om hur de två olika 

lösningarna/applikatinoerna utvecklades samt motiv till varför de funkar som de gör. 

 

Två olika applikationer skapades med samma funktionalitet. Skillnaden mellan de två var den 

dolda server arkitekturen. De båda lösningarna grundade sig helt i programmeringsspråket 

javascript vilket även gällde för server/klient arkitekturens back-end. 

 

   

Figur 5 Skärmdump över applikationen 

 

Figur 5 visar en skärmdump över hur applikationen ser ut. Applikationen har samma utseende 

och funktioner för båda lösningarna. Go-knappen startar experimentet genom att skicka en 

signal till alla sammankopplade klienter/peers som sedan startar deras utmålning av objekt 

på deras canvas. ”+1”-knappen öppnar ett nytt fönster med en ytterligare instans av lösningen. 

Då experimentet körs lokalt representerar varje nytt fönster/öppnad instans av applikationen 

en spelare. För varje spelare sammankopplad innebär det fler anslutningar som data måste 

skickas till mellan klienter/peers. När startsignalen är skickad målas en kloss som 

representerar den lokala klienten ut samt de andra klienterna då data om deras position 

kommer genom anslutningarna. Samtliga klienter har samma startposition och samma 

färdriktning medans de studsar omkring inuti canvasen då antalet uppdateringar på sekund 

är viktiga och inte själva positionen. Ursprungsidén var att klossarna skulle kollidera med 

varandra och köra stensaxpåse för att se om nätverket hann med. Problemet med denna idé 

var slumpfaktorn. Ju fler anslutna klienter skulle innebära fler kollisioner och att låta 

klossarna åka runt slumpmässigt skulle innebära mer inkonsistent data då antalet kollisioner 

i minuten skulle vara ett säkert antal varje gång. Istället togs en annan väg för att slutföra 

experimentet. För att stresstesta nätverksteknologin lades vikten istället vid att mäta RTT 

(Round-trip time).  

Klossarnas posiiton uppdateras 30 gånger i sekunden. Varje gång den lokala klossen 

uppdateras skickas även ett tal med som representerar vhur många gånger den lokala klossen 

har uppdaterat sin position. Denna data skicka iväg tillsammans med sitt ID i nätverket, sin x 

och y data över nätverket i båda fallen och når sedan samtliga anslutna klienter/peers. I 

server/klient lösningen skickas datan först till servern som sedan distribuerar den till resten 

av de anslutna klienterna. När datan sedan kommer fram och uppfattas vara ett paket från vår 
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lokala klient skickas ett svar tillbaks till samma lokala klient som startade experimentet via 

servern. Datan som finns i det svaret är numret på antalet gånger positionen har blivit 

uppdaterad. 

Medans datan skickas från den lokala klienten sparas tiden för när paketet skickades i en array 

på positionen lika med antalet gånger positionen blivit uppdaterad som index. Då ett svar 

kommer från de andra klienterna skrivs tiden ner igen på samma rad i arrayen där indextalet 

matchar för att sedan kunna räkna ut hur lång tid RTT tog. Då svaret kommer från samtliga 

anslutna klienter skrivs tiden för svaret över och visar sedan i resultatet det senast inkomna 

svaret. En brist med denna lösning är att det endast krävs att en klient av flera svarar för att 

datan ska visa att ett svar kommer. Om exempelvis 1 av 20 klienter kan svara finns det inget 

som antyder hur många det var som svarade utan endast tiden för det senast inkomna svaret. 

 

Figur 6 Den delen av koden som skickar datan till samtliga anslutna peers. 

Kodstycket ovan visar hur datan skickas till varje ansluten peer i p2p lösningen. I server/klient 

lösningen ser koden likadan ut förutom sättet att skicka datan. 

5.1 Progression 

Vid primära tester med 16 samtida peers/klienter gav testerna väldigt dåligt presterande 

resultat. Vid vidare testning visade det sig att grafikkortet inte var starkt nog att hinna måla 

ut 16-32 instanser av av diverse lösningar och gav därför dåliga resultat. Då det viktigaste var 

att data kunde skickas i tid togs beslutet att ta bort det visuella elementet med utmålade rörliga 

klossar bort och endast baserade experimentet på att skicka data som simulerar 

positionsuppdatering. 

För att ta bort så många påverkande faktorer som möjligt körs experimentet på en lokal 

maskin istället för att låta riktiga personer delta med sina maskiner. På det sättet elimineras 

faktorer som olika starka maskiner och anslutningshastigheter. Trots att experimentet körs på 

lokal maskin visar resultatet på pilottestet som följer längre ner att problemformuleringarna 

kommer att kunna besvaras ändå. 
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5.2 Pilottest 

Ett pilottest kördes för att kolla om de båda lösningarna funkade rent tekniskt. De tabeller 

som presenteras är den data som genererades från att köra 2, 4, 8, 16 och 32 samtida anslutna 

klienter samtidigt under 10 sekunder.  

 

Figur 7 Diagram från pilottest av WebRTC applikationen. 

 

Resultatet från WebRTCs applikation gav väldigt bra resultat. Skillnaden i RTT mellan 2 peers 

och 8 peers var inte stor och även 32 samtida anslutna peers hade en relativt bra RTT med 

hänsyn till spelbarhet. 
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Figur 8 Diagram från pilottest av Websocket applikationen. 

 

Resultatet från körning av Websocket applikatinen visar ganska tydligt att något antingen gått 

snett med applikationen i sig eller att websocket inte kan hantera den mängd trafik som 

genereras vid 16 anslutna klienter och upppåt. Ytterligare tester krävs för att ta reda på varför 

RTT var högre vid 16 klienter än vid 32 klienter. 

5.3 Litteraturstudie 

Spel har alltid varit ett intresse och även här inspirerade idén om att kunna skapa egna 

multiplayer spel i webbläsaren. Många icke-vetenskapliga artiklar har bidragit till intresset 

med realtidskommunikation i spel i webbläsaren. Det pratades mycket om Websocket och 

dess möjligheter för spel i webbläsaren samt dess begränsningar då det baseras på TCP på 

internetforumet Stackoverflow. Många påstod att Websocket inte skulle vara snabbt nog att 

klara av realtid pågrund av dess likheter med TCP. När WebRTC släppte sin datachannel och 

fick beröm på sajten html5rocks.com för dess utmärkta möjligheter för spel i webbläsaren var 

ämnet för exjobbet bestämt. Behovet av att själv försöka sig på ett webbaserat spel med 

realtidsstöd var inspirationen till arbetet. Samtliga källor som använts till arbetet framjar 

inspirationen ytterligare. 

Andra studier med fokus på att jämföra olika teknologier eller backendlösningar för spel 

kommer från gamla studenter från högskolan i Skövde där fokus låg på Websocket då det var 

nytt. I deras uppsatser stresstestades websocket mot det gamla AJAX på olika sätt och det slog 

mig att något liknande skulle kunna göras med websocket i jämförelse med websocket då det 
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var en relevant konkurent till pluginfria teknologier med möjligheter till 

realtidskommunikation (Elfstrand, 2014) (Cromnow, 2012). 

Då strukturen för anslutning mellan peers i WebRTC är någorlunda komplex användes en 

sorts boilerplatekod som hittades online som sedan modifierades efter experimentets behov 

för att klara av mer än 2 samtida anslutna peers. Genom detta kodexempel utnyttjades 

Firebase som metod för signallering i WebRTC applikationen (Fosterelli.co. 2014). 

Då mycket av detta var nytt användes mycket hjälp från diverse dokumentationssidor såsom 

Firebase för att implementera signalleringssystemet för webrtc lösningen, html5rocks för att 

förstå konceptet kring webrtc datachannel och dess signalleringskoncept för ICE candidates 

samt STUN- och TURNservrar (4th, 4th & article, n.d.).  
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6 Analys 

I det här kapitlet analyseras och diskuteras de resultat som genererats via de utvärderingar 

som utförts. De resultat som behövdes få fram för att ställas mot frågeställningarna var RTT-

tider som talar för vilken lösning som passar bäst i olika scenarion. 

6.1 Ytterligare progression 

 Flera olika faktorer togs med i utvärderingarna för att simluera olika scenarion genom att lägg 

till mer frekventa uppdateringar från klienterna/peers samt även storlek på skickade paket.. 

Utvärderingarna utfördes på följande sätt: 

- 30 uppdateringar i sekunden med normal mängd data. 

- 60 uppdateringar i sekunden med större mängd data. 

- 30 uppdateringar i sekunden med normal mängd data. 

- 60 uppdateringar i sekunden med större mängd data. 

Samtliga utvärderingar kördes för olika antal användare gånger för båda lösningarna. De olika 

användarantalen vid utvärderingarna var 2, 4, 8 och 16. När utvärderingarna påbörjats drogs 

slutsatsen att 32 samtida peers/klienter inte skulle funka och togs då bort. Alla olika faktorer 

kördes på samtliga anslutna peers/klienter samtidigt. Medans den data som genererades för 

pilotstudien var för ett lokalt nätverk genererades dessa data via Högskolan i Skövdes servrar. 

Normal mängd data menas det minimum som krävs för en avatar att förflytta sig i x och y led 

i ett två-dimensionellt spel. Större mängd data menar på extra variabler som kan tänkas 

behövas som spelaren skickar med såsom attack kommandon eller annat som behövs för att 

servern ska uppfatta en handling. Detta simulerades genom att skicka med en textsträng 

baserat på lorem ipsum som på den här bilden ligger i variabeln junkData. 

 

Figur 9 Funktionen i websocket lösningen som skickar data till resten av de 
anslutna klienterna 

I fallet där det är normal data innehåller inte junkData variabeln någonting. När 

utvärderingen använder sig av större datamängd innehåller junkData strängen: 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam voluptates perferendis 

inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum dolores maxime tempora rem rerum 

ut exercitationem facilis molestias consequuntur necessitatibus?” 

6.2 Utvärderingsprocess 

Utvärderingsprocessen för webrtc gick ut på att först starta upp serverapplikationen på 

servern. Beroende på antalet användare som skulle utvärderas öppnas ett likvärdigt antal 

fönster som alla pekas mot addressen på servern där applikationen fanns. När det var 
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bekfräftat att alla klienter anslutit via terminalen i putty valdes ett fönster ut och knappen 

”Go” användes. Inga andra nätverks- eller resurskrävande applikationer fick köras samtidigt i 

det lokala nätverket och på datorn i förebyggande syfte för att inte påverka mätresultaten. 

Koden finns bifogade i appendix A-D och där hittas flödet för hur applikationen funkar. För 

en session körs 4 olika scenarion. Varje utvärdering kördes två minuter då detta är tiden en 

standardrunda av spel såsom spelet Super smash bros där realtidskraven är höga utspelar sig 

över. Utvärderingsprocessen för Webrtc var väldigt lik men då skippades allting med servern. 

Då varje utvärdering körts klart sparades alla RTT tider för varje uppdatering i exceldokument 

automatiskt. En utvärderingssession gav alltså en excelfil för varje scenario för det antalet 

användare och lösningstyp. Varje utvärderingssession upprepades 5 gånger för att få jämnare 

resultat. 

 

6.3 Maskiner och mjukvara 

De maskiner som användes samt även vilka versioner på diverse revelanta mjukvaror och 

operativsystem följer här.  

För klient-server lösningen med Websockets användes Node.js version 0.10.29, socket.io 1.2 

(stöd-ramverk för förenkling av uppsättning av server) på serversidan. På klientsidan 

användes en stationär dator med hårdvaran: 

- AMD Phenom(ym) II X6 1100T  3.2 GHz Processor 

- 8GB RAM 

- 100/100 via TP-kabel 

- Windows 8.1 

- Google Chrome v42.0.2311.152 m 

6.4 Testerna 

Här presenteras testerna med grafer i syfte att visuellt representera hur de olika lösningarna 

stod sig mot varandra i de olika scenarion som togs fram. Testdatan som togs fram skilde sig 

väldigt mycket från varandra och gav oftast inte alls något konsistent resultat. En del tester 

kunde ge 40000 noder av RTT data medans en annan instans av samma test kunde ge endast 

1000 noder av RTT data. Då testerna gjordes över internet mot skolans servrar där det finns 

en möjlighet att annan aktivitet pågår är det svårt att få fram data som inte påverkas av andra 

faktorer man inte haft kontroll över. En annan aspekt som talar för bristerna i experimentets 

uppsättning är att samtliga användare simulerades på en enda maskin då detta var det som 

fanns tillgängligt. Begränsningar i resurser i fråga om CPU-kraft och RAM-minne samt 

bandbredd är väldigt påtagliga. Det optimala för denna studie hade varit att ha tillgång till 16 

likadana maskiner alltså med samma hårdvara, på ett LAN (Local area network) där alltså så 

få faktorer som påverkar finns som möjligt.  
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6.4.1 30 Uppdateringar i sekunden och normal datamängd 

 

 

Figur 10 30FPS-normal-data 

 

 

Dessa testdata visar på p2p-lösningens överlägsenhet när det gäller att uppfylla kraven för 

realtidsapplikationer vid mindre antal användare. Testdatan från serien webrtc är väldigt bra 

jämfört med kraven på realtidsapplikationers latency enligt Claypool, M. & Claypool, K. 

(2006). Tittar man på datan från websockets är det relativt lätt att se att något har blivit fel 

vid mätningarna. Data som liknar serien Webrtcs kurva genererades även för Websockets men 

inte lika konsistent som för webrtc-lösningen. Orsaken till detta kan vara de faktorer som ej 

går att kontrollera, såsom tyngre nätverksbelastning på servern vid testningstillfället eller 

överbelasnting av serverns CPU-resurser. Det som är märkligt är att samma tecken visas från 

tester med websockets i varje test som sedan visas i resterande grafer. Tabellen nedan visar 

exakta siffror för grafens standardavvikelser och värde. 

Tabell 1  

Websocket 2 klienter 4 klienter 8 klienter 16 klienter 

Medel 406,115409608

207 

422,786968995

997 

573,458317985

003 

674,275078592

967 

Standardavvik

else 

228,043650643

859 

228,6197231905

61 

277,285420993

65 

279,792820122

17 
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Tabell 2  

WebRTC 2 peers 4 peers 8 peers 16 peers 

Medel 1,02655378606

289 

9,158221632479

13 

194,2268156255

5 

497,1927784271

86 

Standardavvik

else 

1,411143221482

27 

0,938101493463

577 

24,3055043594

801 

93,5633988121

403 

 

6.4.2 30 Uppdateringar I sekunden och större datamängd 

 

 

Figur 11 30FPS-större-data 

 

Detta test liksom det förra börjar på en RTT runt 400 för websockets vilket enligt Claypool, 

M. & Claypool, K. (2006) inte är en acceptabel RTT för att klara av att möta kraven för 

realtidsapplikationer. Resultatet från websockets å andra sidan visar på ett utmärkt resultat 

fram till det skede att mer än 4 peers är anslutna samtidigt. Tabellen nedan visar exakta siffror 

för grafens standardavvikelser och värde. 

Tabell 3  

Websocket 2 klienter 4 klienter 8 klienter 16 klienter 

Medel 414,265925692

046 
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806 
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577 

771,9873477587

49 

Standardavvik

else 
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219,9925467738

1 

250,467214176

362 

268,347634482

639 

414,2659257

445,7364521
650,3867222

771,98734781,052565892 6,859383945

2349,219267
2083,75602

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2 4 8 16

R
T

T
 i
 m

ill
is

e
k
u
n
d
e
r

Antal klienter

30FPS-high-data

Websocket Webrtc



19 
 

 

Tabell 4  

WebRTC 2 peers 4 peers 8 peers 16 peers 

Medel 1,052565891522

31 

6,85938394486

899 

2349,21926693

597 

2083,75601976

781 

Standardavvik

else 

0,540981131387

467 

1,30792802747

015 

950,289542598

559 

989,039785603

492 

 

 

6.4.3 60 uppdateringar i sekunden och normal datamängd 

 

 

Figur 12 60FPS-normal-data 

Mönstret håller stadigt i sig och jämtemot tidigare grafer och visar fortfarande på hur 

lösningen med webrtc funkar för 2 till 4 peers. 400 i RTT hos websockets samt väldigt stor 

standardavvikelse visar hur lösningen med websockets inte skulle kunna användas i ett riktigt 

spel. Tabellen nedan visar exakta siffror för grafens standardavvikelser och värde. 

Tabell 5  

Websocket 2 klienter 4 klienter 8 klienter 16 klienter 
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87 
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Tabell 6  

WebRTC 2 peers 4 peers 8 peers 16 peers 

Medel 1,14548890832

649 

5,95297765976

069 

190,707769610

519 

807,662945455

021 

Standardavvik

else 

1,01452342956

841 

3,712367653374

56 

26,0413473708

852 

86,0963760074

403 

 

 

6.4.4 60 uppdateringar i sekunden och större datamängd 

 

 

Figur 13 60FPS-större-data 

Även här är lösningen med webrtc överlägsen rent prestationsmässigt för upp till 4 samtida 

peers. Tabellen nedan visar exakta siffror för grafens standardavvikelser och värde.  

Tabell 7  

Websocket 2 klienter 4 klienter 8 klienter 16 klienter 

Medel 418,316300867

336 

459,346322996

168 
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468 

1006,59638555
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Tabell 8  

WebRTC 2 peers 4 peers 8 peers 16 peers 

Medel 1,146205038544

36 

8,50279137581

227 

2469,40232035

461 

5403,32411323

612 

Standardavvik

else 

0,622537008730

484 

3,81749678346

124 

1561,09508915

868 

2045,01180716

604 
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7 Resultat 

Detta kapitel handlar om resultatet från testerna och hur de används för att ge svar på 

frågeställningarna. En diskussion kommer även föras kring vilken nytta denna studie tillför. 

7.1 Resultatssammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida val av backend för tvådimensionella 

webbaserade spel påverkade spelets kapabilitet att uppnå realtidskrav. Realtidskraven ter sig 

olika för olika typer av spel. Testerna som genomförts pekar på att alla typer av spel, såväl med 

höga krav på realtidsapplikationer och utan, går att köra utmärkt med webrtc lösningen med 

upp till 4 samtida anslutna spelare som ständigt behöver uppdatera sin position eller skicka 

med annan data samtidigt. Resultaten har visat på att webbaserade spel baserat på upp till 4 

samtida spelare i ett multiplayerläge. 

Frågeställningarna gick ut på att stresstesta de olika lösningarna och med de resultat som togs 

fram kan dessa besvaras ganska enkelt. Anledningen till att antal samtida användare började 

med 2 och sedan dubblerades 3 gånger var för att kolla om RTT dubblerades i samband med 

antalet peers/klienter. Resultaten visar på kurvor i samtliga scenarion som tyder på att det 

sambandet inte finns. RTT ökar men på ett icke-konsistent sätt. Ett exempel från figur 11 visar 

ett undantag där lösningen med webrtc har högre RTT med 8 peers än vad 16 peers har. 

Resultaten visar att Websocket har en ständigt stigande kurva oavsett scenario. Att öka antalet 

samtida klienter förväntades dubblera RTT men så var inte fallet i något utan de scenarion 

som togs fram.  

Enligt resultaten är lösningen med webrtc bättre lämpad för två dimenisonella spel med 

mindre antal samtida spelare. När det gäller ett större antal spelare är det en fråga om vilket 

scenario spelet kommer befinna sig i. Enligt de genomförda testerna skulle inte ett spel med 

krav på realtidskommunikation vara spelbart oavsett vald lösning. Dessa tester har endast 

stresstestat de olika lösningarna och resultaten kan säkert förbättras med stabilare servrar 

som klarar högre belastning samt även optimera den trafik som skickas inom spelet. Det finns 

ingen tydlig gräns enligt testerna som visar när den ena lösningen är bättre än den andra vid 

X antal olika spelare. 

Hypotesen kunde inte bekräftas på ett tillfredsställande sätt då det inte fanns någon klar 

vinnare. Lösningen med Webrtc hade en spelbar RTT för upp till 4 peers enligt testerna. Denna 

spelbara RTT baseras på den forskningslitteratur som fanns och hur stora gränserna var för 

spelbara nätverksfördröjningar eller RTT. Dock sköt tiderna i taket efter det och då blev 

resultatet för webrtc sämre än för websockets utöver att ingen av lösningarna var lämpliga för 

realtidsapplikationer. (Claypool, M. & Claypool, K. (2006)).  

7.2 Diskussion 

Vilken lösning är då bäst för olika typer av spel och utvecklare? De olika lösningar har generellt 

ett antal fastställda för- och nackdelar. Ett av huvudproblemen med peer to peer lösningar 

idag håller på att få en lösning. Standarden för bandbredd uppgraderas ständigt runtom i 

världen och sätter stopp för problemet kring peers med dålig bandbredd. Indiespelutvecklare 

världen över utan en stor budget kan enkelt basera sitt spel på p2p istället för att investera i 

servrar. Dessutom går utvecklingen av webbtekologier såsom webrtc och websockets mot en 
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plattformsoberoende samt pluginfri era vilket möjliggör billigare och mer åtkomligare spel. 

Därför är denna studie relevant och även fortsatta framtida studier inom området. 

Något som definitivt bör tas upp som tidigare nämnts är vikten av att eliminera faktorer som 

kan påverka de resultat som genereras. För denna studie fanns det en del faktorer som inte 

kunde kontrolleras. Dessa tros vara upphovet till varför främst den statistik av websockets 

visade så höga nätverksfördröjningstider. Tidigare tester till pilotstudien visade på siffror som 

låg runt samma tider som den tider från webrtc som genererades.  Figur 8 visar att väldigt låga 

tider genererades vid 2, 4 och 8 användare. Något som inte inträffade under de större testerna. 

Omstända tester och optimeringar av koden gjordes för att få en försäkran om att koderna 

gjorde exakt samma saker med de funktioner som fanns tillgängliga för de lösningarna och att 

resten var så likt som möjligt. Genom uteslutningsmetoden efter optimeringarna och testerna 

drogs slutsatsen eller gissningen att anledningen till att websocket tiderna var så pass höga 

var för att de större testerna kördes mot högskolan i Skövdes servrar till skillnad från 

pilottesterna där de endast kördes lokalt. 

Med hjälp av denna studie är förhoppningen att spelutvecklare som vänder sig mot 

webbaserade spel ska få mer underlag när man ska bestämma vilken backend lösning som ska 

användas.  

7.3 Forskningsetik 

Anledningen till att experiment används som metod är just för det faktum att testmilkön kan 

kontrolleras och på så sätt återupprepas. Den data om experimentet som finns i studien är 

tillräcklig för att replikering av studien ska kunna ske såväl 1 år som 10 år in i framtiden. 

Ytterligare en faktor som gör studien återupprepningsbar är det faktum att inga människor 

har medverkat, inga personers privata information kan läckas eller integritet kan bli kränkt på 

något sätt. 

Resultatet har säkrats genom att upprepande gånger ha kört samma scenario och på så sätt 

fått fram ett mer säkert medelvärde. Skulle studien replikeras med samma faktorer skulle 

resultatet likna det resultat som presenterats i denna studie på grund av detta. Ett undantag 

dock är de faktorer som inte kan kontrolleras. Att replikera servern till websocket testerna är 

svårt då ingen information fanns om hur mycket resurser som var dedikerat till testerna till 

studien. Antagandet är att de resultat som genereras vid en replikering visar på lägre RTT 

förutsatt att det experimentet använder sig av en dedikerad server. Med andra ord finns det 

en viss tveksamhet till resultat för denna studie för lösningen med websocket. 

7.4 Framtida arbete 

Frågan kring vilken lösning som är den bättre är specifikt för olika scenarion enligt denna 

studie. Framtida studier kring prestationer mellan dessa två lösningar i optimala miljöer är en 

väldigt bra och intressant idé. Att köra likadana tester från 16 olika maskiner på ett lokalt 

nätverk tar bort många av de faktorer som fanns med i denna studie och kan då ge intressanta 

resultat, speciellt för lösningen med websocket där servern kan vara dedikerad till att hantera 

serverapplikationen utan störningar från andra resurskrävande applikationer. 

Ett intressant ämne att forska i är olika typer av nätverkstopologier för peer to peer nätverk. 

Ett MASH-nätverk användes till denna studie då det är den mesta grundläggade topologin, att 

återupprepa denna studie med en peer to peer lösning baserat på en STAR-topologi kan ge 
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andra perspektiv och data som kan visas nyttiga. Alternativt en RRG-topologi som är en mer 

avancerad typ av topologi som sägs ska vara givande. I framtiden kommer säkerligen många 

alternativ till de teknologier som använts i denna studie finnas för att kunna förverkliga 

samma koncept. Alltså en annan webbaserad nätverksslöning baserat på peer to peer 

konceptet eller client-server. 

I skrivande stund finns det stöd för webrtc datachannel endast i google chrome. Ett uppenbart 

testfall är att i framtiden testa hur webrtc presterar i olika webbläsare när stödet för andra 

plattformar blir större. Att även testa på andra plattformar såsom smartphones och tablets 

kan vara en bra idé där hårdvaran är begränsad och inte lika kraftfull som en stationär dator. 

Ämnet realtidskommunikation blir bara större och större. Idag kanske det är realtidskrav 

inom spel som testas, medans om 10 år testar man möjligheterna för realtidskommunikation 

till sin bils styrningssystem så att bilar som färdas i höga hastigheter hela tiden ska uppfatta 

var andra objekt är. Konceptet kallas för Internet of all things och innebär att väldigt stor del 

av elektorniska och mekaniska saker i framtiden kommer att vara anslutna till internet. Då 

alla dessa saker är anslutna är det ytterst viktigt att information kan komma fram till relevanta 

mottagare hela tiden och på ett så smart sätt som möjligt. Denna studie hade webbaserade 

spel som tillämpning. Istället för spelare i spelet kan det alltså vara fysiska saker som ständigt 

behöver uppdatera information för att andra saker i Internet of all things ska kunna interagera 

med varandra. Att testa huruvida dessa saker då ska vara uppkopplade mot varandra genom 

en server-klient arkitektur eller en peer to peer struktur beroende på situationer där X antal 

olika objekt är nära varandra skulle vara mycket intressant. 

Denna studie bidrar till att ta utvecklingen i rätt riktning. Avsaknaden av en korrekt back-end 

lösning där kraven på realtidskommunikation är höga skulle kunna leda till katastrofala 

resultat som att framtida självstyrande bilar kolliderar för att information inte byts mellan 

dem snabbt nog. 

Genom att ge spelutvecklare med syfte att utveckla webbaserade spel underlag genom denna 

studei att nyttja den peer to peer baserade lösningen kan dessa utvecklare med en liten budget 

utveckla storskaliga spel utan behov av servrar. På detta sätt kan industirin kring webbaserade 

spel göras mer öppen för indieutvecklare me dlite budget skippa behovet av servrar och på så 

sätt lägga mer pengar på att göra kvalitetssäkrade spel istället. På detta sätt bidrar studien 

med god samhällsnytta. 

Framtida teknologi 
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Appendix A -  Index.html (websockets) 

 
<!doctype html> 

<html> 

 

<head> 

    <title>Exjobb</title> 

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script> 

    <script src="https://cdn.socket.io/socket.io-1.2.0.js"></script> 

    <style> 

        canvas{ 

            border: solid 1px black;     

        } 

    </style> 

    <script> 

        var socket = io(); 

 

    //create the canvas 

 

    var ctx; 

    var dx = 1; 

    var dy = 1; 

    var canvasHeight = 100; 

    var canvasWidth = 150; 

    var x = 50; 

    var y = 50; 

    var cubeSize = 20; 

    var heroID; 

    var theArray = []; 
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    var thePongArray = []; 

 

    var number; 

    var started; 

    var iPressed = false; 

    var i = 0; 

    var theInterval; 

    var theOutputString=""; 

 

    var testNumber = 0; 

    var speed = 30; 

    var dataAmnt = "Normal"; 

    var junkData = " "; 

    var packetLossArray=[]; 

    var testNumberReciever=0; 

    var done = false; 

    var downloadCounter=0; 

 

 

 

 

    function init() { 

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

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

        canvas.width = canvasWidth; 

        canvas.height = canvasHeight; 

        document.body.appendChild(canvas); 

 

        // Game objects 
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    } 

 

    function draw() { 

 

     if (performance.now()-started > 120000 && iPressed == true && done == false){ 

 

            if(thePongArray.length < theArray.length){ 

                console.log(thePongArray.length + ' / ' + theArray.length); 

 

            } 

            else 

            { 

                if (downloadCounter<4) { 

                    socket.emit('stop', 'stop'); 

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

                    for (var z = 1; z < i; z++) { 

                        theArray[z] = thePongArray[z] - theArray[z]; 

                    } 

                    for (var j = 1; j < theArray.length; j++) { 

                        theOutputString += theArray[j] + ';' + packetLossArray[j] + "\n"; 

                    } 

                    a.href = window.URL.createObjectURL(new Blob([theOutputString], { 

                        type: 'text/csv;charset:UTF-8;' 

                    })); 
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                    a.download = 'statistic-websocket-' + number + '-speed-'+ speed +'-data-

'+dataAmnt+'.csv'; 

                    document.body.appendChild(a); 

                    a.click(); 

                    document.body.removeChild(a); 

                    testNumber ++; 

                    downloadCounter ++; 

                } 

 

                if (testNumber == 1) {//Same test but with higher updatespeed 

                    //Reset test for other variables 

                    socket.emit('stop', 'stop'); 

                    i=0; 

                    started = performance.now(); 

                    theArray=[]; 

                    thePongArray=[]; 

                    packetLossArray=[]; 

 

                    theOutputString=""; 

 

                    speed = 60; 

                     

                     

                    //Start next test 

                    socket.emit('doABarrelRoll', 'Nu kör vi!'); 

                    theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

 

                } 

                if (testNumber==2) {                  //Reset test for other variables 
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                    socket.emit('stop', 'stop'); 

                    i=0; 

                    started = performance.now(); 

                    theArray=[]; 

                    thePongArray=[]; 

                    packetLossArray=[]; 

                    theOutputString=""; 

                    speed=30; 

                    dataAmnt="High"; 

                    junkData="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam 

voluptates perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum dolores 

maxime tempora rem rerum ut exercitationem facilis molestias consequuntur 

necessitatibus?";                   

                     

                    //Start next test 

                    socket.emit('doABarrelRoll', 'Nu kör vi!'); 

                    theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

 

                     

                } 

                if (testNumber==3) { 

                    //Reset test for other variables 

                    socket.emit('stop', 'stop'); 

                    i=0; 

                    started = performance.now(); 

                    theArray=[]; 

                    thePongArray=[]; 

                    packetLossArray=[]; 

                    theOutputString=""; 

                    speed=60; 
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                    dataAmnt="High"; 

                    junkData="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam 

voluptates perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum dolores 

maxime tempora rem rerum ut exercitationem facilis molestias consequuntur 

necessitatibus?";                   

                     

                    //Start next test 

                    socket.emit('doABarrelRoll', 'Nu kör vi!'); 

                    theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

                     

                } 

                if (testNumber>4) { 

                    done =true; 

                    clearInterval(theInterval); 

                    socket.emit('stop', 'stop'); 

                     

 

                } 

            } 

             

             

             

             

        }else{ 

         // ctx.clearRect(0, 0, canvasWidth, canvasHeight); 

        // ctx.beginPath(); 

        // ctx.fillStyle = "#0000ff"; 

        // ctx.rect(x, y, cubeSize, cubeSize); 

        // ctx.closePath(); 

        // ctx.fill(); 
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        if (x < 0 || x + cubeSize > canvasWidth) dx = -dx; 

        if (y < 0 || y + cubeSize > canvasHeight) dy = -dy; 

        x += dx; 

        y += dy; 

 

         

        i++; 

        packetLossArray[i]=0; 

        //Update my palyers position on the server 

        socket.emit('updatePlayerPos', { 

            "id": heroID, 

            "x": x, 

            "y": y, 

            "t": i, 

            "d": junkData 

        }); 

        theArray[i] = performance.now(); 

        console.log(i + " PING  " + theArray[i]); 

    } 

 

     

 

} 

 

 

 

socket.on('serverUpdatePlayerPos', function(msg) { 
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    if (msg.id !== heroID) { 

            // ctx.beginPath(); 

            // ctx.fillStyle = "#ff00ff"; 

            // ctx.rect(msg.x, msg.y, cubeSize, cubeSize); 

            // ctx.closePath(); 

            // ctx.fill(); 

 

            socket.emit('pong', {"id": msg.id, "p": msg.t}); 

 

        } 

 

    }); 

socket.on('pong', function(msg){ 

    if(iPressed===true){ 

        thePongArray[msg.p] = performance.now(); 

        console.log(msg.p + " PONG " + thePongArray[msg.p]); 

        packetLossArray[msg.p] = packetLossArray[msg.p] + 1; 

    } 

     

}); 

 

socket.on('connected', function(msg) { 

    heroID = socket.io.engine.id; 

    console.log("Jag är: "+heroID); 

 

}); 

 

socket.on('startshit', function(msg) { 

 started = performance.now(); 
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 if (testNumberReciever==0 && iPressed !== true) { 

  theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

  testNumberReciever++; 

} 

if (testNumberReciever==1 && iPressed !== true) { 

  theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

  testNumberReciever++; 

} 

if (testNumberReciever==2 && iPressed !== true) { 

  theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

  testNumberReciever++; 

  junkData="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam voluptates 

perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum dolores maxime tempora 

rem rerum ut exercitationem facilis molestias consequuntur necessitatibus?"; 

} 

if (testNumberReciever==3 && iPressed !== true) { 

  theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

  testNumberReciever++; 

  junkData="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam voluptates 

perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum dolores maxime tempora 

rem rerum ut exercitationem facilis molestias consequuntur necessitatibus?"; 

} 

if (testNumberReciever>4 && iPressed !== true) { 

  clearInterval(theInterval); 

} 

}); 

 

socket.on('disconnected', function(msg) { 

 

}); 
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socket.on('stopdraw', function(msg){ 

    if (iPressed==false) { 

            clearInterval(theInterval); 

 

        } 

}); 

 

function doABarrelRoll(){ 

    number = prompt("Antal klienter?"); 

    iPressed = true; 

     

    started = performance.now(); 

    theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

    socket.emit('doABarrelRoll', 'Nu kör vi!'); 

} 

function openNew(){ 

    window.open("http://webblabb.iki.his.se:85/", "_blank", "width=160, height=160"); 

} 

</script> 

</head> 

 

<body onload="init();"> 

    <button onclick="doABarrelRoll();">Go</button> 

    <button onclick="openNew();">+1</button> 

 

</body> 

 

</html>  
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Appendix B -  Index.js (websocket) 

 

var app = require('express')(); 

var http = require('http').Server(app); 

var io = require('socket.io')(http); 

 

 

app.get('/a12aleny/client-server/', function(req, res) { 

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

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

        console.log(req.url); 

 }); 

 

 

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

 

   

  console.log(socket.id + ' anslöt!') 

  socket.emit('connected', "Ge klienter ett ID");   

   

  socket.on('updatePlayerPos', function(msg) { 

   io.emit('serverUpdatePlayerPos', msg); 

    

  }); 

 

  socket.on('doABarrelRoll', function(msg){ 

   io.emit('startshit', 'FIRE'); 

  }); 
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  socket.on('pong', function(msg){ 

   socket.broadcast.to(msg.id).emit('pong', msg); 

  }); 

  socket.on('stop', function (msg) { 

   socket.emit('stopdraw', msg); 

  }); 

 

 

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

   console.log('user disconnected...'); 

   io.emit('disconnected', 'User has disconnected'); 

  }); 

 }); 

 

 

 

 

 

 http.listen(8080, function() { 

  console.log('listening on *:8080'); 

 }); 
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Appendix C -  Index.html (Webrtc) 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

 <meta charset="UTF-8"> 

 <title>Datachannel test</title> 

 <script src="https://cdn.firebase.com/js/client/2.2.2/firebase.js"></script> 

 <script src="webrtc.js"> </script> 

 <style> 

  canvas{ 

   border: solid 1px black;  

  } 

 </style> 

</head> 

 

<script> 

  

 var ctx; 

 var dx = 1; 

 var dy = 1; 

 var canvasHeight = 100; 

 var canvasWidth = 150; 

 var x = 50; 

 var y = 50; 

 var cubeSize = 20; 

 var heroID; 

 var number; 

 var started; 
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 var iPressed = false; 

 var i = 0; 

 var theInterval; 

 var theArray=[]; 

 var thePongArray=[]; 

 var theOutputString=""; 

 var sendPacket; 

 var testNumber = 0; 

 var speed = 30; 

 var dataAmnt = "Normal"; 

 var junkData = " "; 

 var packetLossArray=[]; 

 var testNumberReciever=0; 

 var done = false; 

 var downloadCounter=0; 

 

 

 

 function init() { 

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

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

  canvas.width = canvasWidth; 

  canvas.height = canvasHeight; 

  document.body.appendChild(canvas); 

   

 

 } 

 

 function draw() { 
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  if (performance.now()-started > 120000 && iPressed == true && done == 

false) { 

   if(thePongArray.length !== theArray.length){ 

    console.log(thePongArray.length + ' / ' + theArray.length); 

     

   }else{ 

    if (downloadCounter<4) { 

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

     for (var z = 1; z < i; z++) { 

      theArray[z] = thePongArray[z] - theArray[z]; 

     }; 

     for (var j = 1; j < theArray.length; j++) { 

      theOutputString += theArray[j] + ';' + 

packetLossArray[j] + "\n"; 

     }; 

     a.href = window.URL.createObjectURL(new 

Blob([theOutputString], { 

      type: 'text/csv;charset:UTF-8;' 

     })); 

     a.download = 'statistic-webrtc-' + number + '-speed-'+ 

speed +'-data-'+dataAmnt+'.csv'; 

     document.body.appendChild(a); 

     a.click(); 

     document.body.removeChild(a); 

     clearInterval(theInterval); 

     testNumber ++; 

     downloadCounter ++; 

    } 
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       if (testNumber == 1) {//Same test but with higher updatespeed 

        //Reset test for other variables 

        for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

         connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": 

"kill"})); 

        }; 

        i=0; 

        started = performance.now(); 

        theArray=[]; 

        thePongArray=[]; 

        packetLossArray=[]; 

 

        theOutputString=""; 

 

        speed = 60; 

         

         

        //Start next test 

        for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

         connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": 

"start"})); 

         theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

 

        }  

       }if (testNumber==2) { 
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        //Reset test for other variables 

        for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

         connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": 

"kill"})); 

        }; 

        i=0; 

        started = performance.now(); 

        theArray=[]; 

        thePongArray=[]; 

        packetLossArray=[]; 

        theOutputString=""; 

        speed=30; 

        dataAmnt="High"; 

        junkData="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit. Ullam voluptates perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum 

dolores maxime tempora rem rerum ut exercitationem facilis molestias consequuntur 

necessitatibus?";       

         

        //Start next test 

        for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

         connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": 

"start"})); 

         theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

 

        }  

 

       }if (testNumber==3) { 

         //Reset test for other variables 

         for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

          connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": 

"kill"})); 
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         }; 

         i=0; 

         started = performance.now(); 

         theArray=[]; 

         thePongArray=[]; 

         packetLossArray=[]; 

         theOutputString=""; 

         speed=60; 

         dataAmnt="High"; 

         junkData="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit. Ullam voluptates perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio 

illum harum dolores maxime tempora rem rerum ut exercitationem facilis molestias 

consequuntur necessitatibus?";         

          

        //Start next test 

        for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

         connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": 

"start"})); 

         theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

        } 

        if (testNumber>4) { 

         done =true; 

         clearInterval(theInterval); 

         for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

          connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": 

"kill"})); 

           

 

         } 
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        } 

 

         

       } 

      } 

     }else{ 

 

         /*ctx.clearRect(0, 0, canvasWidth, canvasHeight); 

         ctx.beginPath(); 

         ctx.fillStyle = "#0000ff"; 

         ctx.rect(x, y, cubeSize, cubeSize); 

         ctx.closePath(); 

         ctx.fill();*/ 

 

         if (x < 0 || x + cubeSize > canvasWidth) dx = -dx; 

         if (y < 0 || y + cubeSize > canvasHeight) dy = -dy; 

         x += dx; 

         y += dy; 

 

   //Number of times position has been updated 

   i++; 

   packetLossArray[i]=0; 

         //Update my players position on the server 

         sendPacket = JSON.stringify({ 

          "id": id, 

          "x": x, 

          "y": y, 

          "t": i, 

          "d": junkData 
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         }); 

         //Send new position to all connected peers 

         for (var j = 0; j < connectedPeers.length; j++) { 

          connectedPeers[j].send(sendPacket); 

         }; 

         //Save this updates time in theArray on position "i" 

         theArray[i] = performance.now(); 

         console.log(i + "PING" + theArray[i]); 

          

     } 

 } 

 

 

 function doABarrelRoll(){ 

  iPressed = true; 

  number = connectedPeers.length + 1; 

  for (var k = 0; k < connectedPeers.length; k++) { 

   connectedPeers[k].send(JSON.stringify({"msg": "start"})); 

  }; 

  started = performance.now(); 

  theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

   

 } 

 function openNew(){ 

  window.open("http://webblabb.iki.his.se:81/a12aleny", "_blank", 

"width=160, height=160"); 

 } 

</script> 

<body onload="init();"> 



XXI 
 

 <button onclick="doABarrelRoll();">Go</button> 

 <button onclick="openNew();">+1</button> 

 

</body> 

</html> 
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Appendix D -  Webrtc.js (webrtc) 

/* WebRTC Demo 

 * Allows two clients to connect via WebRTC with Data Channels 

 * Uses Firebase as a signalling server 

 * http://fosterelli.co/getting-started-with-webrtc-data-channels.html 

 */ 

 

/* == Announcement Channel Functions == 

 * The 'announcement channel' allows clients to find each other on Firebase 

 * These functions are for communicating through the announcement channel 

 * This is part of the signalling server mechanism 

 * 

 * After two clients find each other on the announcement channel, they 

 * can directly send messages to each other to negotiate a WebRTC connection 

 */ 

 

// Announce our arrival to the announcement channel 

var sendAnnounceChannelMessage = function() { 

 

  disconnectToken = announceChannel.push({ 

    sharedKey: sharedKey, 

    id: id 

  }); 

  disconnectToken.onDisconnect().remove(); 

  console.log('Announced our sharedKey is ' + sharedKey); 

  console.log('Announced our ID is ' + id); 

  announceChannel.orderByKey().startAt(disconnectToken.key()).on('child_added', 

handleAnnounceChannelMessage); 
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}; 

 

// Handle an incoming message on the announcement channel 

var handleAnnounceChannelMessage = function(snapshot) { 

  var message = snapshot.val(); 

 

 

 

  if (message.id != id && message.sharedKey == sharedKey) { 

    console.log('Discovered matching announcement from ' + message.id); 

    console.log('Jag är: ' + disconnectToken.key().toString()); 

 

    /*Möjlig lösning på fleranslutningsproblemet? 

    pplAnnounce.push(message.id);*/ 

 

    console.log('JAG försöker ansluta TILL: ' + snapshot.key() + 'Och: ' + message.id); 

 

    initiateWebRTCState(message.id); 

    connect(message.id); 

 

 

 

  } 

}; 

 

/* == Signal Channel Functions == 

 * The signal channels are used to delegate the WebRTC connection between 

 * two peers once they have found each other via the announcement channel. 

 * 
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 * This is done on Firebase as well. Once the two peers communicate the 

 * necessary information to 'find' each other via WebRTC, the signalling 

 * channel is no longer used and the connection becomes peer-to-peer. 

 */ 

 

// Send a message to the remote client via Firebase 

var sendSignalChannelMessage = function(message, remoteID) { 

  message.sender = id; 

  database.child('messages').child(remoteID).push(message); 

}; 

 

// Handle a WebRTC offer request from a remote client 

var handleOfferSignal = function(message) { 

  running = true; 

  console.log('handleOfferSignal av ' + message.sender); 

  initiateWebRTCState(message.sender); 

  startSendingCandidates(message.sender); 

  peerConnection[message.sender].setRemoteDescription(new 

RTCSessionDescription(message)); 

  peerConnection[message.sender].createAnswer(function(sessionDescription) { 

    console.log('Sending answer to ' + message.sender); 

    peerConnection[message.sender].setLocalDescription(sessionDescription); 

    sendSignalChannelMessage(sessionDescription, message.sender); 

  }); 

}; 

 

// Handle a WebRTC answer response to our offer we gave the remote client 

var handleAnswerSignal = function(message, remoteID) { 

  console.log('handleAnswerSignal är från:' + remoteID); 
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  console.log(message); 

  peerConnection[remoteID].setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(message)); 

}; 

 

// Handle an ICE candidate notification from the remote client 

var handleCandidateSignal = function(message, sender) { 

  var candidate = new RTCIceCandidate(message); 

  console.log(candidate); 

  peerConnection[sender].addIceCandidate(candidate); 

}; 

 

// This is the general handler for a message from our remote client 

// Determine what type of message it is, and call the appropriate handler 

var handleSignalChannelMessage = function(snapshot) { 

  var message = snapshot.val(); 

  var sender = message.sender; 

  var type = message.type; 

  console.log('Recieved a \'' + type + '\' signal from ' + sender); 

  if (type == 'offer') handleOfferSignal(message); 

  else if (type == 'answer') handleAnswerSignal(message, sender); 

  else if (type == 'candidate') handleCandidateSignal(message, sender); 

}; 

 

/* == ICE Candidate Functions == 

 * ICE candidates are what will connect the two peers 

 * Both peers must find a list of suitable candidates and exchange their list 

 * We exchange this list over the signalling channel (Firebase) 

 */ 
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// Add listener functions to ICE Candidate events 

var startSendingCandidates = function(remoteID) { 

  peerConnection[remoteID].oniceconnectionstatechange = 

handleICEConnectionStateChange; 

  peerConnection[remoteID].onicecandidate = handleICECandidate.bind(remoteID); 

  remote = remoteID; 

}; 

 

// This is how we determine when the WebRTC connection has ended 

// This is most likely because the other peer left the page 

var handleICEConnectionStateChange = function() { 

  // if (peerConnection.iceConnectionState == 'disconnected') { 

  //   console.log('Client disconnected!'); 

  //   sendAnnounceChannelMessage(); 

  // } 

}; 

 

// Handle ICE Candidate events by sending them to our remote 

// Send the ICE Candidates via the signal channel 

var handleICECandidate = function(event) { 

  var candidate = event.candidate; ////////////////////////////////////I DENNA 

FUNKTION LIGGER PROBLEMET 

  console.log(event.candidate); 

  console.log(this.toString()); 

  if (candidate) { 

    candidate.type = 'candidate'; 

    /*for (var i = 0; i < pplAnnounce.length; i++) { 

      console.log('Sending candidate to ' + pplAnnounce[i]); 

      sendSignalChannelMessage(candidate, pplAnnounce[i]); 



XXVII 
 

    };*/ 

    console.log('Sending candidate to ' + this.toString()); 

    sendSignalChannelMessage(candidate, this.toString()); 

  } else { 

    console.log('All candidates sent'); 

  } 

}; 

 

/* == Data Channel Functions == 

 * The WebRTC connection is established by the time these functions run 

 * The hard part is over, and these are the functions we really want to use 

 * 

 * The functions below relate to sending and receiving WebRTC messages over 

 * the peer-to-peer data channels 

 */ 

 

// This is our receiving data channel event 

// We receive this channel when our peer opens a sending channel 

// We will bind to trigger a handler when an incoming message happens 

var handleDataChannel = function(event) { 

  event.channel.onmessage = handleDataChannelMessage; 

}; 

 

// This is called on an incoming message from our peer 

// You probably want to overwrite this to do something more useful! 

var handleDataChannelMessage = function(event) { 

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

  if (testData.msg == 'start') { 

    if (testNumberReciever == 0 && iPressed !== true) { 
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      theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

      testNumberReciever++; 

    } 

    if (testNumberReciever == 1 && iPressed !== true) { 

      theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

      testNumberReciever++; 

    } 

    if (testNumberReciever == 2 && iPressed !== true) { 

      theInterval = setInterval(draw, 1000 / 30); 

      testNumberReciever++; 

      junkData = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam voluptates 

perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum dolores maxime tempora 

rem rerum ut exercitationem facilis molestias consequuntur necessitatibus?"; 

    } 

    if (testNumberReciever == 3 && iPressed !== true) { 

      theInterval = setInterval(draw, 1000 / 60); 

      testNumberReciever++; 

      junkData = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam voluptates 

perferendis inventore voluptate reiciendis est, quis odio illum harum dolores maxime tempora 

rem rerum ut exercitationem facilis molestias consequuntur necessitatibus?"; 

    } 

    if (testNumberReciever > 4 && iPressed !== true) { 

      clearInterval(theInterval); 

    } 

 

 

 

  } 

  if (testData.msg == 'kill') { 

    clearInterval(theInterval); 
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  } else if (typeof testData.id !== 'undefined') { 

 

    /*ctx.beginPath(); 

    ctx.fillStyle = "#ff00ff"; 

    ctx.rect(testData.x, testData.y, cubeSize, cubeSize); 

    ctx.closePath(); 

    ctx.fill();*/ 

 

    dataChannel[testData.id].send(JSON.stringify({ 

      "p": testData.t 

    })); 

  } else if (typeof testData.p !== 'undefined') { 

    packetLossArray[testData.p] = packetLossArray[testData.p] + 1; 

    thePongArray[testData.p] = performance.now(); 

    console.log(testData.p + " PONG" + thePongArray[testData.p]); 

  } 

 

}; 

 

// This is called when the WebRTC sending data channel is offically 'open' 

var handleDataChannelOpen = function() { 

  console.log('Data channel created!'); 

  var skickaTill = this.toString(); 

  dataChannel[this.toString()].send('Hej, mitt ID är:' + id + ' <br>'); 

  numConnections++; 

  connectedPeers.push(dataChannel[this.toString()]); 

 

  signalChannel.orderByKey().once("value", function(snapshot) { 
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    /* 

    console.log(snapshot.ref() + "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");*/ 

 

    snapshot.forEach(function(childSnapshot) { 

      var asdf = childSnapshot.val(); 

      /*console.log(asdf.sender); 

 

      console.log(childSnapshot.key()); 

 

      console.log(childSnapshot.key().toString()+ " BRÖÖÖÖL"); 

      console.log(skickaTill + " ????????????");*/ 

      if (asdf.sender == skickaTill) { 

        var removeThisURL = new Firebase("https://p2pexjobb3.firebaseio.com/messages/" + 

id + "/" + childSnapshot.key().toString()); 

 

        removeThisURL.remove(); 

      } 

    }) 

  }); 

 

}; 

 

// Called when the data channel has closed 

var handleDataChannelClosed = function() { 

  console.log('The data channel has been closed!'); 

}; 

 

// Function to offer to start a WebRTC connection with a peer 

var connect = function(remoteID) { 
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  running = true; 

  startSendingCandidates(remoteID); 

  console.log("Kandidater sända"); 

  peerConnection[remoteID].createOffer(function(sessionDescription) { 

    console.log('Sending offer to ' + remoteID); 

    peerConnection[remoteID].setLocalDescription(sessionDescription); 

    sendSignalChannelMessage(sessionDescription, remoteID); 

  }); 

 

}; 

 

// Function to initiate the WebRTC peerconnection and dataChannel 

var initiateWebRTCState = function(remoteID) { 

  peerConnection[remoteID] = new webkitRTCPeerConnection(servers); 

  peerConnection[remoteID].ondatachannel = handleDataChannel; 

  dataChannel[remoteID] = 

peerConnection[remoteID].createDataChannel('myDataChannelwith ' + remoteID); 

  dataChannel[remoteID].onmessage = handleDataChannelMessage; 

  dataChannel[remoteID].onopen = handleDataChannelOpen.bind(remoteID); 

  console.log("initiateWebRTCState kördes"); 

}; 

 

var id; // Our unique ID 

var sharedKey; // Unique identifier for two clients to find each other 

var numConnections = 0; 

var remote; // ID of the remote peer -- set once they send an offer 

var peerConnection = []; // This is our WebRTC connection 

var dataChannel = []; // This is our outgoing data channel within WebRTC 

var running = false; // Keep track of our connection state 
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var disconnectToken; 

var pplAnnounce = []; 

 

var connectedPeers = []; 

 

 

// Use Google's public servers for STUN 

// STUN is a component of the actual WebRTC connection 

var servers = { 

  iceServers: [{ 

    url: 'stun:stun.l.google.com:19302' 

  }] 

}; 

 

// Generate this browser a unique ID  

// On Firebase peers use this unique ID to address messages to each other 

// after they have found each other in the announcement channel 

id = Math.random().toString().replace('.', ''); 

 

// Unique identifier for two clients to use 

// They MUST share this to find each other 

// Each peer waits in the announcement channel to find its matching identifier 

// When it finds its matching identifier, it initiates a WebRTC offer with 

// that client. This unique identifier can be pretty much anything in practice. 

sharedKey = "1"; 

 

// Configure, connect, and set up Firebase 

// You probably want to replace the text below with your own Firebase URL 

var firebaseUrl = 'https://p2pexjobb3.firebaseio.com/'; 
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var database = new Firebase(firebaseUrl); 

var announceChannel = database.child('announce'); 

var signalChannel = database.child('messages').child(id); 

signalChannel.onDisconnect().remove(); 

if (database) {}; 

signalChannel.on('child_added', handleSignalChannelMessage); 

 

 

 

// Send a message to the announcement channel 

// If our partner is already waiting, they will send us a WebRTC offer 

// over our Firebase signalling channel and we can begin delegating WebRTC 

sendAnnounceChannelMessage(); 


