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Sammanfattning 
 

Interaktiv fiktion har funnit sedan 1970-talet och har sedan dess utvecklats till bland 
annat högpresterande spel. I och med den ökade populariteten bland dessa spel och 
fiktioner kommer detta arbete undersöka om det är möjligt att skapa en 
plattformsoberoende applikation via en virtuell maskin i JavaScript och på så sätt 
minska mängden programkod och svarstider utan att interaktiviteten förloras. Tanken 
med applikationen är att även användare med en lägre kunskapsnivå inom 
programmering ska kunna skapa sina egna interaktiva fiktioner och då med hjälp av 
ett domänspecifikt skriptsspråk, speciellt anpassat till applikationen.  
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1 Introduktion 
Interaktiv fiktion har funnit sedan 1970-talet, och var ett av de mest populära tidsfördriven 
som fanns på dåtidens datorer. Montfort (2011) säger att det är mycket tack vare Infocom 
och andra företag som har bidragit till att interaktiv fiktion blev en av de främsta 
underhållningsformerna under 1980-talet. Idag har interaktiv fiktion inte en lika direkt 
närvaro i spelmarknaden, men innovationen för mediet fortsätter att utvecklas tack vare 
insatser från hängivna användare och tillgången av fria utvecklingssystem.  

Att köra andra programmeringsspråk i webbläsare idag än de som finns tillgängliga, så som 
JavaScript och HTML, är i allmänhet inte möjligt. (Vilk & Berger, 2014). För att förebygga 
det här problemet kommer det här arbetet handla om hur man med hjälp av en virtuell 
maskin kan skapa en plattformsoberoende applikation som går att exekvera olika typer av 
skriptsspråk. Arbetet kommer främst att fokusera på webbläsare, och den virtuella maskinen 
skall exekvera JavaScript.  

I det här projektet kommer en virtuell maskin att utvecklas och testas för enklare 
programmering av interaktiv fiktion. De interaktiva fiktionsapplikationer för webben som 
finns ute idag är kräver en hög kunskapsnivå hos användaren, då programmet är byggt i ett 
mer avancerat skriptsspråk. Mernik, Heering & Sloane (2005) skriver om domänspecifika 
skriptsspråk och hur de används i applikationer för att underlätta för programmeraren 
genom att förenkla avancerad programkod till kortare instruktioner.  

Problemet och frågeställningen som tas upp och skall besvaras är om det är möjligt att 
exekvera ett domänspecifikt skriptsspråk för interaktiv fiktion med hjälp av en virtuell 
maskin i JavaScript utan att prestandan sjunker så pass mycket att interaktiviteten inte 
längre kan bibehållas. 

Ett experiment kommer utföras för att fastställa hypotesen. Den virtuella maskinen kommer 
att ställas mot ett handskrivet JavaScript för att jämföras i hur snabbt de exekverar koden på 
de olika webbläsarna. 
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2 Bakgrund 

2.1 Interaktiv Fiktion 
I och med att tekniken har gått framåt skapar det nya möjligheter att utveckla nya sätt att 
berätta fiktion på. Till skillnad från en e-bok som är en digital version av den autentiska 
boken så bjuder interaktiva böcker in användaren till en helt ny upplevelse av läsning i form 
av rörliga bilder och interaktion.  Korhonen, Naps & Boisvert (2013) skriver att formaten e-
böcker kommer i, ePub och PDF, är innehållet statiskt på så vis att, när mottagen, ger det 
läsaren liten chans att anpassa eller interagera med det på avsevärda sätt. 

Montfort (2011, s. 221) beskriver interaktiv fiktion som ”Interaktiv fiktion är en typ av 
virtuell verklighet, eller en simulerad värld som presenteras i ett textgränssnitt”. Montfort 
menar också att trots att interaktiv fiktion konventionellt använder den ovanliga pronomen 
”du” så är interaktiv fiktion inte uppbyggt eller fungerar som en Välj-ditt-egna-äventyr bok. 
Användaren får istället skriva korta textkommandon vilket resulterar i att varje händelse blir 
simulerad och den nya situationen är beskrivet i text.  

Problemet med interaktiv fiktion är att det saknas underliggande teknik för att skapa och 
exekvera den interaktiva boken.  

2.2 Hypertext för Litteratur 
Hypertext är en text som är förbunden med andra texter med en sammankoppling av 
hyperlänkar, se figur 1. Detta gör det möjligt för användaren att hoppa mellan olika 
dokument utan att behöva läsa dem linjärt. För att skapa interaktiva berättelser med 
hypertext används noder och länkar, men Mitchel & McGee (2009) menar att för att en 
författare skall kunna skapa en mer komplex berättelse med hypertext, som exempelvis en 
historia med flertal synvinklar krävs det bättre verktyg än vad som existerar idag.  

 

Figur 1 Exempel på hur Hypertext fungerar. 
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En av de mest kända varianterna av Hypertext, som är ett märkspråk, är HTML och står för 
HyperText Markup Language. HTML ger struktur åt dokumentet, så väl som hur 
dokumentet skall visas och metainformation.  

Då HTML är en bra startpunkt till arbetet är det inte tillräckligt för att kunna exekvera en 
interaktiv bok då möjligheten att hålla uppdateringstiden relativt låg är svårt när 
användaren blir skickad mellan dokument efter varje knapptryck. Att använda DOM-
hantering och Canvas skulle minska detta.  

2.2.1 DOM 
Document Object Model är enligt Kang (2009) en webbläsare, språk och 
plattformsoberoende gränssnitt som tillåter användare att komma åt sidor av andra 
standardkomponenter. HTML dokumenten blir översatta till ett DOM träd och alla element i 
HTML dokumentet, så som attribut och text, presenteras i en träd nod. Kang (2009) säger 
också att dokumentets nod i DOM trädet fungerar som start nod och fortsätter sedan att 
utöka med grenar i trädet tills den lägsta nivån av textnoder har blivit nådd.  

För att skapa interaktiv fiktion är DOM hantering ett användbart sätt för att skriva ut texten i 
den interaktiva boken. Exempelvis om man ser till figur 3, så kan DOM användas för att 
skriva ut den text vi vill att användaren skall läsa och interagera med.   
 

2.2.2 Canvas 
Canvas är ett element som introducerades i senaste versionen av HTML, HTML5. Katayama, 
Shiramatsu, Ozono, et al., (2014) skriver att  Canvas elementet är en av de mest använda 
standarderna för att rendera 2D grafik på webben. Canvas används flitigt i komplexa 
visualiseringar som exempelvis grafer, spelgrafik eller konst.  

Att använda Canvas elementet för att rita ut interaktiv fiktion skulle sänka 
uppdateringstiden då användaren stannar på samma dokument istället för att navigeras till 
ett nytt. Canvas elementet blir som ett lager med grafik för den interaktiva boken, och DOM 
blir som ett lager med text.  

2.3 Virtuella maskiner för exekvering i JavaScript  
Webbläsare har kommit att bli det universella operativsystemet, och JavaScript har blivit 
dess instruktionsuppsättning. (Vilk & Berger, 2014). Att köra andra skriptsspråk i en 
webbläsare är i allmänhet inte möjligt. Vilk & Berger, 2014 skriver även att översätta till 
JavaScript är inte tillräckligt eftersom webbläsare är en fientlig miljö för andra språk. 

En virtuell maskin är en simulerad miljö som är skapad av programvara. De program som 
körs i den virtuella miljö uppfattar det som att det vore den verkliga maskinvaran. Den 
virtuella maskinen fungerar som så att den exekverar ett virtuellt kommando i taget, och 
detta kommando motsvarar ett eller flera uttryck i JavaScript. En del av minnet i JavaScript 
innehåller den virtuella maskinens minne och en annan del av minnet innehåller den 
virtuella maskinens programkod.   

I figuren nedan, figur 2, kan man se hur den virtuella maskinen exekveras, en instruktion 
hämtas (1) och sedan exekveras den vilket resulterar att minnet påverkas. Programräknaren 
flyttas fram ett steg, och nästa instruktion (2) exekveras. 



 4 

 

Figur 2 Exempel på hur en virtuell maskin fungerar. 

Det finns flera olika exempel på olika programmeringsspråk som exekverats i en virtuell 
maskin i JavaScript, ett exempel på detta är Freudenberg, Ingalls, Felgentreff, et al., (2014) 
virtuella maskin SqueakJS, som har sin grund från Squeak VM och programmeringsspråket 
SmallTalk. Tidigare metoder är antingen inte tillräckligt plattformsoberoende eller kräver 
omfattande modifieringar för att fungera i en webbläsare. Att använda sig av en virtuell 
maskin som exekverar direkt i JavaScript skulle kunna lösa detta problem.  

Genom den ökande användningen av JavaScript i webbapplikationer har enligt Chevalier-
Boisvert, Lavoie, Feeley, et al., (2011) prestandan för en virtuell maskin i JavaScript ökat i 
betydelse under de senaste åren. Dessvärre så är prestandan av de bästa virtuella 
maskinerna för JavaScript fortfarande lägre än vad prestandan på virtuella maskiner för 
statiska språk är. Chevalier-Boisvert, Lavoie, Feeley, et al., (2011) menar också att då det 
saknas lätt modifierbara verktyg för JavaScript, kan detta vara orsaken till att det inte finns 
effektivare virtuella maskiner för JavaScript.  

Att skapa en virtuell maskin för att generera ett förenklat domän-skriptsspråk för interaktiv 
fiktion skulle, förutom göra applikationen plattformsoberoende, även låta användare med en 
lägre kunskapsnivå inom programmering utforma egen interaktiv fiktion.  Vilk & Berger, 
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(2014) skapade en virtuell maskin, DoppioJVM, som dock var 42x långsammare på 
processorintensiva prestandamätningar än att köra direkt med JavaScript, men DoppioJVM 
gör det möjligt att använda andra befintliga skriptsspråk. 

2.4 Domänspecifika språk 
Applikationer som använder Canvas för grafik eller arbetar med komplicerade DOM 
manipulationer kan kräva väldigt många instruktioner (Hoetzlein, 2012). 

Domänspecifika språk (DSL) är enligt Mernik, Heering & Sloane (2005) ett språk som är 
skräddarsytt för en specifik applikation. Det vill säga att ett helt nytt skriptsspråk utformas 
och är förenklat i antal instruktioner för att underlätta för programmeraren när hon bygger 
applikationen. 

Web developers have started developing open-Web games. However, creating open-
Web games has remained in- accessible to typical Web users with no programming 
skills. End users require design environments and programming languages with 
higher levels of abstraction that usually cause execution overhead at run time.  
                 Ahmadi, Jazayer, Repenning, 2012 s. 730 

Att skapa ett domänspecifikt språk för interaktiv fiktion som är förenklat på det sättet att 
även författare med grundläggande programmeringskunskaper skulle kunna dra nytta av 
det, och även ta sina berättelser till en högre, interaktiv nivå än vad de var tidigare.  

(Anderson, 2011) skriver att inbäddade skriptsspråk finns att hitta i applikationer för 
användning av personer vars programmeringskunskaper ligger på en grundnivå. Problemet 
är att det är för svårt för personer med en lägre kompetensnivå inom programmering att 
skapa en interaktiv bok i ett relativt enkelt programmeringsspråk som exempelvis 
JavaScript. 

Att skapa en virtuell maskin som hanterar ett förenklat skriptsspråk samt är specifikt 
utformat för att bygga en interaktiv bok, med färre och mer specifika instruktioner än vad ett 
vanligt skriptsspråk kräver skulle underlätta avsevärt för författare att skapa en interaktiv 
bok utan större förkunskaper inom programmering. Målet är att man givet den virtuella 
maskinen i förlängningen sedan skall kunna skapa ett interaktivt verktyg som kan generera 
kod till den virtuella maskinen. Via den virtuella maskinen kommer det här domänspecifika 
språket att inrikta sig på att manipulera Canvas elementet och DOM gränssnittet för att 
skapa den interaktiva boken på skärmen.  

Ett domänspecifikt språk för interaktiv fiktion måste kunna hantera både grafiska objekt 
samt texten som användaren ser på skärmen, se figur 3.  
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Figur 3 Exempel på interaktiv fiktion. 

En stor fördel med domänspecifikt språk är att man tack vare språkets enkla struktur kan 
reducera mängden programkod samt undvika fel i programkoden.  

Scripts that are not interpreted directly but pre-compiled into intermediate interpreter 
code, running on a virtual machine, can attain considerable performance improvements 
over those that are interpreted statement by statement, while also preventing some 
otherwise hard to detect run-time errors by catching them during script compilation.  
                    Anderson, 2011 s.50 

En annan fördel med att skapa en virtuell maskin är förmågan att göra den 
plattformsoberoende, vilket leder till att verktyget fungerar i Java som används för 
programmering till Androids plattform, som så väl som C som används för programmering i 
iOS.   
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3 Problemformulering  
Ett DSL för Interaktiv Fiktion kräver någon from av miljö för att kunna exekveras. Ett sätt 
för att göra programkoden plattformsoberoende är att exekvera den i en virtuell maskin. 
Instruktionerna måste exekveras av JavaScript eller någon annan miljö. Frågeställningen 
som skall besvaras är om det går att exekvera ett DSL för Interaktiv Fiktion med hjälp av en 
virtuell maskin i JavaScript utan att prestandan minskas så mycket att interaktiviteten inte 
längre kan bibehållas. Det får alltså inte finnas några tydliga fördröjningar mellan 
exekveringen i gränssnittet till uppdateringen av dokumentet. I en studie gjord av Claypool, 
Claypool & Damaa, (2006) kom fram till att en frame rate som ligger mellan 3-7 fps är den 
absoluta botten för att kunna köra ett First Person Shooter-spel utan att interaktiviteten 
förloras. Interaktiv fiktion är inte ett First Person Shooter spel, men de delar samma botten, 
så fungerar 3-7 fps till sådana spel, borde det fungera utmärkt till interaktiv fiktion.  

 Vilk & Berger, (2014) skapade en virtuell maskin som dessvärre var 42x långsammare på 
processorintensiva prestandamätningar i jämförelse med att köra direkt med JavaScript. 
Fördelen med Vilk & Bergers maskin är möjligheten att använda andra befintliga 
skriptsspråk. 

Frågan är hur en virtuell maskin kan se ut som är specialiserad för att exekvera ett DSL för 
interaktiva böcker. Montfort (2011) byggde ett ramverk för skriptsspråket Python, som var 
riktat mot att skapa interaktiv fiktion på nätet. Målet är att skapa en virtuell maskin som är 
lämplig för exekvering av interaktiva böcker jämfört med att skriva en webbapplikation 
direkt. Istället för att skriptsspråket ska tolkas direkt skickas koden in till en virtuell maskin 
som genomför de förändringar av dokumentet som är nödvändiga för att man skall kunna 
läsa en interaktiv bok. En ytterligare fördel med den virtuella maskinen är att den jämfört 
med att distribuera den interaktiva boken som en uppsättning JavaScript kod är att den är 
plattformsoberoende och därmed kan köras på andra plattformar än endast i webbläsare. 

Hypotesen är att användandet av en virtuell maskin gör att man kan minska mängden 
programkod som behöver skickas över nätet utan att svarstiderna sjunker så mycket att 
interaktiviteten förloras. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Experiment 
Arbetet kommer att utföras av ett experiment i form av mätningar av två faktorer: svarstider 
och storlek i kb, då detta är det mest tillförlitliga sättet att påvisa hypotesen. Wohlin, et al. 
(2012) menar att fördelarna med ett experiment är att ha kontroll sin testmiljö, vilket 
säkerställer att man kan dra mer generella slutsatser. Andra fördelar är möjligheten för 
replikering och förmågan att utföra statiskt analys med hjälp av metoder för 
hypotestestning.  

För att mäta storleken i kb kommer den virtuella maskinen jämföras mot motsvarande 
handskrivna JavaScript. För att mäta responstiden på applikationen kommer en räknare 
skapas och implementeras. Rajamony & Elnozahy (2001) skapade en räknare att mäta 
responstider i webbläsare med JavaScript och tar även upp hur det finns olika funktioner i 
JavaScript för att spara ner svarstider.  
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3.1.2 Alternativa metoder 
Fallstudie på riktig interaktiv bok mot riktiga användare med exempelvis intervjuer eller 
enkäter skulle kunna vara en alternativ metod till detta arbete. Enligt Wohlin, et al. (2012) så 
används fallstudier för att undersöka en enda entitet eller händelse i ett realistiskt 
sammanhang inom en specifik tidsram. Under den satta tidsramen samlar forskaren in 
detaljerad information om det specifika fallet i fråga. 

Wohlin et al. (2012) skriver också att skillnaden mellan experiment och fallstudier är att 
experiment håller sig till de variabler som manipuleras, medan en fallstudie väljer mellan 
variablerna som representerar den typiska situationen. Fördel med fallstudie är då att de är 
enklare att planera och får ut ett mer realistiskt resultat, men är även mer svårtytt än vad ett 
experiment är. 

Då det här arbetet kommer utgöras av mätningar av svarstider samt storlek i kb och är i 
första stadiet av applikationsutvecklingen kommer det inte behövas testpersoner då det inte 
finns något användargränssnitt att testa ännu. Men i framtiden när designfasen är klar och 
implementerad kan det däremot vara mer aktuellt.  

3.1.3 Metoddiskussion 
Målet med experimentet är att skapa ett förenklat domänskriptsspråk som skall matas in i en 
virtuell maskin som i sin tur ska generera färdig JavaScript. Tanken är att med detta 
skriptsspråk få ut en lättare interaktiv bok, mätt i kb, som även exekverar med kortare 
svarstider än vad vanligt JavaScript gör och inte minst göra skriptsspråket så pass enkelt att 
författare med en lägre kunskapsnivå av programmering skall kunna skapa en interaktiv bok 
utan större problem.  Montfort (2011) utvecklade ett liknande verktyg för interaktiv fiktion i 
programmeringsspråket Python, men detta är då inriktat på interaktion genom narrativet 
snarare än med grafik och vilket det här arbetet kommer att inrikta sig på, så väl som 
narrativ men inte i samma utsträckning.  

Nackdelen med att använda experiment som metod i det här arbetet är att i och med 
experimentet utförs online så är det svårare att hålla en hög nivå av kontroll (Wohlin, et al. 
2012). I och med att experimentet skall mäta svarstider kommer faktorer som uppkoppling 
mot webben och belastningar på nätverket spela en stor roll då det är något som bara går att 
kontrollera till viss grad.  

3.1.4 Etiska aspekter 
Aspekter att se över är publicering av programkod, att hålla koden lättillgänglig och åtkomlig 
för andra programmerare som vill bidra med sina kunskaper till applikationen när detta 
projekt är avslutat. Mjukvarukonfiguration/hårdvarukonfiguration är också viktiga aspekter 
att se över för upprepbarheten. Cai, Nerurkar & Wu (1998) tar upp hur viktigt det är med 
upprepning för att påvisa källans sanningshalt. För att kunna bygga vidare på applikationen i 
efterhand behövs information som vilken mjukvara algoritmen skrevs i, och med vilken 
hårdvara (exempelvis 4GB RAM 1600MHz DDR3) applikationen har testat med för framtida 
utvecklare skall enkelt plocka upp där projektet slutade. 

Objektiviteten är ännu en aspekt att se över när det kommer till testkörning av applikationen 
på webben och att köra på fler webbläsare då den ena inte är den andra lik. Det är dessutom 
bra att testa algoritmen på fler webbläsare för att utesluta eventuella buggar som kan 
förekomma på en webbläsare men möjligtvis inte på den andra.  
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Detta arbete kommer inte använda sig av testpersoner och därmed inte hålla eventuella 
personuppgifter. 
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

4.1 Research / Förstudie 
Mycket av det här projektet är inspirerat av ScummVM, som är en virtuell maskin som kan 
köra klassiska peka-och klicka äventyrsspel, förutsatt att användaren redan har spelets 
datafiler. Det finurliga med ScummVM är att den virtuella maskinen ersätter de exekverade 
körfilerna med sina egna filer och gör det möjligt att spela spelet på konsoler som spelet inte 
var avsedd för.  

Det som det här projektet fokuserar sig på från ScummVM är dess operationer, som är den 
största inspirationskällan som har gett många idéer till hur operationerna i det här projektet 
ska se ut.   

Andra inspirationskällor för det här projektet kommer från bland annat Dontnod 
Entertainment och deras senaste spel Life is Strange (2015). Life is Strange är ett episodiskt 
modernt äventyrsspel som vill revolutionera inom berättelsebaserade val-och 
konsekvensspel genom att låta spelaren spola tillbaka tiden och påverka det förflutna, 
nutiden och framtiden. Alla val som görs bestämmer utkomsten av spelet.  

Tanken med det här projektet är att de interaktiva fiktionerna som skapas skall vara (om 
programmeraren önskar det) val-och konsekvensbaserade, som Dontnod Entertainment’s 
Life is Strange.  

4.2 Progression 
I det här kapitlet kommer progressionen av webbapplikationen beskrivas. Första 
underkapitlet tar upp en prototyp av gränssnittet och hur det kan komma att se ut när 
applikationen är färdig, följt av den virtuella maskinen och hur den är uppbyggd och vilka 
operationer som har implementerats än så länge. Slutligen en kort summering av hur det 
handskrivna JavaScriptets program kommer se ut. 

4.2.1 Prototyp av gränssnitt 
Det första som skapades för projektet var ett gränssnitt för applikationens användare, se 
figur 4. Det är ett väldigt enkelt utformat gränssnitt som består av två stora fält och en meny 
till vänster. Det översta fältet är ett textarea element där användaren skall programmera den 
interaktiva boken. Fältet under skall sedan skanna av textfältet och visa upp det färdiga 
resultatet från imatningen av användaren i fältet över. Till vänster finns en enkel meny med 
olika element användaren kan använda för att skapa den interaktiva boken.  
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Figur 4 Gränssnittsprototyp. 

Det är ett fungerande gränssnitt, men det blev svårt att få gränssnittet implementerat 
tillsammans med den virtuella maskinen i och med att detta är framsidan av applikationen 
och baksidan är ännu inte färdig togs beslutet att inte använda prototypen utan istället bygga 
applikationen inifrån och ut. 

 

4.2.2 Virtuell maskin: Uppbyggnad 
Det två viktigaste aspekterna i den virtuella maskinen är en array som programmet körs i, 
och de if-satser som håller alla operationer. Programarrayen är uppbyggd på följande vis: 
Det finns tre rader av numrerade variabler, OP, P1 och P2. OP är vilken operation 
instruktionen gäller för och P1 och P2 står för parametrarna. Om en parameter inte används 
sätts en nolla. Figur 5 visar hur programarrayen i den här virtuella maskinen ser ut. Det är 
här alla värden sätts på parametrarna och hur vad de påverkar bestäms i if-satserna som 
hanterar alla operationer.  

Det finns även en tidsfördröjning i skriptet, detta då för att kunna vänta in exempelvis 
karaktären när den går från punkt A till punkt B.  
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Figur 5 Programarrayen. 

 
Den virtuella maskinen består till mestadels av if-satser. Varje if-sats är en operation som 
kan hålla som mest två parametrar. Figur 6 visar hur kod instruktionen för att sätta ett z-
index på ett lager. Operationen i det här fallet är OP7. Parameter 1 sätter vilket lager som ska 
få instruktioner, och i parameter 2 bestäms vilket z-index lagret ska ha. När variablerna har 
fått en uppgift bestäms värdet i programarrayen. I figur 5 så ska lager 2 ska ha ett z-index 
som är 20, för att sedan byta till 90 nästa gång instruktionen körs.  

 

 

Figur 6 Kod instruktion för operation 7. 
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4.2.3 Virtuell maskin: Implementation av tidtagning.  
Nu när det finns en del operationer som går att exekvera är det dags att mäta hur fort den 
virtuella maskinen tar att köra. Det som kommer vara intressant är att få en tid på är hur 
lång tid det tar för den virtuella maskinen att gå igenom hela programmet, med de inre 
iterationerna inräknade. Därför behövs ytterligare två operationer som kan utföra 
mätningen. Figur 7 visar hur tidmätningen är implementerad som två operationer, där 
operation 9 startar tidtagningen och operation 10 avslutar mätningen sedan med subtraktion 
av sluttiden och starttiden. Summan sparas i variabeln pSum som i sin tur skickas in i 
arrayen TimeArray. För att mäta tiden används performance.now() som ger en mer exakt 
mätning av tiden i form av millisekunder.  

 

Figur 7 Operationer för tidtagning. 

 

4.2.4 Handskrivet JavaScript 
För att JavaScriptet ska bli så likt den virtuella maskinen som möjligt är programarrayen 
från den virtuella maskinen uppdelad i tre mindre funktioner i JavaScriptet. Detta på grund 
av tidsfördröjningen. Figur 8 visar JavaScriptets program. f1() exekverar första delen av 
programmet. De instruktioner, som i det här fallet är funktioner, som körs innan 
tidsfördröjningen. Sedan skapas första tidsfördröjningen i form av setTimeout, som anropar 
f2() som exekverar del två av programmet. Denna funktion avslutas med den andra 
setTimeout funktionen som anropar den sista delen av programmet, f3(). f3() består av en if-
sats som kollar hur många gånger programmet har exekveras. När programmet är har gjort 
sina fyra iterationer sparas tiden ner i variabeln pSum och skickas in i arrayen TimeArray. 
För övrig programkod med tillhörande CSS-mall se Appendix A.  
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Figur 8 JavaScriptets programkod. 

4.2.5 Matematiska beräkningar 
Förutom att testa de båda algoritmerna med grafiskt innehåll kommer även matematiska 
beräkningar att testas för att fastställa hur fort de kan exekvera. Då det kommer bli låga 
svarstider försvinner tidsfördröjningen i båda algoritmer. Två olika beräkningar har 
implementerats in i programkoden och figur 9 visar hur en av funktionerna ser ut i 
JavaScriptet. 

 

Figur 9 Mattefunktion i det handskrivna JavaScriptet. 
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4.3 Pilotstudie 
Denna pilotstudie har testat den virtuella maskinen mot det handskrivna JavaScriptet. Tio 
separata körningar har gjorts lokalt på tre olika webbläsare. Tabell 1 nedan visar vilka 
webbläsare som har används och vilken version. Dessa webbläsare kommer även att 
användas de andra testerna.  

Tabell 1 Sammanställning av webbläsare som används. 

Webbläsare Version 

Google Chrome 41.0.2272.118 (64-bit) 

Mozilla Firefox 37.0.1 

Apple Safari 8.0.3 (10600.3.18) 

 

Datorn som kommer att användas under testerna är en Apple MacBook Pro (Retina, 13 tum, 
sent 2013) OS X Yosemite Version 10.10.2. Processor 2,4 GHz Intel Core i5, Minne 4 GB 
1600 MHz DDR3 och Grafik Intel Iris 1536 MB. 

4.3.1 Pilotstudie - Mätningar  
Nedan visas resultatet av pilotstudien, graferna visar samtliga webbläsare och vilken 
algoritm som har exekveras. Båda algoritmer har 4 iterationer inuti programmet och har 
körts 1x10 gånger med en tidsfördröjning på 1000 millisekunder. Figur 10 och 11 listar den 
virtuella maskinens och det handskrivna JavaScriptets svarstider separat i form av 
linjediagram.  

 

Figur 10 Virtuella maskinens resultat. 
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Figur 11 JavaScriptets resultat. 

Av grafen att döma är både Chrome och Safari jämna i sina utfall och ligger båda under 8050 
millisekunder. Firefox har däremot två högre utfall under den andra och den sjätte 
körningen. Det kan bero på störningar under själva mätningen som togs upp som en nackdel 
i metodkapitlet, men som figur 11 visar är detta inte fallet då även JavaScriptet har två 
liknande utfall på samma nästan samma ställe. Chrome och Safaris utfall i JavaScriptet är 
båda väldigt jämna i sina utfall, och ligger under 8030 millisekunder.  

I figur 12 visar en sammanställning av responstiderna för de båda algoritmerna, där man 
tydligare ser att både Firefox och Safari tar längre tid på sig att exekvera algoritmen under 
körning 2, 5 och 6.  

 

Figur 12 Sammansatt diagram av Virtuella maskinen och JavaScriptets testfall. 
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Utifrån testfallen har medelvärdet för varje webbläsare och algoritm tagits fram med 
tillhörande standardavvikelser. Figur 13 visar att Javascriptet är något snabbare exekverat i 
Chrome och Firefox då standardavvikelsen inte går ihop med den virtuella maskinens. Men 
det är för få körningar och för små marginaler för att kunna fastställa att 
standardavvikelserna inte skulle korsa varandra i någon av webbläsarna.  

 

Figur 13 Medelvärden på responstiden med standardavvikelser VM vs. JS. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 
Mätningar som har gjorts för att fastställa hypotesen kommer båda algoritmer mätas med 
grafiskt innehåll, så som bilder och text, och med endast matematiska beräkningar. För 
objektivitetens skull testas algoritmerna på tre olika webbläsare, se tabell 1, och för att 
utesluta eventuella buggar. Alla tester har utförts på en Apple MacBook Pro (Retina, 13 tum, 
sent 2013) OS X Yosemite Version 10.10.2. Processor 2,4 GHz Intel Core i5, Minne 4 GB 
1600 MHz DDR3 och Grafik Intel Iris 1536 MB. 

De mätningar som har gjorts med grafiskt innehåll är en mätning 50x2 körningar per 
webbläsare, med en tidsfördröjning på 1000 millisekunder i programmet, två mätningar 
med 100 körningar med en tidsfördröjning på 30 millisekunder och 17 respektive 49 
instruktioner insatta i programkoden.  

Algoritmerna med de matematiska beräkningarna mäts med 100 körningar per webbläsare 
utan tidsfördröjning samt 3 instruktioner.  

Varje mätning kommer visas upp två typer av diagram, ett sammanställt diagram på 
responstider för varje webbläsare från exekveringen av de två algoritmer, och ett diagram 
med medelvärdet av responstiderna för varje webbläsare och algoritm. För separata diagram 
över responstider på den virtuella maskinen och det handskrivna JavaScriptet se appendix 
B. 

5.2 Analys 

5.2.1 Mätning 1: Grafiskt innehåll med 1000ms fördröjning 
Första mätningen är på samma algoritmer som användes till pilotstudien. Programmet 
itererar 4 gånger per körning, och har 17 instruktioner. Det är 50x2 körningar vilket då ger 
totalt 100 körningar på applikationerna. Då det kan diskuteras om 1000ms är en för lång 
fördröjning, då den här typen av applikation vanligtvis brukar ha en fördröjning på runt 
30ms så togs dessa mätningar med i analysen.  

Figur 14 är sammanställningen av de två algoritmerna. Både den virtuella maskinen och det 
handskrivna JavaScriptet har ganska jämna utfall och ligger jämsides varandra i förhållande 
till webbläsare.  

Medelvärdet i figur 15 visar på att den virtuella maskinen är snabbare med en bråkdel i 
Firefox och Safari, men då standardavvikelserna korsar alla varandra sett till helheten så är 
går det inte att fastställa om den virtuella maskinens programkod skulle vara snabbare än 
det handskrivna JavaScriptet.  

I jämförelse med pilotstudiens mätningar där standardavvikelserna för Chrome och Firefox 
inte korsar varandra visar grafen i figur 15 att efter 100 körningar nu korsar varandra som 
även var förväntat.  

För att behålla interaktiviteten för den interaktiva fiktionen är inte 1000ms att 
rekommendera som tidsfördröjning i programmet då det då överstiger nästan 8100ms sett 
från de medelvärde som har tagits fram. 
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Figur 14 Responstider VM vs JS med 1000ms fördröjning. 

 

 

Figur 15 Medelvärde på responstider VM vs JS 1000ms fördröjning. 

5.2.2 Mätning 2: Grafiskt innehåll med 30ms fördröjning och 17 instruktioner 
Den här mätningen är på 100 körningar totalt, med en fördröjning i programmet som ligger 
på 30ms och innehåller 17 instruktioner. Med instruktioner menas de operationer som finns 
i programarrayen i den virtuella maskinen, se figur 5 och de funktioner som finns i 
programkoden i det handskrivna JavaScriptet, se figur 8.  
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Figur 16 visar en sammanställd graf av de två algoritmerna på respektive webbläsare. Det 
mest intressanta med grafen är den tydliga skillnaden mellan den virtuella maskinen och 
JavaScriptet i Chrome, då JS har en snabbare ökning på svarstiden än vad VM programmet 
har. VM applikationen har lägre svarstid än JS applikationen i Firefox och Safari också, men 
med en mycket liten skillnad. Något som också skall nämnas är hur Safaris mätningar är 
skyhöga i jämförelse med de andra två webbläsarna. Då mätningarna gjordes på en MacBook 
så var det förvånande att Safari gick så dåligt när webbläsaren är optimerad 
prestandamässigt för datorn.  

 

Figur 16 Responstider VM vs. JS - 17 instruktioner och 30ms fördröjning. 

 

Figur 17 visar dock att standardavvikelserna korsar varandra när man jämför 
applikationerna för varje webbläsare. Det högsta medelvärdet för responstider med 30ms 
fördröjning i applikationerna är runt 1500ms, vilket antyder att den virtuella maskinen inte 
tappar interaktiviteten. Här syns också hur Safaris responstider är höga i jämförelse med de 
andra webbläsarna. 



 21 

 

Figur 17 Medelvärden för svarstider VM vs. JS – 17 instruktioner med 30ms 
fördröjning.  

5.2.3 Mätning 3: Grafiskt innehåll med 30ms fördröjning och 49 instruktioner 
Till skillnad från mätning 2 så innehåller mätning 3 49 instruktioner istället för 17. Denna 
mätning görs för att se hur stor skillnaden är när den här mätningen innehåller 32 
instruktioner mer än föregående.  

Utifrån grafen i figur 18 är alla testfall jämna i förhållande till webbläsare. Chrome har flera 
spikar som kan bero på antingen hög trafik på servern testet kördes på, då mätningen är 
gjord online. I jämförelse med mätning 2 på 17 instruktioner ökar svarstiderna avsevärt 
mycket fortare med 49 instruktioner, med Firefox som ökar mest i slutet av mätningen. 

Diagrammet i figur 19 visar också att den virtuella maskinen lite långsammare än 
JavaScriptet, vilket också är förväntat att den kommer att vara då Vilk & Berger, (2014) 
virtuella maskin DoppioJVM var 42x långsammare än vanligt JavaScript på prestandatunga 
processormätningar. Högsta medelvärde är VM-Safari på 2026ms, som tidigare låg på 
1449ms i mätning 2 vilket betyder en ökning på 577ms. På runt 30 instruktioner mer ökar 
alltså tiden med 500ms, men ökningen är fortfarande väldigt låg för att interaktiviteten 
skulle gå förlorad. I Appendix B finns separata diagram med jämförelser mellan mätning 2 
och 3.  

Frågan är nu om det beror på setTimeout funktionen som finns i skripten. Vilk & Berger 
(2014) valde att inte använda den här funktionen i deras virtuella maskin då minsta 
fördröjningen är 4ms och var oacceptabelt för deras ändamål med maskinen. Freudenberg, 
Ingalls, Felgentreff, et al., (2014) däremot använder setTimeout för att kunna hantera den 
DOM uppdateringen som behövs för deras virtuella maskin. Det framgår dock inte fall 
funktionen påverkade deras mätningar eller inte.  
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Figur 18 Svarstider för VM vs JS med 49 instruktioner och 30ms fördröjning. 

 

Figur 19 Medelvärde svarstider VM vs. JS med 49 instruktioner på 30ms 
fördröjning. 

 

5.2.4 Mätning 4: Matematiska beräkningar 
Den sista mätningen är på 2 instruktioner i form av matematiska beräkningar för att 
fastställa hur fort applikationen exekverar utan tidsfördröjning och hur låga svarstiderna 
blir.  
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Som ses i figur 20 är svarstiderna alla under 5ms med VM-Firefox som högsta spik på 4,8ms. 
Sen är alla testfall väldigt spridda och ojämna, och detta kan bero på att de olika 
webbläsarna exekverar matematiska beräkningar på olika sätt och därför blir resultaten 
ojämna.  

Den virtuella maskinens svarstider är något högre än JavaScriptets svarstider som även syns 
i figur 21 med sammanställningen av applikationernas medelvärde med högsta värde 2,5ms. 
I och med standardavvikelserna korsar varandra kan man dock inte fastställa om 
JavaScriptet är snabbare än den virtuella maskinen och inte heller vilken webbläsare som 
exekverar applikationerna snabbast.  

 

Figur 20 Svarstider VM vs. JS med matematiskt beräkningar 
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Figur 21 Medelvärde på svarstider VM vs. JS med matematiska beräkningar. 

 

5.3 Slutsatser 
Hypotesen var att användandet av en virtuell maskin gör att man kan minska mängden 
programkod som behöver skickas över nätet utan att svarstiderna sjunker så mycket att 
interaktiviteten förloras. Och med de mätningar som har utförts har det fastställts att 
svarstiderna, trots ökning är så pass låga att interaktiviteten inte kommer förloras när 
programkoden skickas över nätet.  

Vad som skulle vara intressant är att göra ytterligare mätningar med fler instruktioner för att 
se vart gränsen verkligen går. Man skulle även kunna utföra en mätning som innehåller lika 
många instruktioner som i mätning 2, men utan fördröjning för att se om det påverkar tiden. 

Utifrån de fyra mätningar som har utförts på applikationerna kan den generella slutsatsen 
tas att val av webbläsare spelar liten roll för hur snabbt exekveringen av den virtuella 
maskinen utförts då samtliga standardavvikelser i samtliga mätningar korsar varandra. 
Något som är överraskande dock är att alla webbläsare är har varit i toppen av längsta 
svarstid på de olika mätningarna. För att få ut ett bättre resultat över vilken webbläsare som 
exekverar applikationen snabbast behövs fler mätningar.  

 



 25 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har undersökningen gått som väntat, den virtuella maskinen håller 
jämn takt med det handskrivna JavaScriptet, om än långsammare på mätning 3 och 4, vilket 
också var förväntat. Applikationen håller låga svarstider vilket resulterar i att interaktiviteten 
inte går förlorad när programkoden skickas över nätet och därmed fastställs hypotesen.  

Projektet i övrigt har varit en nyttig erfarenhet med nya lärdomar, som exempelvis hur en 
virtuell maskin fungerar och exekverar.  

6.2 Diskussion 
Något som skulle kunna göras bättre är mätningarna av svarstiden mellan antal 
instruktioner kunde ha varit fler, och mer utspritt med kanske 10, 50 och 90 instruktioner 
per mätning för att få ett jämnare resultat av svarstiderna.  

Mätningen av webbläsare kan med göras bättre, då standardavvikelserna inte kan slå fast vid 
vilken av applikationerna som är snabbast. Men det var inte heller det experimenten gick ut 
på utan hur lång tid det tog att köra applikationen.  

Mål som har uppnåtts är att det är en fungerande virtuell maskinen som kan exekvera flera 
instruktioner med mindre programkod. I och med den virtuella maskinen blir applikationen 
även plattformsoberoende vilket gör det möjligt att köra programmet i webbläsare och 
exempelvis iOS och Androids plattformar.   

Vad som gör den här applikationen samhällsnyttig är att den kommer att fungera utan större 
problem i framtiden. I och med den virtuella maskinen och dess plattformsoberoende gör 
det möjligt att exekvera applikationen i olika typer av språk. Då programmeringsspråk 
förändras hela tiden, och utvecklingen går framåt med nya bättre språk är det högst troligt 
att språk som exempelvis JavaScript inte fungerar som det gör idag, medan den här 
applikationen kan anpassa sig till nya miljöer och programspråk.  

6.3 Framtida arbete 
Detta är den första delen och testningen för en interaktiv fiktion applikation som skall vara 
plattformsoberoende. För upprepbarhetens skull har all programkod, vad för version av 
webbläsare som har använts och vilken dator testerna har utförts på finns i rapporten, för 
programkod se Appendix A.  

 Det som återstår av arbetet är fler instruktioner till den virtuella maskinen, en utformning 
av ett domänspecifikt skriptsspråk som är enkelt att förstå även för användare med 
grundläggande programmeringskunskaper, inmatning av illustrationer, bilder och typsnitt 
för att få den interaktiva fiktionen så specialanpassad för sitt ändamål som är möjligt, och 
slutligen ett fungerande och användarvänligt gränssnitt. Det finns som sagt fortfarande 
mycket att göra på applikationen, och vidareutvecklingen är stor.  
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Appendix A -  Programkod 
VMTest1.html 
<html> 
<head> 
<link href="stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>     

<script> 

var iterations=0; 

var TimeArray = [];  

        var PC=0;               // Program Counter i.e. Keeps Track of Where the Virtual Machine is 
Executing 

        var RPC=0;      // Real Program Counter i.e. Number of Instructions Executed in Total              

        var Strs=["Quokka","Wombat","Platypus","Australian animals!"];              // String 
Constants / Variables - Referenced by Sequence Number 

        var Vars=Array();                                                                                                                       // 
Numeric Variables - Referenced by Sequence Number 

        var Labl=Array();                                                                                                                       // 
Label positions 

        var Flgs=0;                                 // Virtual Machine Flags                                                                                                  

                  

    // Program - Array of Numbered Opcodes with two parameters. If parameter is unused 
store a zero. 

        var Prg=[ 

        5,0,4,                          // Set Variable 0 to 3 v[0]=3 

        9,0,0,                          // Start time 

        0,0,0,                          // Label 0 

        2,3,0,                          // Print Text 3 

        2,2,0,                          // Print Text 2 

        7,1,0,                          // Set css layer order 

        7,2,20, 

        7,3,90, 

        7,4,50, 
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        8,1,0,                          // Canvas moving square   

        3,30,0,                       // Wait 30 ms         

        2,0,0,                          // Print Text 0 

        2,1,0,                          // Print Text 1 

        2,1,0,                          // Print Text 1 

        2,2,0,                          // Print Text 2 

        7,1,0,                          // Set CSS layer order 

        7,2,90, 

        7,3,20, 

        7,4,50, 

        3,30,0,                       // Wait 30 ms                  

        6,0,-1,                      // Decrease Variable 0 by 1 and Update Flags v[0]=v[0]-1 

        4,3,0,                          // Conditional Jump to Label 0 

        10,0,0                          //End time 

        ];       

 

        // Keep Running Script 

        function runscript() 

        { 

            do{ 

            }while(step()); 

             // If we reached the end of the script 

             if(PC==Prg.length){ 

                         iterations++; 

                         if(iterations<2){ setupscript();}         

             else if(iterations==2){ 

                alert(TimeArray.join('\n')); 

                console.log(TimeArray.join('\n')); 

                //location.reload(); 
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            } 

        }         

        } 

        // Script initiation 

        function setupscript() 

        { 

            Vars=Array();               // Numeric Variables - Referenced by Sequence Number 

            Labl=Array();  

            processLabels(); 

            PC=0; 

            RPC=0;             

            runscript();   

        } 

        // Process all Label Statements for Script and store in Labels Array              

        function processLabels() 

        { 

            var OP,P1;                                  

            // Iterate over all labels and store position in array. 

            for(i=0;i<Prg.length;i+=3){ 

                OP=Prg[i]; 

                P1=Prg[i+1]; 

                if(OP==0){ 

                    if(Labl[P1]!=null){ 

                      alert("Syntax Error: Label Reuse!"); 

                    }else{ 

                        Labl[P1]=i; 

                        console.log("Label: "+P1+":"+i); 

                    } 

                } 
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            } 

        } 

    function step() 

    { 

        var OP,P1,P2;                   // Declare Operation Parameters 

        var RET=1;                      // We assume fast return i.e. immediate execution of next step if 
Ret=0 we do not immediately continue                                  

        if(PC==Prg.length){ 

        RET=0;                          // Exit Gracefully. 

        }else{                                          

            OP=Prg[PC]; 

            P1=Prg[PC+1]; 

            P2=Prg[PC+2]; 

            console.log(RPC+":"+PC+" "+OP+" "+" "+P1+" "+P2);     

            // Log Output for Debug Purposes                                              

            // Execute Each Opcode -- Opcode 0 (Label) is not Executed 

            if(OP==1){                                           

                // Alert Opcode from Strings Array. 

                alert(Strs[P1]); 

            }else if(OP==2){ 

                // Print Text 

                document.getElementById("content").innerHTML+=Strs[P1]+"<br/>"; 

            }else if(OP==3){ 

                // Wait X Milliseconds - A good way to hold execution and allow document to 
update or to time game events 

                setTimeout(function(){ runscript(); }, P1); 

                RET=0; 

            }else if(OP==4){  

                // Jump - 0 unconditional jump 1 jump if Equal 2 jump if LT Equal 3 jump if GT 
Equal 
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                if(P1==0){ 

                PC=Labl[P2]; 

                }else if(P1==1){ 

                if(Flgs==0) PC=Labl[P2]; 

                }else if(P1==2){ 

                if(Flgs<0) PC=Labl[P2]; 

            }else if(P1==3){ 

                if(Flgs>0) PC=Labl[P2]; 

            } 

            }else if(OP==5){ 

            // Set Variable P1 to value P2 

            Vars[P1]=P2; 

            }else if(OP==6){ 

            // Add Variable P2 to Value of P1 and Set flag 

            Vars[P1]+=P2; 

            Flgs=Vars[P1]; 

            }else if(OP==7){ 

            // Print layers 

            document.getElementById("layer"+P1).style.zIndex = P2; 

            }else if(OP==8){ 

                document.getElementById("canvas"+P1); 

                var canvas = document.querySelector('canvas'), 

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

                var W = canvas.width; 

                var H = canvas.height; 

                var x = 10, 

                y = 10, 

                w = 50, 

                h = 50; 
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                var vx = 2; 

                var vy = 0; 

                function draw() { 

                    ctx.clearRect(1, 1, W, H); 

                    x += vx; 

                    y += vy; 

                    ctx.fillRect(x, y, w, h); 

                } 

                setInterval(draw, 1000/60); 

            }else if(OP==9){                    //Start time 

               pStart = performance.now(); 

               console.log("O9 "+(pStart)); 

            }else if(OP==10){                   //End time 

                pEnd = performance.now(); 

                pSum = pEnd-pStart; 

                console.log("O10 "+(pSum)); 

                TimeArray.push(pSum); 

            }                                             

        PC+=3; 

        RPC+=1; 

        } 

        return RET;         

    }                  

    </script> 

</head> 

<body onload="setupscript();"> 

                <div id="content"></div> 

                <canvas id="canvas" width="100" height="50"></canvas> 
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                <div id="layer1"><img src="background.svg" width="1000" height="500"/> 
</div> 

                <div id="layer2"><img src="cloud.svg"/> </div> 

                <div id="layer3"><img src="cloud.svg" width="200" height="100"></div> 

                <div id="layer4"><img src="bird.svg"/> </div>               

</body> 

</html> 

 

 

VMTest2.html – Matematiska beräkningar 

 

<html> 

<head> 

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

    <script> 

        var iterations=0; 

        var TimeArray = [];  

        var PC=0;               // Program Counter i.e. Keeps Track of Where the Virtual Machine is 
Executing 

        var RPC=0;      // Real Program Counter i.e. Number of Instructions Executed in Total                  

        var Strs=["Quokka","Wombat","Platypus","Australian animals!"];              // String 
Constants / Variables - Referenced by Sequence Number 

        var Vars=Array();                                                                                                                       // 
Numeric Variables - Referenced by Sequence Number 

        var Labl=Array();                                                                                                                       // 
Label positions 

        var Flgs=0;                                 // Virtual Machine Flags                                              

 

  

  

                                                                  



 VIII 

                  

    // Program - Array of Numbered Opcodes with two parameters. If parameter is unused 
store a zero. 

        var Prg=[ 

        5,0,4,                          // Set Variable 0 to 3 v[0]=3 

        9,0,0, 

        0,0,0,                          // Label 0         

        12,0,0,                         //Math problems 

        11,0,0, 

        12,0,0,                  

        6,0,-1,                        // Decrease Variable 0 by 1 and Update Flags v[0]=v[0]-1 

        4,3,0,                          // Conditional Jump to Label 0 

        10,0,0                          //End time 

        ];       

        // Keep Running Script 

        function runscript() 

        { 

            do{ 

            }while(step()); 

            // If we reached the end of the script 

             if(PC==Prg.length){ 

                         iterations++; 

                         if(iterations<100){ setupscript();}         

             else if(iterations==100){ 

                alert(TimeArray.join('\n')); 

                console.log(TimeArray.join('\n')); 

                //location.reload(); 

            } 

        } 
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        } 

        // Script initiation 

        function setupscript() 

        { 

            Vars=Array();               // Numeric Variables - Referenced by Sequence Number 

            Labl=Array();  

            processLabels(); 

            PC=0; 

            RPC=0;             

            runscript();   

        } 

        // Process all Label Statements for Script and store in Labels Array              

        function processLabels() 

        { 

            var OP,P1;                                  

            // Iterate over all labels and store position in array. 

            for(i=0;i<Prg.length;i+=3){ 

                OP=Prg[i]; 

                P1=Prg[i+1]; 

                if(OP==0){ 

                    if(Labl[P1]!=null){ 

                       // alert("Syntax Error: Label Reuse!"); 

                    }else{ 

                        Labl[P1]=i; 

                        console.log("Label: "+P1+":"+i); 

                    } 

                } 

            } 
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        } 

    function step() 

    { 

        var OP,P1,P2;                   // Declare Operation Parameters 

        var RET=1;                      // We assume fast return i.e. immediate execution of next step if 
Ret=0 we do not immediately continue                                  

        if(PC==Prg.length){ 

        RET=0;                          // Exit Gracefully. 

        }else{                                          

            OP=Prg[PC]; 

            P1=Prg[PC+1]; 

            P2=Prg[PC+2]; 

            console.log(RPC+":"+PC+" "+OP+" "+" "+P1+" "+P2);     

            // Log Output for Debug Purposes                                              

            // Execute Each Opcode -- Opcode 0 (Label) is not Executed 

            if(OP==1){                                           

                // Alert Opcode from Strings Array. 

                alert(Strs[P1]); 

            }else if(OP==2){ 

                // Print Text 

                document.getElementById("content").innerHTML+=Strs[P1]+"<br/>"; 

            }else if(OP==3){ 

                // Wait X Milliseconds - A good way to hold execution and allow document to 
update or to time game events 

                setTimeout(function(){ runscript(); }, P1); 

                RET=0; 

            }else if(OP==4){  

                // Jump - 0 unconditional jump 1 jump if Equal 2 jump if LT Equal 3 jump if GT 
Equal 

                if(P1==0){ 
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                PC=Labl[P2]; 

                }else if(P1==1){ 

                if(Flgs==0) PC=Labl[P2]; 

                }else if(P1==2){ 

                if(Flgs<0) PC=Labl[P2]; 

            }else if(P1==3){ 

                if(Flgs>0) PC=Labl[P2]; 

            } 

            }else if(OP==5){ 

            // Set Variable P1 to value P2 

            Vars[P1]=P2; 

            }else if(OP==6){ 

            // Add Variable P2 to Value of P1 and Set flag 

            Vars[P1]+=P2; 

            Flgs=Vars[P1]; 

            }else if(OP==7){ 

            // Print layers 

            document.getElementById("layer"+P1).style.zIndex = P2; 

            }else if(OP==8){ 

                document.getElementById("canvas"+P1); 

                var canvas = document.querySelector('canvas'), 

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

                var W = canvas.width; 

                var H = canvas.height; 

                var x = 10, 

                y = 10, 

                w = 50, 

                h = 50; 
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                var vx = 2; 

                var vy = 0; 

                function draw() { 

                    ctx.clearRect(1, 1, W, H); 

                    x += vx; 

                    y += vy; 

                    ctx.fillRect(x, y, w, h); 

                } 

                setInterval(draw, 1000/60); 

            }else if(OP==9){ 

               pStart = performance.now(); 

               console.log("O9 "+(pStart)); 

            }else if(OP==10){ 

                pEnd = performance.now(); 

                pSum = pEnd-pStart; 

                console.log("O10 "+(pSum)); 

                TimeArray.push(pSum); 

            }else if(OP==11){ 

                console.log(55 * 3 / 2 * 54 + 5); 

                console.log(21 * 10 / 14 * 30 + 9); 

                console.log(934 * 5 / 12 * 42 + 32); 

                console.log(59 * 2 / 9 * 88 + 5); 

                console.log(3 * 23 / 7 * 33 + 7); 

                console.log("Xiao Hui".length < 122); 

                console.log("Goody Donaldson".length > 8); 

                console.log(8*2 === 16); 

            }else if (OP==12){ 

                if ("Jon".length * 2 / (2+1) === 2){ 

                    console.log("The answer makes sense!"); 
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                }else { 

                    console.log("Error Error Error"); 

                } 

            }                                              

        PC+=3; 

        RPC+=1; 

        } 

        return RET;   

    }       

    </script> 

</head> 

<body onload="setupscript();"> 

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

                <canvas id="canvas" width="100" height="50"></canvas> 

                <div id="layer1"><img src="background.svg" width="1000" height="500"/> 
</div> 

                <div id="layer2"><img src="cloud.svg"/> </div> 

                <div id="layer3"><img src="cloud.svg" width="200" height="100"></div> 

                <div id="layer4"><img src="bird.svg"/> </div> --> 

</body> 

</html> 

 

 

JStest1.html 

<html> 

<head> 

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

    <script>                  
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        var Strs=["Quokka","Wombat","Platypus","Australian animals!"];               

        // String Constants / Variables - Referenced by Sequence Number  

       function writeText(array, pos) {     //prints out textstring Strs 

            document.getElementById("content").innerHTML+=array[pos]+"<br/>"; 

            console.log("writeText"); 

       } 

function setLayer(layer, zindex) {      //Sets z-index to layers 

            document.getElementById(layer).style.zIndex = zindex; 

            console.log("setLayer"); 

        } 

        function drawCanvas() {             // draws a square and moves it horisontal  

            document.getElementById("canvas"); 

            var canvas = document.querySelector('canvas'), 

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

            var W = canvas.width; 

            var H = canvas.height; 

            var x = 10, 

            y = 10, 

            w = 50, 

            h = 50; 

            var vx = 2; 

            var vy = 0; 

            function draw() { 

                ctx.clearRect(1, 1, W, H); 

                x += vx; 

                y += vy; 

                ctx.fillRect(x, y, w, h); 

            } 

            setInterval(draw, 1000/60); 
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            console.log("drawCanvas"); 

        } 

var loop=0; 

var iterationer=0; 

var TimeArray = []; 

function f1(){                                 //First part of the program 

        writeText(Strs, 3); 

        writeText(Strs, 2); 

        setLayer("layer1", 0); 

        setLayer("layer2", 20); 

        setLayer("layer3", 90); 

        setLayer("layer4", 50); 

        drawCanvas(); 

        delay=30; 

        setTimeout(function(){f2();}, delay); 

} 

function f2(){                              // Second part of the program 

        writeText(Strs,0); 

        writeText(Strs,1); 

        writeText(Strs,1); 

        writeText(Strs,2); 

        setLayer("layer1", 0); 

        setLayer("layer2", 90); 

        setLayer("layer3", 20); 

        setLayer("layer4", 50); 

        delay=30; 

        setTimeout(function(){f3();}, delay); 

} 
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function f3(){                              // Checks if the program is finished  

        loop++; 

        if(loop<4) { 

            f1(); 

        }else if(loop==4){ 

            pEnd = performance.now(); 

            pSum = pEnd-pStart; 

            console.log(pSum);  

            TimeArray.push(pSum); 

            f4(); 

        } 

} 

function runscript(){                           // Start the script 

        pStart = performance.now(); 

        console.log("start "+ pStart); 

        f1(); 

} 

function f4(){                                  //Restarts the program 

    iterationer++; 

    if (iterationer<100) { 

        loop=0; 

        runscript(); 

    }else if(iterationer==100) { 

        alert(TimeArray.join('\n')); 

        console.log(TimeArray.join('\n')); 

    } 

} 
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    </script> 

</head> 

<body onload="runscript();"> 

                <div id="content"></div> 

                <canvas id="canvas" width="100" height="50"></canvas> 

                <div id="layer1"><img src="background.svg" width="1000" height="500"/> 
</div> 

                <div id="layer2"><img src="cloud.svg"/> </div> 

                <div id="layer3"><img src="cloud.svg" width="200" height="100"></div> 

                <div id="layer4"><img src="bird.svg"/> </div>  

</body> 

</html> 

 

 

JStest2.html – Matematiska beräkningar 

<html> 

<head> 

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

<script> 

var Strs=["Quokka","Wombat","Platypus","Australian animals!"];               

        // String Constants / Variables - Referenced by Sequence Number  

        function math1() { 

            console.log(55 * 3 / 2 * 54 + 5); 

            console.log(21 * 10 / 14 * 30 + 9); 

            console.log(934 * 5 / 12 * 42 + 32); 

            console.log(59 * 2 / 9 * 88 + 5); 

            console.log(3 * 23 / 7 * 33 + 7); 

            console.log("Xiao Hui".length < 122); 

            console.log("Goody Donaldson".length > 8); 
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            console.log(8*2 === 16);             

        } 

        function math2() { 

            if ("Jon".length * 2 / (2+1) === 2){ 

                    console.log("The answer makes sense!"); 

                }else { 

                    console.log("Error Error Error"); 

                } 

        } 

       function writeText(array, pos) { 

            document.getElementById("content").innerHTML+=array[pos]+"<br/>"; 

            console.log("writeText"); 

       }             

        function setLayer(layer, zindex) { 

            document.getElementById(layer).style.zIndex = zindex; 

            console.log("setLayer"); 

        } 

        function drawCanvas() { 

            document.getElementById("canvas"); 

            var canvas = document.querySelector('canvas'), 

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

            var W = canvas.width; 

            var H = canvas.height; 

            var x = 10, 

            y = 10, 

            w = 50, 

            h = 50; 

            var vx = 2; 

            var vy = 0; 
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            function draw() { 

                ctx.clearRect(1, 1, W, H); 

                x += vx; 

                y += vy; 

                ctx.fillRect(x, y, w, h); 

            } 

            setInterval(draw, 1000/60); 

            console.log("drawCanvas"); 

        } 

var loop=0; 

var iterationer=0; 

var TimeArray = []; 

function f1(){ 

        math2(); 

        math1(); 

        math2();   

        f3();      

       // delay=1000; 

       // setTimeout(function(){f2();}, delay); 

} 

function f2(){ 

        math1(); 

        delay=1000; 

        setTimeout(function(){f3();}, delay); 

} 

function f3(){                              // Checks if the program is finished  

        loop++; 

        if(loop<4) { 
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            f1(); 

        }else if(loop==4){ 

            pEnd = performance.now(); 

            pSum = pEnd-pStart; 

            console.log(pSum);  

            TimeArray.push(pSum); 

            f4(); 

        } 

} 

function runscript(){ 

        pStart = performance.now(); 

        console.log(pStart); 

        f1(); 

    } 

function f4(){                                  //Restarts the program 

    iterationer++; 

    if (iterationer<100) { 

        loop=0; 

        runscript(); 

    }else if(iterationer==100) { 

        alert(TimeArray.join('\n')); 

        console.log(TimeArray.join('\n')); 

    } 

}                 

    </script> 

</head> 

<body onload="runscript();"> 

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

                <canvas id="canvas" width="100" height="50"></canvas> 
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                <div id="layer1"><img src="background.svg" width="1000" height="500"/> 
</div> 

                <div id="layer2"><img src="cloud.svg"/> </div> 

                <div id="layer3"><img src="cloud.svg" width="200" height="100"></div> 

                <div id="layer4"><img src="bird.svg"/> </div> --> 

</body> 

</html> 

 

 

CSS-mall  

 

/* Stylesheet for VM-script */ 

* { 

    margin: 5; 

    padding: 0; 

} 

body { 

   background-color: #302E2E; 

   color: white; 

} 

#wrapper{ 

float: left; 

} 

#content { 

  background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(253, 11, 88) 0px, rgb(163, 43, 104) 
100%); 

  -webkit-background-clip: text; 

  -webkit-text-fill-color: transparent; 

} 
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#layer1 {  

   position: absolute;  

   left: 0px; 

   top: 0px;  

} 

#layer2 { 

   position: absolute;  

   left: 400px; 

   top: 135px; 

} 

#layer3 { 

   position: absolute;  

   left: 470px; 

   top: 175px; 

} 

#layer4 { 

   position: absolute; 

   left: 130px; 

   top: 180px; 

   -webkit-animation-name: example; /* Chrome, Safari, Opera */ 

    -webkit-animation-duration: 4s; /* Chrome, Safari, Opera */ 

    -moz-animation-name: example; /* Firefox */ 

    -moz-animation-duration: 4s; /* Firefox */ 

    animation-name: example; 

    animation-duration: 4s; 

} 

/* Chrome, Safari, Opera */ 

@-webkit-keyframes example { 

    from {left: 130px;} 
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    to {left: 680px;} 

} 

/* Firefox */ 

@-moz-keyframes example { 

    from {left: 130px;} 

    to {left: 680px;} 

} 



 XXIV 

Appendix B -  Grafer och diagram 
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