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Sammanfattning
Med användning av ramverk kan förenkling av utritningen med pixel- och vektorgrafik
i webbläsaren ske vid användning av WebGL API:t och Canvas 2D API:t. Men
problemet är, att en dålig utritningshastighet är inget som vill upplevas när en 2D scen
ritas ut i en webbapplikation. Genom att jämföra olika ramverk mot varandra, som
använder sig av WebGL API:t eller Canvas 2D API:t, togs det reda på vilket av dessa
ramverk som var snabbare i utritning. Tre ramverk valdes ut till studien för att göra
mätningar på. Det implementerades en webbapplikation för att jämföra hur lång tid en
utritning tar i de valda ramverken vid olika scenarier. Resultatet visade att ett
hybridramverk som använde sig av förstnämnda API:t och föll tillbaka på
andranämnda API:t var snabbare i 9 av 10 scenarier. I en fortsatt studie skulle flera
ramverk kunna jämföras och även jämföras i olika användningsfall för att se hur
ramverken presterar i dessa.

Nyckelord: 2D, Canvas, WebGL, Ramverk, Svarstider, Hybridramverk.
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Introduktion
Konstant utveckling inom webbapplikationer sker hela tiden och nya krav sätts av
användarna för hur upplevelser ska vara på internet, det ska gå snabbt och vara pålitligt att
det håller, detta sätter stora krav på en webbapplikation menar (Ginige & Murugesa, 2001).
Med den nya standarden som HTML5 erbjuder så revolutionerar den hur webben utvecklas
och fungerar skriver Levkowitz & Kelleher (2012). Canvas elementet är en av dessa nya
teknologier som erbjuder möjligheten att kunna dynamiskt rita scener på en
webbapplikation, vilket kan ske båda i raster- och vektorgrafik. Oavsett vilken teknologi som
väljs att använda så måste hänsyn tas till vilken bildhastighet scenen ritas ut i, då det har en
stor påverkan på människans uppfattning av hur scenen är. Att rita på canvas elementet kan
ske med handskriven JavaScript kod eller med användning av JavaScript ramverk som har
tagits fram för att underlätta processen att rita dynamiska scener. Förutom att en utvecklare
kan använda sig av olika ramverk så finns de olika sorters ramverk som använder olika
teknologier för att rita grafik på canvas element.
Att människans subjektiva upplevelse och uppfattning påverkas av bildfrekvensens
uppdateringshastighet påvisar Gulliver & Ghinea (2004). Vilket gör att när en utvecklare vill
rendera en scen på sin webbapplikation så spelar denna faktor en stor roll på hur människan
upplever webbapplikationen. När en utvecklare använder sig av ramverk för att rendera en
scen så kan valet av ramverk spela roll då de är implementerade på olika sätt och använder
sig av olika teknologier för att rita grafik på. Därför spelar valet av ramverk en stor roll när
en utvecklare har specifika krav som en hög bildhastighet, samt vilken teknologi som
används av ramverket. En stor faktor för hur hög bildhastigheten måste vara blir specificerat
av vilken scen som ska renderas. I denna studie kommer ett 2D klassisk side scrolling spel
som t.ex. Super Mario, representera scenen som ska renderas med hjälp av tre olika
ramverk. Där två ramverk kommer använda sig av Canvas 2D API för rendering och ett
hybridramverk som använder WebGL för rendering, med fallbackstöd till Canvas 2D API om
inte WebGL stöds av webbläsaren som visar upp scenen.
Ett experiment har genomförts för att kunna testa vilket av de olika ramverken som är
snabbast på att rita ut 2D grafik och kan erhålla en snabbare bildhastighet. Där ett ramverk
som använder bara Canvas 2D API:t kommer att representera baslinjen som används för att
mäta emot de andra två ramverken. De jämförs mot varandra i utritning av vektorgrafik
samt rastergrafik för att se om valet av ritteknik även påverkar hur snabbt ramverket ritar
grafik på canvas elementet. Förutom att de jämförs i olika tekniker för utritning kommer
även 2D-scenen som ritas ut att ändras gradvis i komplexitet, för att se hur ramverken även
påverkas av den faktorn.
Implementationen av webapplikationen går att hitta i Appendix, webbapplikation
representerar miljön som mätningarna görs på. Där valen som väljs i HTML select element
på webapplikationen kommer att renderas på en scen via en knapp. Fem olika nivåer
representeras i antal renderingsobjekt, där renderingsobjekt är antingen vektor- eller
pixelgrafik. Nivå ett i webbapplikationen har 20 renderingsobjekt och sedan dubblas de för
varje nivå, nivå tre har 80 renderingsobjekt. Tider mäts med hjälp av två agenter som har
implementerats för att ta hand om mätdata, librarian är ena och tar hand om att spara och
hämta tider på förfrågning, timekeeper är den andra och tar hand om att räkna ut svarstider
som den hämtar ifrån librarian.
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Bakgrund
Internet är en teknologi som utvecklas mycket snabbt och försöker göra det lättare för oss i
våra liv att komma åt information av olika typer. Eftersom internet har en konstant
utvecklings fas så sätter även användarna krav på vad som ska gå att göra via internet. Som
programmerare är det viktigt att utveckla stabila och snabba webbplattformer mot
användarna som kan presentera dynamisk information i olika media format som grafik,
bilder och videos (Ginige & Murugesa, 2001). Genom att utvecklingen går framåt kommer
även nya format på hur information kan presenteras emot användaren och ge dessa en bättre
upplevelse, ett stort lyft för internet var HTML5 som har tagit fram många nya
specifikationer hur en programmerare kan lyfta sin webbapplikation emot användaren och
gjort internet till den ideala plattformen att visa grafiskt applikationer på enligt Joshi m.fl.
(2012).

Bildhastighet och det visuella intrycket
Bildhastighet är hur snabbt en enhet antingen byter bilder eller ritar ut grafik på t.ex. en
skärm. Måttet som används för att jämföra detta är bilder per sekund, som menas hur
många gånger enheten byter bilder eller ritar om per sekund. T.ex. så är standardmåttet för
video filmer 24 bilder per sekund. I grafiska interaktiva system så beskriver Bryson (1993)
att bildhastigheten är den hastigheten som det tar nya bildrutor i datorns grafiska scen att
beräknas, renderas och visas. Något att tänka på är att hur hög bildhastigheten ska vara för
en behaglig upplevelse är så klart starkt beroende av naturen av medium som används, samt
vad för scen som renderas.
Vad är det som kan ge upphov till dålig bildhastighet? Enligt Bryson (1993) finns det fyra
olika källor till dålig bildhastighet i grafiska applikationer på en dator:





Beräkning och bearbetning av spårningsuppgifter.
Beräkna effekten av användarens rörelser.
Tiden för grafisk rendering.
Kommunikation overhead i distribuerade system.

Med tekniken som har kommit till webben idag är det möjligt att kunna bygga virtuella
miljöer direkt i webbläsaren, och ofta möter en användare uppgifter i virtuella miljöer som
att kunna hålla, spåra och fånga rörande objekt. Hur påverkas människan av en låg eller hög
bildhastighet i dessa miljöer?
Enligt Gulliver & Ghinea (2004) så påverkas en persons uppfattning av kvalité och njutning i
förhållande till bildhastigheten, vilket visar att en person är medveten att en ändring i
bildhastigheten har hänt när de sker. Enligt Bryson (1993) studie kunde de se hur
användarens förmåga att spåra objekt i realtid i en interaktiv grafisk applikation utan att
göra följningsfel är starkt påverkat av vilken bildhastighet som körs. Detta bevisas även i
studien av Claypool & Claypool (2007) där spelarens målsöknings förmåga signifikant
förbättrades av en högre bildhastighet.
Däremot påverkas människor inte negativt av en för hög bildhastighet, utan efter en viss
bildhastighet kommer människan inte längre uppfatta förändring. Detta är helt individuellt
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för varje människa vart gränsen går, samt att en person ser individuellt olika färger snabbare
än andra. T.ex. Grön är en färg som kan hinna uppfattas snabbare än andra färger.

Grafik
2.2.1 Rastergrafik
I en applikation som använder sig av grafik, kan applikationen använda sig av grafiktypen
rastergrafik, vilket är ett tillvägagångssätt som används för att bygga upp digitala bilder.
Rastergrafik använder sig av små rektangulära pixlar eller bildelement som arrangeras i ett
rutnät för att representera en bild, rutnätet är två-dimensionellt och är uppbyggt av
kolumner och rader. Varje pixel innehåller en eller flera bitar av information, där mängden
av information beror helt på graden av detalj i bilden.
Antalet bits som är sparade i varje pixel kallas för färgdjup, där 24 bitar av information per
pixel gör att pixeln kan representera mer än 16 miljoner färger. Antalet pixlar på t.ex. en bild
kallas upplösning, där mer pixlar ger oss en mer detaljerad bild. Upplösningen representeras
ofta av ett nummer av pixlar i kolumn gånger antalet pixlar på en rad (1920 x 1080), en full
HD bild består av 2073600 pixlar. Denna typ av grafik är perfekt för att visa detaljerad grafik
eftersom formatet stöder ett brett spektrum av färger och graderade toner. Figur 1 visar ett
exempel på hur rastergrafik kan se ut.

Figur 1. Rastergrafik (Four Leaf Clover av John.
https://www.flickr.com/photos/cygnus921/, CC BY 2.0)
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2.2.2 Vektorgrafik
En annan typ av grafik som kan användas när det ska visas grafik i en applikation är
vektorgrafik, detta är när en dator använder sig av matematiska uttryck och koordinater för
att rita linjer, kurvor och figurer och sedan fyller dessa former med färg. Detta gör att en
vektorbild består endast av matematiska uttryck som beskriver den bild som ska ritas ut, och
den beskrivningen används för att rita ut bilden och informationen exekveras när bilden ska
visas. Eftersom själva bilden inte är uppbyggd innan den ska visas och geometriska
primitiver kan förstoras eller förminskas, så går det i teori förminska eller förstora
vektorgrafik hur mycket en vill. I sista steget av ritningsfasen så omvandlas vektorerna till
bildpunkter, för att kunna visas på en skärm. Figur 2 visar ett exempel på hur vektorgrafik
kan se ut.

Figur 2. Vektorgrafik (http://www.openclipart.org, CC0 1.0 0)

2.2.3 Rastergrafik VS Vektorgrafik
Eftersom en bild i vektorgrafik använder sig av enkla former som fylls med färg för att
representeras, så blir det svårt att få in mycket detaljer när bilden ritas ut. Därför lämpar sig
vektorgrafik till att göra enkla former och rastergrafik till mer detaljerade bilder, eftersom i
rastergrafik så kan varje pixel skilja sig ifrån pixeln som är bredvid.
Eftersom dessa två sätt att bygga grafik på skiljer sig ganska stort ifrån varandra, så kan en
utvecklare fråga sig, hur teknikerna kommer att prestera när de applicerar på HTML5 canvas
elementet? Kommer det gå snabbare att rita ut en scen i vektorgrafik jämfört mot att rita ut
en scen i rastergrafik? Samt hur presterar sig dessa två tekniker i förhållande till hur mycket
detaljer scenen innehåller? Detta är några frågor som är intressanta att veta då de har en stor
inverkan på bildhastigheten.
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Gränssnitt
2.3.1 Canvas
Canvas är ett element i HTML5 standarden som gör det möjligt att med JavaScript kunna
rita grafiskt innehåll på en webbsida utan att behöva installera plugins, sådan grafik skulle
kunna vara bilder, grafer, spelgrafik m.m. Canvas elementet stödjer i dagsläget två stycken
JavaScript API:er för att rita grafik med. De två olika API:erna är Canvas 2D API:t och
WebGL API:t som båda har stöd idag, i de nyaste webbläsarna.
Canvas elementet som blev introducerat i HTML5 är för tillfället den lättaste vägen att
komma åt en interaktiv rityta enligt Joshi m.fl. (2012). Canvas elementet visas som ett
rektangulärt fönster på en webbsida som kan fyllas med ritbar grafik i form av vektor
baserad utritning eller raster baserad. HTML5 taggen för canvas elementet ser ut på följande
sätt i ett HTML dokument <canvas widht=”200” height=”200”></canvas> (Levkowitz &
Kelleher, 2012).
För att rita ut grafik på canvas elementet behöver en programmerare komma åt själva ritytan
som kallas kontext och det är med hjälp av kontext, som ger en möjlighet att kunna rita varje
pixel inuti canvas elementet. För att komma åt ritytan så måste en programmerare använda
sig av DOM manipulation i JavaScript, för att först hämta canvas elementet och sedan efter
det hämta själva kontexten. I kontext har programmeraren ett rit API för 2D som låter
utvecklaren manipulera canvaset som en bitmap redogör Joshi m.fl. (2012) och ett WebGL
API som tillåter en att rita i 3D och 2D, API:erna tillåter en att omvandla ritkommandon i
JavaScript till grafik i canvas elementen. En viktig sak att tänka på är att Canvas elementet
inte sparar någon information om vad som har ritats på dess kontext, utan det ända som
sparas av canvas elementet är vilken färg varje pixel har. Med det stöd som HTML5 och
canvas elementet har så utgör den en bra punkt för att rita scener och lämpar sig utmärkt för
att implementera spel på. Nedan här ser vi figur 3 som visar hur en scen kan skrivas i
JavaScript med Canvas 2D API:t och figur 4 visar resultatet av koden.

Figur 3. JavaScript Canvas 2D API kod
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Figur 4. Resultatet av JavaScript Canvas 2D API kod

2.3.2 WebGL
WebGL är ett JavaScript API som tillåter rendering i 3D och 2D på Canvas elementet, utan
något behov av assisterade teknologi, som t.ex. plugins skriver Levkowitz & Kelleher (2012).
Tekniken är baserad på OpenGL ES 2.0 och ger programmeraren samma funktionalitet som
originalet i webben. WebGL standarden tas fram av Khronos group som är en non-profit
grupp människor som skapar öppna standarder för grafik, dynamisk media m.m. för många
plattformar och enheter.
Det som gör WebGL intressant är att de har GPU stöd, vilket inte Canvas 2D API:t besitter
och därför kan en implementation av WebGL få ut mer beräkningskraft, vilket leder till
snabbare svarstider för att rendera grafik än Canvas 2D API:t. Detta bevisas av Kee, Salowitz
& Chang (2012) i deras undersökning. Svagheten med att använda WebGL framför Canvas
2D API:t är att implementationskostaden enligt Kee, Salowitz & Chang (2012) är högre. Då
det är svårare att sätta sig in i och förstå, samt att koden som ska skrivas blir längre i antalet
rader. Därför rekommenderar Kee, Salowitz & Chang (2012), att en utvecklare ska utgå ifrån
projektets egenskaper, innan vilken teknik som ska tillämpas väljs. Nedanför i figur 5 visas
hur en ritfunktion kan se ut i JavaScript med WebGL API:t och figur 6 visar resultatet av
koden.

Figur 5. JavaScript WebGL API kod
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Figur 6. Resultatet av JavaScript WebGL API kod

Ramverk
WebGL och Canvas är komplexa programmeringsgränssnitt och att använda sig av ramverk
är ett sätt att förenkla för utvecklaren att programmera med gränssnitten. Ett ramverk är
kodifierad expertis i form av återanvändbara algoritmer, komponent implementationer och
utbyggbar arkitekturer enligt Okanovic (2011). Istället för att hela tiden behöva uppfinna om
hjulet på nytt, i detta fall skriva om funktioner på nytt. Så kan en utvecklare använda sig av
redan ihopsatta samlingar av funktioner kallat bibliotek fast med lite mer funktionalitet i
form av hjälp till utvecklaren, så kallade ramverk. Enligt Ahamed, Pezewski & Pezewski
(2004) ska ett ramverk ha en underliggande designfilosofi som ska göra så mycket arbete
som möjligt för utvecklaren och detta gör att de skiljer sig ifrån bibliotek då dessa bara
innehåller hjälpfunktioner. Hur påverkas ens projekt av att ta hjälp av ett ramverk? Enligt
Okanovic (2011) så kan ett bra ramverk minska kostnaden för att utveckla en applikation av
en viss storlek, eftersom de gör det möjligt att återanvända både design och kod. Okanovic
(2011) menar även på att återanvändning av ramverkets generiska komponenter kan ge
betydande förbättringar i programmerarens produktivitet samt förbättra applikationens
kvalitet. Samt att Kwon, Oh, Jeong, Moon(2015) påpekar även att ett ramverk förutom ökar
produktiviteten även underlättar underhållningen av webbapplikationer.
Förutom alla dessa positiva saker så säger Ahamed m.fl. (2004) att de finns för många
ramverk att välja på där ute och de är en skrämmande uppgift att välja ut rätt ramverk eller
skriva ett nytt. Eftersom val av fel ramverk kan vara förödande, då utvecklaren måste få
projektet att hålla sig inom ramarna för vad det olämpligt ramverk kan göra, och/eller skriva
extra kod för att få ramverket att göra det som behövs för projektet.
De ramverk som kommer användas i denna studie, kommer vara baserade på JavaScript och
är mycket enkla att använda sig av. Enligt Kwon m.fl. (2015) så laddas ett JavaScript
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ramverk oftast in i header taggen i HTML dokumentet, då det ger följande JavaScript i
HTML dokumentet tillgång till ramverket.
Ett exempel på när det kan löna sig att använda ramverk, är vid skapandet av en interaktiv
rityta med Paperjs, jämfört med att skapa en interaktiv rityta med självskriven JavaScript
kod. Användning av ramverket Paperjs ger 16 rader kod för att skapa en rityta, samt att det
finns tydligt mönster och koden är lätt att läsa av för en programmerare vad det är som
händer. Medan den självskrivna JavaScript skulle bli 47 rader kod och inte alls vara lika lätt
att läsa och förstå. Figur 5 visar hur koden i Paperjs ser ut för att skapa en interaktiv rityta
och figur 6 visar hur koden ser ut för en interaktiv rityta i handskriven JavaScript.

Figur 5. Interaktiv rityta i Paperjs.

8

Figur 6. Interaktiv rityta i handskriven JavaScript.

2.4.1 Hybridramverk
Hybridramverk använder sig av annan funktionalitet för att kompensera om inte den
menade funktionaliteten har stöd i plattformen som kör ramverket. Detta är ett fallbackstöd
som gynnar utvecklaren, då utvecklaren kan använda sig av samma funktionsanrop över
flera plattformar och sedan låta ramverket sköta vad som ska hända ifall något inte stöds i en
webbläsare. Dessa ramverk stödjer det som Ahamed m.fl. (2004) nämnde tidigare, att ett
9

ramverk ha en underliggande designfilosofi som ska göra så mycket arbete som möjligt för
utvecklaren, vilket kan synas tydligt i hybridramverk.
Ett exempel på ett hybridramverk är Pixi.js som använder sig av WebGL när webbläsaren
tillåter det, annars använder ramverket sig av Canvas 2D API:t för att rita ut grafik på canvas
elementet. Ramverket använder sin funktion render(); för att rita ut scenen och oavsett om
användaren har stöd för WebGL eller inte så anropas endast en funktion och ramverket tar
hand om hur de ska rita på canvas element.
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Problemformulering
Med de nya möjligheterna som HTML5 erbjuder, så redogör Joshi m.fl. (2012) att internet
har förvandlats till den ideala plattformen att visa grafiska applikationer på. HTML5 canvas
elementet har öppnat upp många dörrar för vad som kan göras idag på en webbapplikation.
En aspekt som en utvecklare måste ta hänsyn till när utvecklaren förmedlar grafiska scener
på olika plattformar, är hur människan blir påverkad av bilduppdateringsfrekvensen när
människan vilar ögonen på något som rör sig på skärmen. Gulliver & Ghinea (2004)
kommer fram till att den subjektiva upplevelsen och uppfattningen av den tekniska kvalitén
väsentligt påverkas av bildfrekvensen uppdateringshastighet.
Som utvecklare är det tacksamt att använda sig av ramverk, då det hjälper ökningen av
produktiviteten och förbättrar applikationens kvalité (Okanovic, 2011). Med de hundratals
ramverken som finns och som är framtagna för att förenkla renderingen av grafik på canvas
elementet så kommer frågan. Har valet av ramverk för ritning av grafik någon påverkan för
rendering av en scen på en webbapplikation? Då det finns många vetenskapliga artiklar, som
tar upp användningen av WebGL API:t mot Canvas 2D API:t, men aldrig jämför hur dessa
presterar mot varandra i ett scenario där de har implementerats i ramverk. Därför kan detta
vara intressant att ta reda på, då ramverk kan använda sig av olika tekniker och vara
implementerade i olika designmönster så kan de finnas ett ramverk som har övertag över de
andra. I studien som Kee, Salowitz & Chang (2012) gjorde, fick de fram att WebGL API:t
kunde rendera snabbare än Canvas 2D API:t. Därför borde ett ramverk som använder sig av
WebGL API:t kunna leverera en snabbare utritningshastighet än ett ramverk som använder
sig av Canvas 2D API:t.
Att rita grafiska scener på nätet sker i många olika tillämpningar, kan vara allt ifrån
interaktiva animationer till spel. Vissa former av dessa tillämpningar så spelar
utritningshastigheten av grafiken en stor roll, t.ex. så påverkas användarupplevelsen i spel
enligt Claypool & Claypool (2009) negativt om uppdateringsfrekvensen av utritning är dålig.
Även säger Claypool & Claypool (2009) att om det är en hög grad av interaktion så påverkas
användaren negativt av dålig uppdateringsfrekvens på utritningen.
Frågan på problemet är, att utvecklaren inte vill att användaren får en dålig upplevelse när
utvecklaren kommer rendera en scen på en webbapplikation, utan utvecklaren vill kunna få
fram en hög bildhastighet som enligt Gulliver & Ghinea (2004) även påverkar användarens
upplevelse på en positiv nivå. Då det både går att rendera 2D och 3D scener i canvaselementet, har inriktningen för problemet blivit baserat på 2D rendering och tillämpningen
kommer att ske i en 2D renderad scen som påminner om ett klassiskt side scrolling spel som
t.ex. Super Mario.
Hypotesen är att utritningshastigheten kommer vara snabbare när en utvecklare använder
ett hybridramverk, som använder sig av WebGL med fallback på Canvas 2D API för att
rendera en 2D scen i ett klassiskt side scrolling spel, än att använda ett ramverk som bara
använder Canvas 2D API. Detta för att hybridramverk som utnyttjar WebGL, kan dra nytta
av datorns GPU:n för att catcha och rita ut textur i canvas elementet, medan Canvas 2D
API:t endast kommer att använda sig av CPU:n för att rendera. Även om hybridramverket
inte skulle använda WebGL, så kan den använda samma kraft som de andra ramverken och
borde leverera jämlikt resultat.
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Metodbeskrivning
För att testa hypotesen lämpar sig experiment som den bästa metoden. Enligt Wohlin m.fl.
(2012) lämpar sig experiment när kontroll över situationen behövs och att manipulera
beteende direkt, exakt och systematiskt krävs. För att hypotesen ska testas måste
användningen av en kontrollerad miljö användas där manipulation av beteenden sker direkt,
exakt och systematiskt. Experiment lämpar sig även bra för att testa teorier enligt Wohlin
m.fl. (2012), vilket kommer göras när hypotesen ska ifrågasättas. Experimentet kommer att
göras på en webbapplikation där tre olika ramverk ritar upp 2D grafik på ett canvas element.
En baslinje måste tas fram för studien och denna kommer vara baserat på ett av de
ramverken som tas fram för mätning av svarstider, där ett ramverk som endast använder
Canvas 2D API kommer få representera tiderna för baslinjen som ska användas för att mätas
mot de andra två ramverken.
De tre olika ramverken som väljs kommer att mätas emot varandra i utritning av
vektorgrafik samt utritning av rastergrafik på canvas elementet. 2D-scenen som ska ritas ut
kommer att ritas ut i olika steg av komplexitet för att se om de blir någon tidsskillnad i
utritningen mellan de olika ramverken. För att kunna mäta utritningshastigheten kommer
de tre olika ramverken att rendera samma 2D-scener i dem olika utritningsformaten och en
mätning kommer att ske från att ramverket börjar utritningen till att utritningen är klar.
Tiderna för de olika ramverken kommer sedan att jämföras emot varandra, för att se vilket
ramverk som ritar ut 2D grafiken snabbats i de olika formaten. Utritningen på varje
implementation kommer att ske 1000 gånger för att få en bättre fastställd data att jämföra
de olika ramverken mot varandra, samt att det kommer ge ett mer rättvist beslut ifall något
av ramverken skulle göra en spik.

3.1.1 Svarstider och benchmarking
I denna studie kommer det mätas svarstider, vilket är ett sätt för att kunna mäta prestanda i
olika förhållanden. I denna studie kommer svarstider att representeras, av hur lång tid det
tar att exekvera något. När insamling av svarstider har gjorts, kan man använda dessa för att
göra en prestandajämförelse, vilket i detta sammanhang är när svarstiderna jämförs emot
varandra för att få ett begrepp om en implementation är snabbare än en annan. Enligt Cai
m.fl. (1998) används mätning av svarstider som ett tungt underlag för att utvärdera
datorsystem.
För att mäta svarstider kan en utvecklare använda sig av samma genomförande sätt som
Rajamony & Elnozahy (2001) presenterar. Att utvecklaren använder sig av två agenter som
kallas timekeeper och librarian, där timekeeper ansvarar för att beräkna svarstidsvärden
som den sparar och hämtar ifrån den andra agenten librarian. Librarian ansvarar för lagring
av tider och att kunna ta emot och skicka värden på förfrågan. I Rajamony & Elnozahy
(2001) studie använder de sig av JavaScript för att implementera dessa agenter, vilket gör att
implementationens tillvägagångsättet kommer passa in på studien. För att ta reda på tiden
kan en utvecklare använda sig av JavaScript performance objektet och initiera en variabel
med performance.now(); vilket ger mer än millisekunders noggrannhet i tid som har gått
sedan webbsidan först laddades in. För att spara ner tider visar Rajamony & Elnozahy (2001)
att det går bra att använda cookies, men med nya teknologier som finns så erbjuds nu även
lokala lagringar i något som heter localStorage, vilket är ett perfekt plats att spara
information på som går att komma åt senare.
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Men innan en prestandajämförelse av svarstider börjar, ska en utvecklare ha lite saker i
åtanke. Enligt Cai m.fl. (1998) är det viktigt att prestandajämförelsen är representativ,
optimal, återupprepningssäker, samt att det inte ska kunna gå att manipulera resultatet.
Detta är för att under historiens gång säger Cai m.fl. (1998), att fusk och missbruk har
förekommit vid prestandajämförelser. För att en prestandajämförelse ska vara representativ
menar Cai m.fl. (1998), att de ska finnas några program som representerar alla program som
ska köras på ett den angivna datorn. Samt för att kunna vara optimal, menar Cai m.fl. (1998)
att de inte ska finnas någon oanvänd kod och genvägar, samt koden ska vara svår att
optimera vidare manuellt eller av en kompilator. För att vara återupprepningssäker menar
Cai m.fl.(1998), att en prestandajämförelse ska generera samma resultat om testet görs om.
Och för att kunna vara fusksäker så menar Cai m.fl. (1998), att ett test ska kunna förhindra
fusk på ett genomförande test. Att följa alla de punkter som Cai m.fl. (1998) tar upp är
väldigt viktigt om en studie ska vara giltig i slutändan av projektet.

3.1.2 Metoddiskussion
Att ta fram det snabbaste ramverket och använda det baserat på att de exekverar den
snabbaste utritningshastigheten kanske inte lämpar sig i alla projekt. Beroende på vad för
område som ramverket kommer att användas inom, kanske inte 10ms snabbare
utritningshastighet spelar någon roll för användaren. T.ex. så skulle inte börsmäklaren
märka någon skillnad om hans stapeldiagram ritades ut 10ms snabbare, eller 30ms
snabbare.
Om det sker för lite mätningar så kan det inte påvisas att något ramverk är snabbare än ett
annat. Med för lite mätningar kan studien inte påvisa att experimentet är tillförlitligt och att
de värdena som har tagits fram inte innehåller tillfälliga fel. Därför behövs det göras många
mätningar för att kunna upptäcka t.ex. spikar och ge ett rättvist beslut.

3.1.3 Alternativ metod
En alternativ metod istället för experiment i denna undersökning skulle kunna vara en
enkätundersökning. Liknande studier med enkät har använts i spel, relaterat till bild
utritningshastigheten av Claypool & Claypool (2007). Istället för att bara mäta svarstiden för
utritning på canvas elementet hade ramverket implementerats i fungerande 2D-scener och
testpersonerna skulle kunna besvara på frågor om de märker av dålig utritningshastighet,
och/eller om de känner av någon visuell skillnad på de olika ramverken. Att använda sig av
en enkät metod, anser Wohlin m.fl. (2012) är en alternativ metod till experiment. En sådan
undersökning skulle även täcka aspekten på hur snabba ramverken är på att uppdatera
entiteter på canvas elementet samtidigt som de ritar ut dem. Då detta ger helhetsupplevelsen
av hur ramverket fungerar i kontext med hur de skulle användas så skulle detta kunna vara
något att undersöka för framtida studier. För att gå djupare hade även undersöknings
personen kunnat sätta sig in i ramverkens kod för att se vad skillnaden är i
implementationerna och gjort en algoritmanalys.
Fallstudie går att använda som en alternativ metod till experiment skriver Wohlin m.fl.
(2012). Wohlin m.fl. (2012) menar på, att använda sig av fallstudie kan undersökning av
fenomenet ske i menat sammanhang, där observationer och intervjuer kan användas för att
samla data. På samma sätt som första alternativa metoden beskriver kan vi implementera de
olika ramverken i fungerade 2D-scener och få testpersoner att testa de olika
implementationerna. Här kan observationer, samt intervjuer användas för att samla in data.
Observationsdata skulle t.ex. kunna vara hur personen reagerar vid vandring med ögonen på
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de olika implementationerna av ramverken och en intervju med personen skulle sedan ge oss
data på hur personen upplever helheten.

3.1.4 Etiska aspekter
Metoden som kommer användas involverar inga testpersoner och inga personuppgifter
kommer att användas i något stadie av utförandet i studien. Därför är det osannolikt att
någon person eller samhällsgrupp kommer att känna sig utsatta av undersökningen.
Studiens tester kommer att ske på olika webbläsare och plattformar för att inte högre
prioritera en webbläsare eller plattform över en annan. Undersökningen ska hållas på en
objektiv nivå genom att inte favorisera specifika leverantörer. Därför kommer
implementationen att köras i minst 4 olika webbläsare, samt att vi kommer se om
ramverkens egna implementationer har någon påverkan på val av webbläsare.
Implementationerna kommer också att undersökas i mobil miljö. Samma utritningar som
kommer ske för en stationär dator ska även mätas på en iPad 2 och iPhone 5 för att se om
något ramverks implementation har en större fördel på en av de mobila plattformarna över
de andra.
Alla resultat och mätningar som kommer ske under studien kommer att publiceras öppet för
allmänheten. För att studien ska vara lätt att återupprepa så kommer programvara samt
programkod som kommer att användas att beskrivas och publicera. Grafik som kommer
användas i studien kommer att ligga under Creative Commons eller motsvarande fri licens.
Eftersom studien är återupprepningsbar kan aspekter som t.ex. att koden är fusksäker kollas
upp.

14

Genomförande
Förstudie
4.1.1 Val av ramverk
En undersökning gjordes för att ta reda på vilka ramverk som skulle väljas ut och användas i
studien, alla ramverken som har valts har först behövt uppnå visa krav. Efter en mängd
ramverk har tagits fram så plockades slumpmässigt de valda ramverken ut ifrån mängden
som kommer användas i studien för att göra tester på.
Ramverken som har valt att användas i studien är först tagna ifrån perspektivet att de är
implementerade för att ge olika funktionaliteter. T.ex. så är ett ramverk menat för spel
Gskinner (2016) och ett annat är kanske mer för interaktion Kangax (2016). Men alla
används till att bygga 2D scener med, och alla använder canvas elementet för att rita 2D
scener på. Några andra krav vid val av ramverk i denna studie var att de skulle vara gratis, en
licens som tillåter oss att publicera och använda ramverket i nästan vilket syfte som helst
(t.ex. MIT licensen (Opensource.org, 2016)). Ramverket ska vara aktivt underhållet och det
ska finnas en uppdaterad dokumentation om ramverket och dess funktioner, samt det ska
finnas lättförståeliga exempel och handledningar då sådant kan påverka val av ramverk. De
ramverken som har plockats ut till denna studie hittades genom Google Inc. (2016)
söktjänst.
Ramverken som valdes ut till studien blev, Pixi.js ifrån Goodboy Digital Ltd (2016), vilket är
det ramverket som kommer att representera hybridramverket i studien och CreateJS från
Gskinner (2016) och Paper.js från Lehni, J. & Puckey, J. (2015). Under implementationen av
Paper.js ramverket så byttes den ut, då inte önskad funktionalitet som krävdes fanns,
ramverket som valdes istället blev Fabric.js ifrån Kangax (2016).

4.1.2 Inspirationskällor
Implementationen av webbapplikationen har använt sig av resurser som har hittats genom
ramverkens webbplatser, där exemplen på hur de har använt sig av deras egna ramverk har
inspirerat och påverkat slutresultatet av webbapplikationen. Samt att deras dokumentation
har använts för att härleda andra funktionsanrops som kan behövas i implementationen.
Innan implementationen av webbapplikationen började, gjordes en guide i fyra delar på
ramverket Pixi.js via sidan Yeahbutisitflash (2013). Detta för få ett begrepp om ramverket
samt att få en liten uppdatering på hur en implementation av grafikdelen kan gå till i ett spel
eller en webbapplikation. Förutom denna resurs för Pixi.js användes även deras webbplats
Goodboy Digital Ltd (2016), för att få tag på exemplen hur de använder ramverket själva och
dokumentationen till ramverket.
Till implementationen av de andra två ramverken har en representativ sida för varje ramverk
används som källa för dokumentation och för att se på deras exempel, där de demonstrerar
ramverken. Gskinner (2016) webbplats användes för CreateJS och Kangax (2016) som källa
för implementation av Fabric.js.
Boken HTML5 Game Development Insights av McAnlis mfl. (2014), skummades igenom för
att få mer kunskap om hur en implementation av grafik i webbläsaren kan se ut, samt vad
som ska tänkas på, t.ex. går de igenom optimeringsrutiner för kod m.m. Något som användes
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i denna studie är hur en karta i JavaScript kan representeras, detta går de igenom i kapitel 17
i boken.
Learn Pixi.js, Create Great Interactive Graphics for Games and the Web av Van der spuy
(2015) innehåller bra information om att skapa 2dimensonella spel, där de går igenom
grunderna noggrant och det är dessutom en bra bok för en nybörjare som vill sätta igång och
göra ett inte för avancerat spel snabbt.
Boken JavaScript Object Programming av Rinehart (2015) kan ge tips på hur man kan
använda JavaScript OOP principer och hur man kan använda Arv i JavaScript. Går även
igenom detaljerat hur JavaScript objekt fungerar och hur en utvecklare kan använda dessa
på effektiva sätt. Bra att gå igenom om inga förkunskaper besitts om dessa två viktiga ämnen
i JavaScriptens värld.

Progression
Progressionssektionen går igenom olika buggar eller designval som har stöts på under
processen av webbapplikationen. Vissa har gått att lösa medan andra har fått väljas bort då
de inte fanns någon bra lösning på problemen.
Under utvecklingen av första versionen av webbapplikationen stöttes de på ett problem med
ett av ramverken, problemet var att de inte gick att få den kontroll som behövdes för att
kunna göra mätningarna. Ramverket Paper.js använde sig av att rita ut figurer direkt när de
skapades och det fanns tyvärr ingen egenskap eller funktion för att stänga av detta. Därför
valdes det att välja bort det ramverket och byta till ett annat ramverk där funktionalitet som
önskades fanns, det som valdes istället för Paper.js blev ramverket Fabric.js.
Från början var de tänkt att grafiken i webbapplikationen skulle varit egengjord för att få en
mer precis bestämmelse över hur avancerad den skulle ha varit för att rendera ut. Då en för
avancerad vektorgrafik hade gett orättvist resultat jämfört mot pixelbaserad grafik i
renderingstest, se figur 7 för den gamla grafiken som byttes ut.

Figur 7. Gamla grafiken.
Eftersom det tog alldeles för lång tid att sitta och göra egen grafik, valdes istället ett annan
tillvägagångsätt, därför hämtades istället en från nätet av ett spelföretag som gör både
vektor- och pixelgrafik för spel, där den nya grafiken då fick stå som grund för att testa
ramverkens renderingstider. Grafiken hämtades från Kenny (2016), se figur 8 för nya
grafiken. Den nya grafiken har creative commons (CC0 1.0), vilket innebär att ägaren ger
ifrån sig alla rättigheter till grafiken och den går att använda i alla medier, utan att behöva
fråga ägaren om lov.
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Figur 8. Nya grafiken ifrån Kenny (2016) (CC0 1.0).
Webbapplikationen fick tyvärr problem när Pixi.js skulle rendera stora antal vektorobjekt, då
det inte verkar som att ramverket var gjort för att rendera en så stor andel med detaljerade
vektorobjekt, kommer mätningarna för ramverket i vektorgrafik tyvärr påverkas negativt.
För att undersöka noggrannare vad detta kan bero på, gjordes en ny typ av rendering i Pixi.js
samt i de andra ramverken, där enkla former användes istället för den detaljerade grafiken,
ett x antal av dessa former renderades i canvas elementet för att se hur ramverken påverkas.
Denna undersökning gjordes för att se så det inte var grafiken som var för avancerad för
Pixi.js, utan om det var ramverket som inte renderade vektorgrafik bra.
Det implementerades en nivå i webbapplikationen, som renderar ett antal cirklar i en viss
färg samt en blå rektangel som fick representera en bakgrund. Mätningar gjordes för att se
hur långtid det tog för varje ramverk att rendera ut dessa objekt en gång. Figur 18 i
pilotstudiesektionen visar ett linjediagram som visar upp hur ramverken ökade i tid med
antal objekt som renderades ut i vektorgrafik.
När implementationen av Pixi.js ramverket var klart, så kopierades strukturen på hur
funktionerna var upplagda och det implementerades samma funktionsstruktur i de andra två
ramverken. Ett designval som gjorde det enklare och även gjorde koden nästan likadan
varan, så att den mesta magin som skulle göra ett ramverk snabbare än ett annat var
ramverket själv. Figur 9 visar hur strukturen ser ut ifrån funktionen som bygger en
vektornivå i Pixi.js, figur 10 visar hur strukturen ser ut i EaselJS och figur 11 hur strukturen
ser ut i Fabric.js.
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Figur 9. Pixi.js, loadVectorLevel funktionen.

Figur 10. Pixi.js, loadVectorLevel funktionen.

Figur 11. Pixi.js, loadVectorLevel funktionen.
Ett designval av hur ramverken skulle implementeras gjordes tidigt i studien, genom att
gömma funktionerna i varje implementation av ramverken. På det viset är det svårare att
göra fel och få det mer fusksäkert, implementationen ger användaren bara tillgång till vissa
funktioner och de är endast de nödvändigaste funktionerna som går att komma åt. Om
blicken läggs på figur 10, syns det att den gör massa rop till olika funktioner, men endast
loadVectorLevel(); funktionen syns utanför ramverket. Detta har åstadkommits genom att
göra varje implementation av ramverken till en egen funktion som körs och sedan returnerar
ett objekt innehållande endast de funktionerna som ska gå att använda utanför. Figur 12
visar ett exempel på hur en sådan implementation kan se ut.
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Figur 12 Visar exempel på hur man kan implementera inkapsling i JavaScript, endast
loadLevel() och render() går att kalla på när funktionen har körts klart.

Beskrivning
Webbapplikationen består av en webbplats med ett antal knappar som kommer att användas
för att rendera och ladda in nivåer. Fyra stycken html select element används för att välja
ramverk, nivå, vilken typ av rendering som ska användas, pixel eller vektor och sedan för att
välja skalningsnivå på scenen. Det går att välja mellan fem nivåer, dessa nivåer innehåller
olika mängd med objekt som renderas ut på canvas elementet. Nivå ett innehåller tjugo
renderingsobjekt och sedan dubbleras antal efter varje nivå, så nivå tre innehåller åttio
objekt. Efter de fyra select elementen har fått önskat värde trycks knappen med innehållande
texten load ner som laddar in valen, samt skapar ett canvas element som binds till de
ramverk som har valts. Efter allt har laddats klart kommer en alert ruta upp på
webbapplikationen som meddelar detta och sen är det bara börja testa att rendera. För
rendering finns de två knappar att trycka på som innehåller texten run eller autorun. Om
autorun knappen trycks in så renderas scenen x antal gånger som har fyllts i text inputen
bredvid till vänster om knappen. När x antal gånger har körts via run knappen eller autorun
så kommer det upp en ny alert ruta, som meddelar att renderingarna är uförda, nästa steg
blir då att börja kalkylera tiden de har tagit för de x antal körningarna. Under de ovan
beskrivna knapparna och inputsen finns de fem ytterligare knappar, första från vänster med
texten Calculate Times, som gör precis vad namnet beskriver och tar de tider som har
sparats och kalkylerar den körda tiden för varje rendering. Nästa knapp i raden innehåller
texten Get Times och att trycka på denna knapp skriver ut den kalkylerade tiden i konsolen
för varje rendering som har skett. Tredje knappen på raden har texten Clear Times och
rensar localStorage ifrån alla sparade tider så att mätningarna kan börja om från början ifall
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det skulle behövas. De två andra knapparna har med automatiskt mätning i olika
webbläsare, genom att trycka på knappen Auto Measure All startas en process, som går
igenom varje ramverk i alla olika testfall som ska testas i undersökningen och beräknar samt
sparar ner alla tider för mätningarna. När alla mätningar är klara kommer en alert ruta upp
som meddelar detta. Knappen bredvid med namnet Stop auto Run, stoppar den automatiska
genom körningen av ramverken ifall detta är något som skulle viljas. I mitten av
webbapplikationen syns canvas elementet som innehåller de renderade scenerna. Figur 13
visar knapparna på webbapplikationen.

Figur 13. Knapparna i webbapplikationen.
Renderingsobjekt i webbapplikationen representeras av antingen pixelobjekt eller
vektorobjekt, benämning först i namnet, pixel eller vektor menar att den grafik som finns
inuti objektet består antingen av pixel- eller vektorgrafik. Själva objektet representerar det
sätt som ramverket väljer att använda sig av för att spara den grafik som sen ska renderas,
t.ex. så vill ramverket Pixi.js att när pixel grafik ska renderas ut på scenen så ska varje grafik
element som ska renderas vara av typen PIXI.Sprite objekt. På samma sätt är det i de andra
ramverken, detta gäller även för vektorgrafiken. När ett objekt av typen vektor eller pixel har
skapats läggs de sedan in i en container som ramverket bidrar med, det är sedan ifrån den
containern, som ramverket sen hämtar all objekt och renderar ut dem. I figur 14 visas det
hur ett vektorobjekt skapas i Fabric.js, figur 15 visar hur ett vektorobjekt skapas i EaselJS
och figur 16 visar hur de ser ut i Pixi.js. Exemplen representerar även hur vektorobjekten
skapas i webbapplikationen. Det som går att se ifrån denna kod är att EaselJS och Pixi.js
använder nästan samma funktionsanrop som canvas 2D API:t använder för att rita
vektorgrafik. Figur 17 visar vad kodexemplen skriver ut.

Figur 14. Vektorobjekt blir skapat i Fabric.js och sedan tillagt i sin container med namnet
stage.
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Figur 15. Vektorobjekt blir skapat i EaselJS och sedan tillagt i sin container med namnet
stage.

Figur 16. Vektorobjekt blir skapat i Pixi.js och sedan tillagt i sin container med namnet
stage.
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Figur 17. Visar vad exempelkoderna i figur 14-16 ritar ut på canvas elementet.

Pilotstudie
Pilotstudien gick ut på att mäta svarstider för rendering i pixel- och vektorgrafik i de tre olika
ramverken, med hjälp av de två implementerade agenterna som togs upp i metodkapitlet,
har mätresultat gått att ta fram. Mätagenterna använder samma fundament som Rajamony
& Elnozahys (2001) presenterar för att spara och räkna tid, samt att de har fått samma namn
och vardera har fått samma funktionalitet som Rajamony & Elnozahys (2001) beskriver. För
varje mätning sparas en tid ner direkt innan ett ramverk har genomfört en rendering och
sedan sparas en tid direkt efter renderingen är klar, dessa tider används sedan för att
beräkna den totala renderingstiden, som det tog att rendera en iteration. Pilotstudien
gjordes på en PC med specifikationen: 16 GB ram, Intel® Core™ i5-3570K CPU @ 3.4 GHz,
64-bits Windows 8.1 och NVIDIA GeForce GTX 660. Webbläsaren som användes i
pilotstudien var Google Chrome version 49.0.2623.11 m, renderingen skedde i ett canvas
element med storleken på 800 x 640 pixlar. Eftersom detta var pilotstudien användes endast
en webbläsare i testet, men flera webbläsare och andra plattformar användes i studien när
testningen gjordes på den större nivån.
Det som upptäcktes under pilotstudien, var att ramverket Pixi.js inte alls var bra på att
rendera 2Dimensionel vektorgrafik, utan tog en alldeles för lång tid på sig att rendera första
gången innan grafiken hade lagrats i grafikkortets minne. Ramverket var så dåligt på att
rendera flera vektorobjekt, att webbläsarfliken frös sig tills första renderingen var klar. Antal
lägsta objekt som renderades i studien bestod av tjugo stycken och tiden för första
renderingen i Pixi.js kunde ta från tio till tjugo sekunder, medan att rendera om efter första
gången tog endast 4.5ms som högst. När testningen sedan bytta till nästa nivå och objekten
som skulle renderas fördubblades så gjorde ramverkets sin första rendering så långsamt att
ingen grafik kom ut i canvas elementet, efter att ha väntat mer en minut. Detta gör att det är
meningslöst att rendera den mängd av objekt i Pixi.js och utesluts därför i testerna i
pilotstudien. Efter denna upptäckt implementerades en ny nivå med enklare former som
beskrevs i progressionssektionen se kap. 4 sektion 4.2. Figur 18 visar tid i antal
millisekunder det tar att rendera x antal vektorobjekt i de tre olika ramverken.
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Figur 18. Linjediagram på antal millisekunder det tog att rendera ut x objekt i vektorgrafik.
Det som går att tolka ifrån diagrammet i figur 18, är hur snabbt Pixi.js stiger jämfört med de
andra två ramverken i att rendera vektorobjekt. En teori till att Pixi.js tar så lång tid på sig
kan vara att den hela tiden måste skicka ny grafik till grafikkortet, om en jämförelse görs
med att rendera pixelgrafik så används i de flesta fallen ett spritesheet, där all den grafiken
som ska renderas ligger i. Detta medför att t.ex. Pixi.js bara behöver skicka grafiken en gång
och sedan använda den bilden som finns i sparat i minnet, medan på det sättet som
vektorgrafiken just nu renderas, måste det skickas många ritkommandon till grafikkortet
innan den kan rita upp en bild, för att sedan spara den i grafikkortet. Ett sätt som skulle
kunna lösa det är att rita ut vektorgrafiken på ett image element och sedan använda den som
spritesheet och sedan använda samma tillvägagångssätt som att rita pixelgrafik. Görs detta
på ett bra sätt går det nog att få det bästa ifrån båda världarna. Detta är däremot inget som
implementerades eller testades i denna studie då de inte är det studien ska testa.
Pilotstudien som genomfördes bestod av fyra olika testfall för varje ramverk, två testfall för
pixelrendering och två testfall för vektor rendering. Testen omfattar två nivåer med olika
mängd objekt som renderas, antal objekt i varje nivå dubblas och första nivån innehåller
totalt tjugo objekt. Figur 19 visar exempel på hur en nivå kan se ut i webbapplikationen.
Nivån som presenteras i figur 19 är nivå ett och den enklaste utav alla fem nivåer att rendera.
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Figur 19. Visar hur nivå ett ser ut.
Varje testfall testar att rendera fem iterationer och presenterar svarstiden för varje iteration i
tabellform, tiden för varje iteration skrivs i millisekunder och förkortas med ms. Pixi.js
resultat syns i tabell 1, EaselJS resultat syns i tabell 2 och Fabic.js resultat syns i tabell 3.
Tabell 1. Pixi.js resultat.
Ramverk:
Pixi.js
Nivå 1:

Pixel:

Vektor:

Iteration: 1

Tid(ms): 17.1

Iteration: 2

Pixel:

Vektor:

Tid(ms): 18120 Iteration: 1

Tid(ms): 10.2

Tid(ms):Na

Tid(ms): 0.08

Tid(ms): 3.17

Iteration:2

Tid(ms): 0.10

Tid(ms):Na

Iteration: 3

Tid(ms): 0.07

Tid(ms): 3.30

Iteration: 3

Tid(ms): 0.14

Tid(ms):Na

Iteration: 4

Tid(ms): 0.07

Tid(ms): 4.16

Iteration:4

Tid(ms): 0.10

Tid(ms):Na

Iteration: 5

Tid(ms): 0.06

Tid(ms): 2.50

Iteration: 5

Tid(ms):0.08

Tid(ms):Na
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Nivå 2:

Tabell 2. EaselJS resultat.
Ramverk:
EaselJS
Nivå 1:

Pixel:

Vektor:

Nivå 2:

Pixel:

Vektor:

Iteration: 1

Tid(ms): 1.66

Tid(ms): 12.5

Iteration: 1

Tid(ms): 2.46

Tid(ms): 22.1

Iteration: 2

Tid(ms): 0.54

Tid(ms): 12.7

Iteration:2

Tid(ms): 1.03

Tid(ms): 21.5

Iteration: 3

Tid(ms): 1.01

Tid(ms): 13.3

Iteration: 3

Tid(ms): 1.00

Tid(ms): 22.4

Iteration: 4

Tid(ms): 0.94

Tid(ms): 12.4

Iteration:4

Tid(ms): 2.08

Tid(ms): 22.4

Iteration: 5

Tid(ms): 0.56

Tid(ms): 12.5

Iteration: 5

Tid(ms): 1.05

Tid(ms): 36.5

Tabell 3. Fabric.js resultat.
Ramverk:
Fabric.js
Nivå 1:

Pixel:

Vektor:

Nivå 2:

Pixel:

Vektor:

Iteration: 1

Tid(ms): 6.54

Tid(ms): 16.4

Iteration: 1

Tid(ms): 1.81

Tid(ms): 24.7

Iteration: 2

Tid(ms): 0.94

Tid(ms): 11.8

Iteration:2

Tid(ms): 1.93

Tid(ms): 20.0

Iteration: 3

Tid(ms): 1.01

Tid(ms): 11.5

Iteration: 3

Tid(ms): 1.65

Tid(ms): 20.9

Iteration: 4

Tid(ms): 0.94

Tid(ms): 11.5

Iteration:4

Tid(ms): 1.78

Tid(ms): 22.9

Iteration: 5

Tid(ms): 0.91

Tid(ms): 11.8

Iteration: 5

Tid(ms): 3.33

Tid(ms): 19.8

När en analys görs på resultatet ifrån pilotstudien, syns det att Pixi.js spikar även den första
renderingen i varje scen i pixelgrafik och att de andra ramverken har liknande beteende,
men inte lika många millisekunder som Pixi.js. Att Pixi.js spikar första renderingen har nog
även med den teori som nämndes tidigare i denna sektion, att grafiken måste första gången
skickas till grafikkortets minne och därför tar första renderingen längre tid än resten. Går
även att se i pilotstudien, att efter första renderingen i Pixi.js så renderar den mycket
snabbare än de andra två ramverken.

Progression efter pilotstudien
När väl pilotstudien var klar och det var dags att börja göra de större antalet mätningar
stöttes de på ytterligare ett problem, tanken bakom att spara ner tider var att kopiera dessa
ifrån konsolen och sedan spara ner de i ett dokument, detta var tanken i alla enheter. Detta
gick inte alls bra att utföra i de mobila enheterna som skulle vara med och därför
implementerades en databas i MySQL som skulle hålla alla sparade tider. Det infördes extra
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kod i agenterna för att en sparning ska ske i databasen, se Appendix C. För att spara tiderna i
databasen användes ett AJAX call till en PHP fil, som sedan sparade ner tiderna i databasen,
se Appendix J för PHP fil som användes.
Eftersom Pixi.js fick en sådan hög utritningstid vid första renderingen i vektorgrafik,
undersöktes det närmare, genom att gå in i ramverket och följa de olika anropen till
funktioner som används vid rendering togs det reda på varför. Pixi.js skapade WebGL data
för varje vektorobjekt första gången innan objektet skulle ritas ut, därför ändrades det lite i
koden för ramverket så att den tog fram data för varje objekt som var med i scenen och
sedan kopierades denna data över till alla de objekt som innehöll samma information, så att
den inte behövde bygga ny data för varje objekt. Med en implementering av en
laddningsskärm för alla ramverken togs denna tid bort, se Appendix I för hjälp funktion av
laddningsskärm.
För varje ramverk och webbläsare insågs det efter pilotstudien, att de kan vara intressant att
ta reda på hur dessa presterade i olika skalningsnivåer, d.v.s. om scenen som ritas ut bara är
hälften så stor som originalscenen eller om den var dubbelt så stor som originalscenen.
Därför implementerades även ett html input element för att kunna lägga till denna
mätvariabel för varje ramverk inför slutmätningarna.
Innan testerna kördes kom det på att den kvantitativa datan som ska tas fram kommer vara i
en så stor mängd och att sitta trycka på varje exekvering och ändra de mätvariabler som
finns själv är evighetsgöra, därför beslöts det också efter pilotstudien, att implementera en
autokörningsknapp för detta. En knapp implementerades i webbapplikationen, se Appendix
I för funktionerna som kör knappen. Genom att trycka på knappen går webbapplikationen
automatiskt igenom varje ramverk i alla de olika mätvariablerna och gör 1000 iterationer i
varje mätserie. Genom att implementera den knappen så behövdes endast ett knapptryck
göras i varje webbläsare över varje enhet, som är med i studien, endast uppsikt behövdes av
testaren för att se så att inget gick fel.
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Utvärdering
Presentation av undersökning
Mätningar har tagits fram på en stationär dator och två mobila enheter för ramverken, varje
plattform har jämfört ramverken i fyra olika webbläsare. Mätningar har skett i olika
webbläsare för att studien inte ska vara objektiv och favorisera någon leverantör, detta
ledder även till en inblick för att se om valet av webbläsare för användaren, har en större
betydelse. Då de flesta webbläsare använder sig av olika JavaScript motorer för att sköta
interpreteringen av JavaScript koden, kan en skillnad uppkomma vid användning av olika
webbläsare. Förutom att en webbläsares JavaScript motor kanske är bättre än någon annan,
så är det även intressant att jämföra flera webbläsare mot varandra för att se så grafiken inte
blir tolkad annorlunda i någon webbläsare.
Här listas de enheter som har testats ut med beskrivande hårdvara, operativsystem och vilka
webbläsare som har använts, samt versionerna för dessa och ramverken.
Stationär dator:




Hårdvara: Intel® Core™ i5-3570K CPU @ 3.4 GHz (CPU), 16 GB RAM, NVIDIA
GeForce GTX 660 (GPU).
Operativsystem: Windows 8.1.
Webbläsare: Chrome (version 50.0.2661.94 m), Firefox (version 45.0.2), Opera
(version 37.0.2178.43), Internet Explorer (version 11.0.9600.18283).

Ipad 2:




Hårdvara: Apple A5, Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9m (CPU), 512 MB RAM, PowerVR
SGX543MP2 (GPU).
Operativsystem: iOS 9.3.
Webbläsare: Firefox (version 4.0), Chrome (version 50.0.2661.95), Safari (version
iOS 9.3), Opera mini (version 13.0.0).

Iphone 5:




Hårdvara: Apple A6, Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) (CPU), 1 GB RAM
DDR2, PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) (GPU).
Operativsystem: iOS 9.0.
Webbläsare: Firefox (version 3.0 (11)), Chrome (version 50.0.2661.77), Safari
(version iOS 9.0), Opera mini (version 13.0.1.100754).

Ramverken:




Pixi.js version 3.0.10.
EaselJS version 0.8.2.
Fabric.js version 1.5.0.

De variabler som har använts som utgångspunkter för definitionen av mätningarna för varje
testfall är baserade på följande:
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1. Antal renderingsobjekt
2. Grafiktyp
3. Skalningsnivå
Punkten antal renderingsobjekt handlar om vilken nivå som renderas i scenen, där varje nivå
representerar ett antal renderingsobjekt, som nämndes och förklarades i kap. 4, sektion 4.3.
Den andra punkten representerar vilken grafiktyp, som nivån ska rendera i, antingen pixeleller vektorgrafik. Den tredje punkten skalningsnivå anger hur stor scenen ska vara, d.v.s.
hur stor canvas elementet och innehållande objekt är ifrån originalstorleken. I
undersökningen har canvas elementet 800 x 640 pixlar som originalstorleken och den tredje
variabeln ändrar om hela scenen ska vara hälften så liten, original eller dubbelt så stor.
Dessa storlekar beskrivs i ordning med x 0.5, x 1 och x 2.
Webbapplikationen som har använts för att mäta testresultaten itererar igenom 1000
utritningar på respektive ramverk i varje nivå, grafiktyp och skalningsnivå. Vilket medför att
det görs 30000 utritningar totalt på varje ramverk, 15000 utritningar i pixelgrafik och 15000
utritningar i vektorgrafik, där varje nivå utritas 1000 gånger i de tre olika skalningsnivåerna.
Medelvärde har tagits fram för varje mätserie, där en mätserie representerar 1000
mätningar i en nivå, grafiktyp och skalningsnivå. Sedan har standardavvikelsen beräknats på
mätserierna, för att få en bättre uppfattning av spridningar runt medelvärdet.

5.1.1 Mätningar på stationär dator
Figur 20 visar ett diagram som uppvisar hur de olika ramverken presterade i webbläsaren
Chrome på den stationära datorn vid användning av pixelgrafik, skalningsnivån i
diagrammet representeras av x 1, vilket betyder att scenen har haft originalskalning. Värdet
(ms) som står i y-axeln representerar millisekunder och under varje stapel i x-axeln står det
hur många millisekunder varje ramverk har i medelvärde, för att förtydliga detta står även
texten millisekunder under siffrorna. Varje stapel har även en Y-felstapel som visar
standardavvikelsen för den stapeln. Detta är ett generellt beteende, som finns med i alla
diagrammen och om det är på något annat sätt kommer det att skrivas. Det som syns i figur
20 är att Pixi.js är det snabbare ramverket i denna webbläsare och har ett lägre medelvärde
över de fem nivåerna. I diagrammet syns det att ramverket är över 10 millisekunder
snabbare i utritningshastighet än Fabric.js och lite över 6 millisekunder snabbare än
EaselJS, vid rendering av nivå 5. Syns även att Fabric.js var det sämre ramverket vid
pixelrendering.
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Pixelgrafik : Skalningsnivå x 1 : Chrome

Dator
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

14

Medelvärde (Ms)

12
10

Pixi.js
EaselJS
Fabric.js

8
6
4
2
0

Millisekunder

Figur 20. Ramverkens prestation vid pixelrendering i webbläsaren Chrome, originalstorlek
på scenen. På stationära datorn.

Figur 21 visar ett diagram hur de olika ramverken presterar i vektorgrafik i webbläsaren
Firefox, mätningarna gjordes på den stationära datorn och skalningsnivån i diagrammet är x
1. Här syns medelvärdet för nivå ett till fem och det syns i diagrammet att Pixel.js har det
lägsta medelvärdet av de tre ramverken. De långsammare ramverket vid utritningshastighet i
vektorgrafik är EaselJS och vid högre antal renderingsobjekt sticker detta ramverk iväg ifrån
de andra i renderingstid.
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Vektorgrafik : Skalningsnivå x 1 : Firefox

Dator
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Medelvärde (Ms)

120
100
Pixi.js
EaselJS
Fabric.js

80
60
40
20
0

Millisekunder
Figur 21. Ramverkens prestation vid vektorrendering i webbläsaren Firefox, originalstorlek
på scenen. På stationära datorn.

Figur 22 visar upp hur de olika webbläsarna förhåller sig till varandra i de olika ramverken i
nivå 3. Varje scen innehåller 80 renderingsobjekt, grafiktypen är pixelgrafik och
skalningsnivån är x 1. Diagrammet mäter webbläsarna Chrome, Firefox, Opera och Internet
Explorer på den stationära datorn. Här syns det att Pixi.js är det snabbare ramverket i alla
fyra webbläsarna vid pixelrendering, det syns också att Internet Explorer är den sämre
webbläsaren att använda Pixi.js på. Den bättre webbläsaren att rendera pixelgrafik på med
EaselJS och Fabric.js av de fyra webbläsarna är Firefox, som erhåller ett mycket lägre
medelvärde i utritningshastighet.
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Dator

Pixelgrafik: Skalningsnivå x 1: Nivå 3 - 80 Objekt

Medelvärde (Ms)

Pixi.js

EaselJS

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Fabric.js

Chrome
Opera
Firefox
Internet Explorer

Millisekunder
Figur 22. Hur ramverken förhåller sig i de olika webbläsarna vid pixelrendering,
originalstorlek på scenen och nivå 3. På stationära datorn.

Figur 23 visar upp hur de olika webbläsarna förhåller sig i de olika ramverken vid andra
typer av skalningsnivåer. Diagrammet visar upp grafiktypen pixelgrafik och är gjort på den
stationära datorn. Nivån är fortfarande tre och motsvarar därför 80 renderingsobjekt, varje
ramverk är avskilt ifrån de andra som i tidigare diagram och de olika skalningsnivåerna som
består av x 0.5, x 1 och x 2 ligger efter varandra i stigande ordning för varje webbläsare i de
respektive ramverken. Diagrammet visar en påbyggnad av figur 22 där bara skalningsnivå x
1 syns. Det som går att se i figur 23 vid skalning av pixelgrafik är att Pixi.js hade ett snabbare
medelvärde än de övriga ramverken i alla tre skalningsnivåer, detta gällde för alla fyra
webbläsarna i utritning. EaselJS har ett lägre medelvärde än Fabric.js i respektive
webbläsare även vid skalning och Fabric.js var det sämre ramverket i figur 23, samt
ramverket var inte lika stabilt i Internet Explorer vilket syns i standardavvikelsen. Det som
även går att härleda ifrån figur 23 är att tidsskillnad en för utritning i de olika
skalningsnivåerna är generellt lägre vid originalskalning vid rendering av pixelgrafik. Firefox
var webbläsaren som renderade bäst i pixelgrafik över ramverken EaselJS och Fabric.js med
ett lägre medelvärde än övriga webbläsare, även vid olika skalningsnivåer.
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Dator

Pixelgrafik: Skalningsnivå x 0.5, x 1, x 2: Nivå 3 - 80 Objekt: Skalningsjämförelse
3,102
3,07
3,215

Internet Explorer

1,129
1,114
1,118

Firefox

Millisekunder

Fabric.js
3,355
3,02
3,44

Opera

2,988
2,68
2,756

Chrome

1,627
1,54
1,629

Internet Explorer

0,466
0,478
0,546

Firefox

X2
EaselJS

1,925
1,902
1,937

Opera

1,836
1,769
1,84

Chrome

1,008
1
1,009

Internet Explorer

0,142
0,137
0,14

Firefox

X1
X 0,5

Pixi.js
0,139
0,126
0,127

Opera

0,135
0,12
0,124

Chrome

0

1

2

3

4

5

6

7

Medelvärde (Ms)

Figur 23. Skalningsjämförelse mellan de olika webbläsarna och ramverken i pixelrendering,
scen nivå 3 på stationära datorn.

Figur 24 visar ett diagram över medelvärdet i millisekunder då WebGL inte var på slaget i
Chrome webbläsaren. Diagrammet visar rendering i pixelgrafik och skalningsnivå x 1 i alla
fem scen nivåer. I figur 24 härleds det att Pixi.js hade ett lägre medelvärde i
utritningshastighet över alla fem nivåer än Fabric.js, däremot var det en tät kamp i nivå ett
och två mellan Pixi.js och EaselJS. Pixi.js hade lite snabbare medelhastighet än EaselJS och
sedan blev gapet lite större i de övre tre nivåerna. Fabric.js hade det sämre medelvärdet vid
utritning av pixelgrafik.
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Dator

Pixelgrafik : Skalninsnivå x 1: Chrome - no WebGL
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Medelvärde (Ms)

12
10
8

Pixi.js
EaselJS
Fabric.js

6
4
2
0

Millisekunder
Figur 24. Ramverkens prestation vid pixelrendering i webbläsaren Chrome utan WebGL,
originalstorlek på scenen. På stationära datorn.
Figur 25 visar ett diagram över hur de olika ramverkens utritningshastighet är i webbläsaren
Chrome utan WebGL, samma variabler som visades i figur 24 förutom att i detta diagram
har grafiktypen vektor istället för pixel. I figuren syns ett helt annat resultat, i vektorgrafik
presterar inte alls Pixi.js bra när WebGL är avslaget, utan har ett sämre medelvärde än båda
de andra ramverken, som syns i diagrammet och i nivå fem visas det att Pixi.js har över
dubbelt så dålig medelhastighet än Fabric.js. Det snabbare ramverket vid vektorrendering av
de tre är Fabric.js.

Vektorgrafik : x 1: Chrome - no WebGL

Dator
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Medelvärde (Ms)

400
350
300
250

Pixi.js
EaselJS
Fabric.js

200
150
100
50
0

Millisekunder
Figur 25. Ramverkens prestation vid vektorrendering i webbläsaren Chrome utan WebGL,
originalstorlek på scenen. På stationära datorn.
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5.1.2 Mätningar på Ipad 2
Figur 26 visar upp hur de olika ramverkens medelvärden ser ut i webbläsaren Safari på
Ipad2-enheten. Grafiktypen är pixelgrafik och skalningsnivå x 1 används i denna jämförelse
över alla fem nivåer. Det som går att se ifrån detta diagram är att Pixi.js har en snabbare
medelhastighet i fyra av de fem objekt nivåer och att Pixi.js hade en snabbare
utritningshastighet i nivå två än ett, vilket är märkligt. I nivå ett var Pixi.js de sämre
alternativet att välja om ett lågt antal pixelobjekt renderas och Fabric.js var de snabbare
ramverket. Men från nivå två och uppåt syns det att EaselJS är snabbare än Fabric.js i
medelhastighet, men långsammare än Pixi.js. Vid den högsta nivån kan man fastställa, att
Pixi.js renderar nästan fem gånger fortare än EaselJS.

Pixelgrafik : Skalningsnivå x 1 : Safari

Ipad 2
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Medelvärde (Ms)

60
50
40

Pixi.js
EaselJS
Fabric.js

30
20
10
0

Millisekunder
Figur 26. Ramverkens prestation vid pixelrendering i webbläsaren Safari, originalstorlek på
scenen. På Ipad2-enheten.

Figur 27 visar upp ett diagram som demonstrerar medelvärdet i vektorgrafik på webbläsaren
Firefox i Ipad2-enheten, skalningsnivån för scenen är x 1 och alla fem nivåer syns i
diagrammet för webbläsaren. Ifrån detta diagram härleds det att Pixi.js har ett lägre
medelvärde av de tre ramverken, i alla fem nivåer om det ska renderas vektorgrafik på en
Ipad 2. I nivå ett med 20 renderingsobjekt är ramverket dubbelt så snabbt än de andra två
ramverken och sedan blir bara skillnaden större åt Pixi.js fördel. Det syns även att EaselJS
har en lägre medelhastighet än Fabric.js i alla fem nivåer och Fabric.js är de sämre
alternativet för rendering av vektorgrafik på Ipad 2.
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Vektorgrafik : Ratio x 1 : Firefox

Ipad 2
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Medelvärde (Ms)

700
600
500
Pixi.js
EaselJS
Fabric.js

400
300
200
100
0

Millisekunder
Figur 27. Ramverkens prestation vid vektorrendering i webbläsare Firefox, originalstorlek
på scenen. På Ipad2-enheten.

Figur 28 visar hur de olika ramverken presterar i de olika webbläsare som har jämförts på
Ipad2-enheten. Grafiktypen är i pixelgrafik, där skalningsnivån är x 1 och nivån tre används i
jämförelsen. Webbläsarna som jämförts emot varandra är Firefox, Chrome, Safari och Opera
mini. Det som går att ta fram ifrån figur 28 är, att Pixi.js presterade en bättre medelhastighet
än de övriga ramverken i representativ webbläsare och att Chrome denna gång var den
webbläsare som hade ett lägre medelvärde än de andra fyra webbläsarna. EaselJS har ett
lägre medelvärde än Fabirc.js för pixelgrafik, Opera mini var webbläsaren som presterade
sämst i alla ramverken och hade en dubbelt så hög hastighet i Fabric.js, än de övriga
webbläsarna.
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Figur 28. Hur ramverken förhåller sig i de olika webbläsarna vid pixelrendering,
originalstorlek på scenen och nivå 3. På Ipad2-enheten.

Figur 29 visar upp hur de olika webbläsarna förhåller sig till varandra i de olika ramverken
vid andra skalningar än x 1. Diagrammet visar grafiktypen pixelgrafik och är utförda på
Ipad2-enheten. Nivå tre används i detta diagram för att jämföra skalningens hållbarhet,
skalningsnivåer i diagrammet är x 1, x 0.5 och x 2. Varje skalningsnivå i varje webbläsare
ligger i stigande ordning med x 0.5, som första skalningsnivån över de olika ramverken.
Diagrammet visar en påbyggnad av figur 28 där bara skalningsnivå x 1 syns. I diagrammet
går det att se ett lägre medelvärde för ramverket Pixi.js i de respektive webbläsarna, som de
har gjorts mätningar på. EaselJS var näst snabbaste och sist Fabric.js i de respektive
webbläsarna. Vid utritning i Pixi.js syns de i diagrammet, att det gick lite fortare att rita en
scen i skalningsnivån x 0.5 av originalstorleken. En avvikelse som syns är att webbläsaren
Chrome fick ett mätresultat på ett mycket lägre medelvärde i originalskalningsnivån i
Fabric.js, vilket inte skedde i någon annan webbläsare. Däremot ritade alla webbläsare
snabbare i Fabric.js vid användning av originalstorlek på scenen. Den snabbaste
webbläsaren i Ipad2-enheten av dessa tre ramverk, som hade en totalt lägre medelhastighet
än de andra var Chrome och den långsammaste att utrita en 2D scen med ett av dessa
ramverk i pixelgrafik var Opera mini.
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Figur 29. Skalningsjämförelse mellan de olika webbläsarna och ramverken i pixelrendering,
scen nivå 3 på Ipad2-enheten.

5.1.3 Mätningar på Iphone 5
Figur 30 visar ett diagram med innehållet på översikten hur de fem olika nivåerna betedde
sig i de olika ramverken i webbläsaren Safari på Iphone5-enheten. Grafiktypen för scenen är
av pixelgrafik, skalningsnivån är x 1. Det går att tyda ett lägre medelvärde för Pixi.js över de
fem olika nivåerna i webbläsaren, sedan kommer EaselJS och det sämre ramverket vid
utritning var Fabric.js. I nivå fem visas det att Pixi.js är lite mer än fyra gånger snabbare än
EaselJS och lite mer än sex gånger så snabbt än Fabric.js.
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Figur 30. Ramverkens prestation vid pixelrendering i webbläsaren Safari, originalstorlek på
scenen. På Iphone5-enheten.
Figur 31 visar upp medelvärdet för de olika ramverken i webbläsaren Opera mini, med
samma variabler som figur 30. Fast i detta diagram syns tider för vektorgrafik istället.
Diagrammet visar medelvärdet från nivå ett till nivå fem i webbläsaren. I figuren syns det att
Pixi.js även här har en lägre utritningshastighet en de övriga ramverken över de fem
nivåerna, där skillnaden blir större desto fler objekt som renderas. Näst snabbaste ramverket
var EaselJS och de sämre ramverket av de tre var Fabric.js i vektorrendering.
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Figur 31. Ramverkens prestation vid pixelrendering i webbläsaren Opera mini,
originalstorlek på scenen. På Iphone5-enheten.
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Figur 32 jämför de olika ramverken mot varandra studiens webbläsare, Firefox, Safari,
Chrome och Opera mini på Iphone5-enheten. Grafiktypen är av pixelgrafik, skalningsnivån
är x 1 och scen nivån är tre. Det går att se tydligt att Pixi.js är det ramverket som erhåller ett
lägre medelvärde i respektive webbläsare vid utritning av en scen. Sedan har EaselJS en
lägre utritningshastighet än Fabric.js, som har den sämre utritningshastigheten. Skillnaden
är inte så stor vid rendering av ramverket Pixi.js i webbläsarna Firefox, Safari och Chrome,
medan Opera mini är den sämre webbläsaren för utritning och detta är ett beteende som
webbläsaren behåller i de andra två ramverken också.
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Figur 32. Hur ramverken förhåller sig i de olika webbläsarna vid pixelrendering,
originalstorlek på scenen och nivå 3. På Iphone5-enheten.

Figur 33 visar upp ett diagram där de olika webbläsarna mäts i de olika ramverken över olika
skalningsnivåer i scen nivå tre. Grafiktypen är av pixelgrafik över alla webbläsare och
mätningarna är gjorda på Iphone5-enheten. Diagrammet visar medelvärdet och
standardavvikelsen för utritningshastigeten i de olika ramverken. Varje skalningsnivå i varje
webbläsare ligger i stigande ordning med x 0.5 som först över de olika ramverken.
Diagrammet visar en påbyggnad av figur 32 där bara skalningsnivå x 1 syns. I figur 33 syns
de att Pixi.js har en lägre utritningshastighet än de övriga ramverken i respektive webbläsare
även vid olika skalningsnivåer, sedan har vi EaselJS och sist Fabric.js i respektive
webbläsare. Det syns även att Opera mini presterar sämre i utritning, än de andra
webbläsarna även i olika skalningsnivåer, diagrammet visar även att Opera mini är mer
ostabilt vid en uppskalad scen i EaselJS och Fabric.js. Vid användning av Pixi.js ramverket
kan en se att medelvärdet för utritningshastigheten när en scen skalas dubbelt så stor blir
tiderna sämre, medan i alla webbläsare förutom Firefox blir tiderna bättre vid en nerskalad
scen. Ett annat beteende som går att härleda är att vid användning av ramverket EaselJS i
webbläsarna Firefox, Safari och Chrome så går medelhastigheten vid utritning ner i tid vid
användning av annan skalning än originalstorleken, ramverket presterar som snabbast över
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dessa webbläsare om nivån är skallad till dubbla storleken. För Opera mini gäller inte detta i
EaselJs utan vid skalning av x 0.5 så är medelvärdet lite längre än originalstorleken men vid
dubbel skalning tar de längre tid att rita ut.
Iphone 5
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Figur 33. Skalningsjämförelse mellan de olika webbläsarna och ramverken i pixelrendering,
scen nivå 3 på Iphone5-enheten.

Figur 34 visar upp ett sammanställningsdiagram som visar medelvärdet över de tre olika
plattformarna på webbläsaren Chrome i de tre olika ramverken. Diagrammet visar upp
vektor- och pixelgrafik, skalningsnivå x 1 och renderingsnivå tre. I figur 34 syns det att Pixi.js
har ett lägre medelvärde i webbläsaren Chrome över de tre olika plattformarna, både i
vektor- och pixelrendering. Det syns även att Pixi.js ramverket är betydligt snabbare vid
vektorrendering än EaselJS och Fabric.js i alla tre plattformar i nivå tre. EaselJS har ett
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högre medelvärde i vektorrendering på den stationära datorn, men ett lägre medelvärde än
Fabric.js över de mobila plattformarna. Figur 34 visar även att pixelrendering har ett lägre
medelvärde över alla plattformarna i nivå tre, för alla tre ramverken.

Figur 34. Sammanställningsdiagram för Dator, Ipad 2, Iphone 5. Visar pixel- och
vektorgrafik i nivå tre över ramverken: Pixi.js, EaselJS och Fabric.js. Webbläsaren som
används är Chrome.

Analys
Analysen baseras på figurerna 20-34 i kapitel 5, sektion 5.1, samt figurerna 35-40 i Appendix
A. Figurerna 20-40 bevisar att ramverket Pixi.js är snabbare än de andra ramverken i
webbläsare där WebGL är påslaget, detta syns tydligt i sammanställningsdiagrammet i figur
34. Detta gäller för samtliga webbläsare, som det har gjorts mätningar på i de olika
enheterna: Stationär datorn, Ipad 2 och Iphone 5. Ramverket hade en lägre medeltid än de
andra ramverken i både vektor- och pixelgrafik vid olika renderingsnivåer, samt att
ramverket presterade bättre i olika skalningsnivåer på scenen. Det scenario där Pixi.js inte
presterade över de andra ramverken, var när WebGL var avstängt och vektorgrafik
renderades i scenen. Även om ramverket presterade bättre än de andra i pixelrendering utan
WebGL, så presterade Pixi.js väldigt dåligt i vektorrendering utan WebGL. Att det presterade
så dåligt som det gjorde i vektorrendering kan vara lite underligt då det faller tillbaka till
samma teknik, som de andra två ramverken använder för att rendera sin grafik, därför borde
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ramverket prestera i liknande hastighet. Pixi.js var även det ramverket, som presterade bäst
av alla ramverken vid olika skalningsnivåer i respektive webbläsare på de olika enheterna.
Det ramverk som var näst bäst i flest scenarios var EaselJS och det sämre ramverket var
Fabric.js. Det var i en grafiktyp på en enhet som Fabric.js hade övertaget över EaselJS, vilket
var vid vektorrendering på den stationära datorn. Underligt eftersom då EaselJS var bättre
på vektorrendering i de båda mobila enheterna, som testerna utfördes på. Hur det kommer
sig är mycket märkligt och svårt att förstå sig på, eftersom Fabric.js blev slaget av EaselJS i
de båda mobila plattformarna och detta borde även hänt på den stationära datorn.
Hur betedde sig då de olika webbläsarna över plattformarna vid användning av ramverken?
På den stationära datorn presterade Firefox, som den bättre webbläsaren med ett lägre
medelvärde i ramverken, som använde sig av Canvas 2D API:t, EaselJS och Fabric.js. Medan
vid användning av Pixi.js ramverket var webbläsarna Firefox, Chrome och Opera nästan
jämlika, medan Internet Explorer var det sämre alternativet och hade en mycket högre
medelhastighet än de övriga. En avvikelse för detta var när Opera renderade en dubbelt så
stor scen i vektorrendering och fick då ett mycket högre medelvärde. Att skala en scen i
pixelgrafik spelar ingen större roll för någon av webbläsarna på den stationära datorn i
ramverket Pixi.js, men när en scen skalas upp i vektorgrafik och användaren sitter i
webbläsarna Internet Explorer eller Opera bör detta undvikas då medelvärdet i utritningen
vart högre.
Ett beteende vid vektorrendering på den stationära datorn vid olika skalningsnivåer var att
de tog mindre tid att rendera en förminskad scen medan det tog längre tid att rendera en
scen som var dubbelt så stor. Medan för pixelrendering i olika storlekar tog det oftast kortare
tid att rendera originalstorleken på scenen och längre tid att rendera de olika skalade
varianterna.
På båda de mobila enheterna var Opera mini det sämre alternativet av webbläsare, i både
vektor- och pixelrendering i alla ramverken. Vid skalning av olika storlekar för Ipad2enheten i pixelgrafik kunde det härledas ett beteende att vid användning av Pixi.js ramverket
så uppkom en lägre medelhastighet när scenen förminskades och en högre medelhastighet
när scenen dubblerades i storlek. Skalning för pixelrendering i Pixi.js på webbläsarna i
Iphone5-enheten var i stora drag detsamma. Vid vektorrendering syns en ökning av
renderingstid på Ipad2-enheten i ramverket Pixi.js då en scen förstorades, detta kunde även
också synas i Iphone5-enheten på samma ramverk. I ramverket EaselJS på Ipad2-enheten
vid skalning i pixelrendering tog det längst tid att ha originalskalning i webbläsarna Safari
och Firefox, medan de gick snabbare att rendera en scen som var skalad uppåt eller neråt. På
Iphone5-enheten gick också detta att se i ramverket EaselJS vid olika skalningsnivåer i
pixelrendering, men då gällde det för webbläsaren Chrome också. Vid vektorrendering i
EaselJS på Iphone5-enheten så tog de längre tid i respektive webbläsare, att rendera en scen
som var uppskalad, medan en mindre skalad scen eller originalskalning hade jämlika
medelvärden. Pixelrendering i olika skalningsnivåer på Ipad2-enheten i ramverket Fabric.js
hade ett generellt beteende, då den var snabbare på att rita ut en scen i originalstorleken och
långsammare på att rita ut en scen, som var skalad upp eller neråt. Detta sågs även i
Iphone5-enheten vid pixelrendering i Fabric.js och samma beteende kunde uppmärksammas
vid vektorrendering i Ipad2-enheten på samma ramverk. I Iphone5-enheten tog det längre
tid att skala en scen uppåt i vektorrendering på Fabric.js ramverket.
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Slutsatser
Vad för slutsatser kan vi dra ifrån de mätningar som har gjort i studien? I alla enheter som
har varit med i studien, syns beteendet att Pixi.js är det snabbare ramverket för utritning av
en scen mellan de tre ramverken som är med i studien. Vilket betyder att Pixi.js är det
ramverket som ska användas om det ska infinna sig en snabbt utritad 2D-scen i en
webbläsare. Hypotesen för studien stämde till visso, men motbevisades när grafik
renderades i webbläsaren utan WebGL påslaget. Att använda ett hybridramverk med WebGL
är snabbare än att använda ett ramverk, som bara använder Canvas 2D API:t, där
webbläsaren stödjer WebGL. Då det även gjordes undersökning på hur Pixi.js presterade
utan WebGL, så visade det sig att de var bättre än de andra två ramverken i pixelgrafik, men
var sämre i vektorgrafik. I ett scenario där webbläsaren inte stödjer WebGL och vektorgrafik
ska utritas, bör de funderas på att använda ett av de andra ramverken istället. Då EaselJS var
överlag det näst snabbaste ramverket för pixel- och vektorrendering, anses det att detta
borde vara ett bra ramverk att använda som substitut i ett sådant scenario. Det går även att
dra slutsatsen ifrån mätningarna som gjordes på den stationära datorn, att Firefox är den
bättre webbläsaren att använda om en snabbare utritningshastighet för ett ramverk som
använder Canvas 2D API:t vill uppnås. Det går även att härleda att Opera mini är den sämre
webbläsaren att använda vid utritning av en 2D-scen i de mobila plattformarna. Vid skalning
av scenen i de olika plattformarna som studien gjordes på, går det inte riktigt att utläsa ett
allmänt beteende, eftersom skiftningarna var åt alla håll och kanter. Men att skala upp en
scen gav i de flesta fallen en långsammare utritningshastighet och att skala ner en scen
kunde ge en snabbare utritningshastighet, vilket inte ses som konstigt då det var mindre
pixlar att rita ut.
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Avslutande diskussion
Sammanfattning
Studien som har gjorts går ut på att en utvecklare inte vill att användarna ska få uppleva en
dålig utritningshastighet i en webbläsare vid en grafisk 2D-scen, som kan likna ett Super
Mario spel. Hypotesen för studien var att använda ett ramverk som använder sig av WebGL
API:t med fallbackstöd på Canvas 2D API:t för att rita grafik på canvas elementet, kommer
att ha en snabbare utritningshastighet än ett ramverk som bara använder sig av Canvas 2D
API:t. Det valdes ut tre ramverk, som fick stå som grund för att motbevisa hypotesen och
dessa bestod av Pixi.js (Goodboy Digital Ltd, 2016) som var WebGL API:t med Canvas 2D
API:t som fallbackstöd, EaselJS (Gskinner, 2016) som använde bara Canvas 2D API:t och
Fabric.js (Kangax, 2016) som också bara använde Canvas 2D API:t.
Mätningarna gjordes på tre enheter: en stationär dator, en Ipad 2 och en Iphone 5. På varje
enhet gjordes mätningarna i fyra webbläsare och över fem olika nivåer av x antal
renderingsobjekt, där nivå ett har 20 renderingsobjekt och sedan dubbleras
renderingsobjekt för varje nivå. Renderingsobjekt är ramverkens egna sätt att representera
antingen ett vektorobjekt i scenen eller ett pixelobjekt, där varje nivå ritas ut antingen i
vektor- eller pixelgrafik för att kunna se skillnaden på ramverkens beteende i de olika
grafiktyperna. Det gjordes även en jämförelse om hur utritningshastigheten påverkades av
att scenen skalades i olika nivåer, dessa bestod av x 0.5 originalscenen, x 1 som är
originalscenen och x 2 som är då dubbelt så stor som originalscenen.
Efter alla mätningarna var klara gick det att motbevisa hypotesen. Det som mätningarna
bevisade var att använda Pixi.js i webbläsaren som stödjer WebGL gav en lägre
utritningshastighet både i vektor- och pixelgrafik. Ramverket var även snabbare i att rita ut
pixelgrafik i en webbläsare där WebGL var avslaget, men ramverket presterade sämre vid
utritning av vektorgrafik i en webbläsare som inte hade WebGL påslaget. Därför motbevisas
hypotesen eftersom ramverket inte uppnådde totalt övertag i alla scenarier, men en slutsats
härleds att ett sådant ramverk är att föredra vid 9 av 10 tillfällen.

Diskussion
Utifrån resultatet är Pixi.js de snabbare ramverket, för att de använder sig av WebGL
tekniken och detta syns tydligt när webbläsarens WebGL är påslaget. Det som ger ett mer
trovärdigt resultat i att Pixi.js var de snabbare ramverket av de tre i de flesta fallen, var att de
gjordes många tester i varje enhet och i olika nivåer för att få med så många olika scenarier
som möjligt. Även ifall en spik skulle ha kommit i något test så bestod varje mätserie av 1000
iterationer och en spik hade inte gjort någon stor skillnad. Spikar togs även inte bort för att
det är sådant som kan hända när en scen ritas ut i ett live scenario. En studie som också
stödjer att använda sig av WebGL tekniken ger en snabbare utritningshastighet är Kee,
Salowitz & Chang (2012) undersökning. Där de bekräftar att WebGL ger en större
beräkningskraft än Canvas 2D API:t då WebGL API:t får tillgång till GPU:n som inte Canvas
2D API:t får.
Att använda den vetenskapliga metoden experiment som gjordes i undersökningen
fungerade som ett utmärkt sätt att ta reda på om x är snabbare än y. Då den vetenskapliga
metoden experiment ger en utmärkta förutsättningar att kunna ändra variabler i en skyddad
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miljö Wohlin m.fl. (2012). På det viset störs inte studien av utomstående faktorer som skulle
kunna ha gett annorlunda resultat. Därför är studiens resultat trovärdigt då den gjordes i en
isolerad miljö och endast de mätvariabler som skulle ändras inför en mätning ändrades.
Även med denna vetenskapliga metod kan det tas ut hur mycket kvantitativ data som tycks
krävas för att få ett mer noggrant resultat. Att även använda experiment ger bra
förutsättningar, för att någon ska kunna göra en återupprepning på studien enligt Wohlin
m.fl. (2012). Den hårdvara som användes i studien finns dokumenterad i rapporten (kapitel
5, sektion 5.1) och all kod som har gjorts finns också med i Appendixet längst bak. Detta gör
de mycket lätt att kopiera miljön, som har använts och en återupprepning av studien går att
genomföra.
Valet av de ramverk som användes i studien visade att de har en betydelse av vilket ramverk
som väljs för att få en bra utritningshastighet, även valet av teknik som ramverken använder
sig av har en betydelse för utritningshastigheten och miljön som ramverken körs på.
Eftersom alla dessa faktorer spelar roll så måste utvecklaren utgå ifrån de egenskaper
projektet har när ett val av ramverk görs. Det som gick att se i studien var att ramverket som
hade en mer inriktad fokus på interaktion, Kangax (2016) hade långsammare svarstids
medelvärde i utritning. En teori i att ramverket inte var lika snabbt att rita ut med, var
förmodligen för att ramverket sparade olika förhållanden för varje objekt som beskriver den
interaktion som går att göra med objektet och var då tvungen att rita ut hjälpmedel också på
scenen för att visa dessa interaktioner. T.ex. att objektet gick att dra ut, d.v.s. att den hade
flera if-satser i sin utritnings metod för att se om ett objekt höll på att integreras med och
sådana fall behövdes hjälpmedel ritas ut också på scenen.
Samhällsnyttan med studien leder till att världen kan ta del av om ramverket eller tekniken
ramverket använder sig av har betydelse för att få en bättre utritningshastighet och applicera
detta i miljöer där grafisk utritning kommer att ske. Personer kan ta del i varför användning
av WebGL vid utritning av grafik bör ske och när användning av ett hybridramverk inte bör
ske. Applicera kunskapen från studien i grafiska applikationer kommer ge användaren en
bättre upplevelse och ge utvecklaren en bättre förutsättning för att leverera bättre
applikationer. Förutom varför man bör börja använda WebGL och inte stanna kvar i ett
gammalt API som Canvas 2D API:t, så kan personerna som läser studien även få reda på
vilka webbläsare som bör undvikas. T.ex. Opera mini i en Ipad 2 eller Iphone5-enhet vid
utritning av grafik. Denna studie är även viktig för samhället då ingen tidigare studie har
gjorts på hybridramverk i utritning av grafik på nätet.
All grafik som är med i studien står under CC0 1.0 och ramverken som har använts står
under licensen MIT (Opensource.org, 2016). All kod som är skriven finns i Appendixet och
hårdvaran som studien har använt sig av finns i kapitel 5, sektion 5.1. Detta medför att en
upprepning av studien kan ske mycket enkelt. De mobila plattformarna som har använts i
studien bestod av Apple produkter, detta var endast för att dessa var de tillgängliga
enheterna, som fanns och ingen diskriminering eller utfrysning av andra leverantörer stod
bakom det aktiva valet av mobila enheter. Ingen personlig data har används eller lämnats ut
i resultatet av studien. Resultatet innehåller heller inga genus eller kulturella aspekter,
därför finns de ingen information som kan finnas stötande i en etisk mening.
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Framtida arbete
Om arbetet hade pågått under en kort period till hade perspektivet utifrån enkelheten av att
implementera ramverken kunnat undersökas lite närmare och hur många rader kod det
behövdes i respektive ramverk. Detta hade undersökt närmare det Okanovic (2011) påpekar i
sin studie, att ett bra ramverk minskar kostnaden för utvecklingen. Om arbetet hade pågått i
flera månader till kan flera ramverk implementerats för att jämföra med, det hade kunnat tas
till en nivå att de flesta ramverk som fortfarande underhålls och används för utritning i
grafik i en webbapplikation hade implementerats. Detta hade gett en större klarhet till varför
visa implementationer går snabbare än andra och vad för ramverk som bör väljas utifrån
projektets egenskaper. Även olika typer av användarscenarier kunde ha tagits fram och
applicerats på varje ramverk för att kunna se vad för ramverk som passar bäst till olika typer
av projekt.
Framtiden kommer bestå mycket av 2Dimensionella scener över allt och att se varför en
utvecklare kanske bör välja ett ramverk som implementerar en teknik som använder GPU:n,
finns många anledningar till. Med den fart som webbläsaren idag utvecklas och hur
hårdvaran blir snabbare finns det ännu mindre anledningar att stanna kvar vid
användningen av ett gammalt API. WebGL API:t som används i studien kommer bara att
användas mer i framtiden för att kunna ge en bättre prestanda på webben och med en bättre
prestanda ökar möjligheterna för vad som går att utföra i en 2D scen. Genom att leverera
bättre utritningshastigheter kan flera saker ritas ut samtidigt, t.ex. börsmäklare vill alltid ha
reda på de nya graferna snabbt och till och med kanske se flera grafer samtidigt. Med kortare
utritningstid som Pixi.js levererar kan flera grafer ritas om samtidigt, utan att de hackar och
börsmäklaren kan koncentrera sig på det hen gör bäst.
Då webben blir en mer interaktiv miljö och fler skolor väljer att använda sig av webben som
plattform för att leverera lärande material till sina elever, kommer även här Pixi.js in som ett
framtida verktyg att använda sig av. Med hjälp av ramverket kan en utvecklare implementera
olika 2D scener för att lära sig med, t.ex. skulle en sådan miljö vara att utvecklaren byggde
upp Rom under romarrikets tid, för att elever själv sedan skulle kunna gå runt i staden och
se hur saker gick till. Kanske gå in i ett dåtida bageri för att se hur de bakade bröd, prata med
Ceasar och uppleva kända krig ifrån denna tid i en interaktiv miljö.
Med den fart som hårdvaran utvecklas med idag är de inte en omöjlighet att se WebGL köras
båda på hologram enheter och enheter som skapar virtuella verkligheter. Med WebGL som
grafik för framtiden kan det levereras interaktiva grafiska miljöer för lärande, spelande eller
att bara ha en kompis i den virtuella verkligheten. Där grafiken har en snabbare
utritningshastighet och låter användaren slippa det dåliga med att ha en långsam
utritningshastighet, som hackar och frys sig. WebGL API:t i framtiden kan köras på allt som
har en display med en GPU. Varför inte använda de i displayen på kylskåpet, brödrosten,
spisen eller i tvättmaskinen för att visa användaren hur den används.
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Appendix A - Diagram
Mätningar på stationär dator
Figur 35 visar samma variabler som figur 22, förutom att grafiktypen nu är av vektorgrafik.
Pixi.js är det ramverket som även håller ett lägre medelvärde i utritningshastighet i
vektorrendering också, även här är Internet Explorer den sämre webbläsaren att använda
Pixi.js på. Firefox presterar även här ett bättre medelvärde än de andra webbläsarna vid
rendering av en scen i ramverken EaselJS och Fabric.js.
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Figur 35. Hur ramverken förhåller sig i de olika webbläsarna vid vektorrendering,
originalstorlek på scenen och nivå 3. På stationära datorn.
Figur 36 visar upp samma variabler som figur 24, förutom att grafiktypen denna gång är av
vektorgrafik istället för pixelgrafik. Diagrammet visar de olika skalningsnivåerna i respektive
ramverk och hur de förhåller sig i de olika webbläsarna på den stationära datorn.
Diagrammet visar en påbyggnad av figur 35 där bara skalningsnivå x 1 syns. Det syns i
figuren att Pixi.js har ett lägre medelvärde än de övriga ramverken för varje webbläsare och
att Pixi.js skalade bättre i både Chrome och Firefox än i de andra två webbläsarna, då de
andra webbläsarna skalade väldigt dåligt vid rendering av en uppskalad scen. I figur 25 syns
även en betydligt större skillnad vid skalning i representativ webbläsare vid användning av
ramverken EaselJS och Fabric.js. Det finns ett generellt beteende i att de går lite snabbare att
rendera en scen som är förminskad och långsammare att rendera en scen som är förstorad,
däremot bryter Firefox detta och renderar lite snabbare vid originalskalning och
långsammare när denna variabel har ändrats. Som ses i figur 35 var Firefox den bättre
webbläsaren att rendera vektorgrafik i ramverken EaselJS och Fabirc.js, detta höll sig även
kvar när scenen renderades i olika storlekar.
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Figur 36. Skalningsjämförelse mellan de olika webbläsarna och ramverken i
vektorrendering, scen nivå 3 på stationära datorn.
Mätningar på Ipad 2
Figur 37 visar de olika ramverken med samma variabler som i figur 28, förutom att
grafiktypen har bytts ut mot vektor istället för pixel. I figuren syns det även för vektorgrafik,
att Pixi.js är det snabbare ramverket att välja vid rendering av 80 vektorobjekt i de samtliga
webbläsarna. Medelhastigheten för Pixi.js i samtliga webbläsare är nästan fem gånger så
snabb än de övriga ramverken för respektive webbläsare. Det näst snabbaste ramverket vid
vektorutritning är EaselJS och de ramverket med sämre tider var Fabric.js. De två snabbare
webbläsarna vid vektorutritning på enheten är Firefox och Chrome.
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Figur 37. Hur ramverken förhåller sig i de olika webbläsarna vid vektorrendering,
originalstorlek på scenen och nivå 3. På Ipad2-enheten.
Figur 38 visar ett diagram där grafiktypen är vektorgrafik. Diagrammet visar en överblick
över hur de olika skalningsnivåerna beter sig i respektive ramverk och hur de förhåller sig i
de olika webbläsarna på Ipad2-enheten. Varje skalningsnivå i varje webbläsare ligger i
stigande ordning med x 0.5 som först över de olika ramverken. Diagrammet visar en
påbyggnad av figur 37 där bara skalningsnivå x 1 syns. I figur 38 härleds det att Pixi.js även
här är de snabbare ramverket att välja på den enheten. Det syns även att Opera mini är den
stabilare webbläsaren när scenen har dubblerats i storlek, medan Safari var mycket ostabilt i
vektorutritningen vid dubbel storlek på en scen i Pixi.js. Här syns det även, att alla
webbläsare förutom Opera mini vid användning av Pixi.js har ett långsammare medelvärde
vid en scen, som är dubbelt så stor än originalstorleken. Medelvärdet för respektive
webbläsare är lägre i EaselJS än Fabrik.js med ca 10-20 millisekunder i de flesta webbläsare
förutom Opera mini, där är Fabric.js nästan 100 millisekunder långsammare än EaselJS. Ett
generellt beteende vid användning av Fabric.js ramverket är att det tar längre tid att rendera
en dubbelt så stor scen i alla webbläsare än originalstorleken. En avvikelse i diagrammet är
att Chrome tar längre tid på sig att rendera originalstorleken på en scen i EaselJS än att
rendera de övriga två skalningsnivåerna.

III

Ipad 2

Vektorgrafik: Skalningsnivå x 0.5, x 1, x 2: Nivå 3 - 80 Objekt: Skalningsjämförelse

344,3
346,3
376,9

Opera mini

173,8
171,4
187

Firefox

Millisekunder

Fabric.js
193,2
195
215,9

Safari

173
170,2
189,1

Chrome

248,6
237,4
237,5

Opera mini

159,5
158,2
164,8

Firefox

X2
EaselJS

176,9
178,5
192,1

Safari

158,1
192,1
158,1

Chrome

50,28
50,09
51,05

Opera mini

27,73
27,72
57,32

Firefox

X1
X 0,5

Pixi.js
35,81
46,73
96,21

Safari

23,05
23,07
58,87

Chrome

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Medelvärde (Ms)

Figur 38. Skalningsjämförelse mellan de olika webbläsarna och ramverken i
vektorrendering, scen nivå 3 på Ipad2-enheten.
Mätningar på Iphone 5
Figur 39 visar med samma variabler som figur 32 använde förutom att denna gång är
grafiktypen av vektorgrafik. Samma webbläsare, skalningsnivå och renderings nivå på
scenen. Det går att tyda samma beteende i denna figur som i figur 32, att Pixi.js är de
ramverket som håller ett lägre medelvärde vid utritning än de andra ramverken. EaselJS är
de ramverket med näst minst medelvärde i utritning, men skillnaden är inte stor i
webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari mot respektive tider i ramverket Fabric.js. Det syns
även i figur 39 samma beteende som Opera mini hade i figur 32, att webbläsaren är den
sämre att välja om en snabbare svarstid önskas.
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Figur 39. Hur ramverken förhåller sig i de olika webbläsarna vid vektorrendering,
originalstorlek på scenen och nivå 3. På Iphone5-enheten.
Figur 40 visar också en skalningsjämförelse som figur 33 över de olika webbläsare som var
med i mätningen för Iphone5-enheten. Samma variabler som sågs i figur 33 visas upp i
diagrammet förutom att grafiktypen är av vektorgrafik istället. Varje skalningsnivå i varje
webbläsare ligger i stigande ordning med x 0.5 som först över de olika ramverken.
Diagrammet visar en påbyggnad av figur 39 där bara skalningsnivå x 1 syns. I figur 40 kan
också här tydas att ramverket Pixi.js har en kortare utritningshastighet än de övriga
ramverken, även vid olika skalningsnivåer. Skillnaden är lite mer än fyra gånger så stor,
jämfört mot de andra två ramverken i respektive webbläsare. Det syns också att ramverket är
lite ostabilare än de andra ramverken, då standardavvikelsen är betydligt högre i Pixi.js i alla
webbläsare, förutom Opera mini. I diagrammet syns det att webbläsarna Chrome, Firefox
och Safari nästan har samma tider för utritning i respektive ramverk medan Opera mini är
den webbläsaren med ett högre medelvärde i alla ramverken. Det som också går att härleda
är att alla ramverken i respektive webbläsare har ett högre medelvärde i utritningshastighet
vid en scen som har skallats dubbelt så stor.
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Figur 40. Skalningsjämförelse mellan de olika webbläsarna och
vektorrendering, scen nivå 3 på Iphone5-enheten.
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Appendix B - Index.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Game</title>
<meta charset="utf-8" />
<style>
#holder{
display: absolute;
left: 0;
top: 0;
}
.screen{
display:none;
}
.screen.active{
display: block;
}
#loadingScreen{
width: 800px;
height: 640px;
background-color: black;
}
#loadingScreen p{
position: relative;
top: 50%;
color: #A5FFB7;
font-size: 2em;
display: inline;
}
</style>
</head>
<body onload="startLoad();">
<!-- Select and Button options on webpage -->
<div id="framework_selection">
<select id="selectFramework">
<option value="pixijs" selected >Pixi.js</option>
<option value="easeljs">EaselJS</option>
<option value="fabricjs">Fabric.js</option>
</select>
<select id="selectLevel">
<option value="0" selected>Level 1</option>
<option value="1">Level 2</option>
<option value="2">Level 3</option>
<option value="3">Level 4</option>
<option value="4">Level 5</option>
<option value="shape">Shape Test</option>
</select>
<select id="selectGraphic">
<option value="pixel" selected>Pixel</option>
<option value="vector">Vector</option>
</select>
<select id="selectScreenSize">
<option value="1" selected>-Select Ratio Screen Size-</option>
<option value="0.5">0.5</option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
</select>
<button id="loadBtn" onClick="initFrameworkAndLevel();" disabled="disabled">Load</button>
<button id="runBtn" onClick="render();" disabled="disabled">Run</button>
<input id="autoRenderNumber" type="number" placeholder="nr to autorender"/>
<button id="autoBtn" onClick="automaticRender();" disabled="disabled">AutoRun</button>
</div>
<div>
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<button onClick="calculateAllTimesForCurrentActiveFramework();" id="calculateTimeBtn">Calculate
Times</button>
<button onClick="getAllCalculatedTimesForCurrentActiveFramework();">Get Times</button>
<button onClick="clearTimes();" id="clearTimeBtn">Clear Times</button>
<button onClick="helper.autoMeasure();">Auto Measure All</button>
<button onClick="helper.stopAutoRun();">Stop auto Run</button>
</div>
<div id="holder" align="center">
<div class="screen" id="loadingScreen"></div>
<!-- div that holds the canvas -->
<div class="screen" id="canvasHolder"></div>
</div>
<!-- JavaScript files for map info -->
<script src="js/maps.js"></script>
<script src="js/vectorGraphic.js"></script>
<!-- JavaScript files for frameworks -->
<script src="js/pixi.js"></script>
<script src="js/renderPixi.js"></script>
<script src="https://code.createjs.com/easeljs-0.8.2.min.js"></script>
<script src="js/renderEasel.js"></script>
<script src="js/fabric.min.js"></script>
<script src="js/renderFabric.js"></script>
<!-- JavaScript file that hold time agents -->
<script src="js/agents.js"></script>
<!-- Helper "class" -->
<script src="js/helper.js"></script>
<script>
// Canvas Size;
var CANVAS_WIDTH = 800,
CANVAS_HEIGHT = 640;
var selectLevel = document.getElementById("selectLevel"),
selectFramework = document.getElementById("selectFramework"),
selectGraphic = document.getElementById("selectGraphic"),
ratio = document.getElementById("selectScreenSize"),
frameHolder,
spriteSheet,
currentFramework,
// Variable that holds the framework counter for how many
// times it have run
frameworkIds = {
"pixijs":[],
"easeljs": [],
"fabricjs": []
},
frameworkCounter = {
"pixijs": 0,
"easeljs": 0,
"fabricjs": 0
}
// Functions that load on page load complete, get spritesheet and
// initialize the time agent.
function startLoad(){
helper.init();
spriteSheet = new Image();
spriteSheet.src = maps.getTilesheetImage();
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}

spriteSheet.onload = function(){
console.log("spritesheet loaded");
document.getElementById("loadBtn").disabled = false;
if(localStorage["autoRunning"]){
var running = localStorage["autoRunning"];
console.log("running: " + running);
if(running === "true") helper.autoMeasure();
}
}
librarian.init(frameworkIds);

// Function that initialize framework, and loadlevel(pixel/vector) get called by load button
function initFrameworkAndLevel(){
var graphicType = selectGraphic.value;
addNewCanvas(selectFramework.value);
currentFramework = selectFramework.value;
document.getElementById("runBtn").disabled = false;
document.getElementById("autoBtn").disabled = false;
//start loading screen
helper.changeScreen("loadingScreen");
helper.updateLoadingScreen(0);
switch(currentFramework){
case "pixijs":
frameHolder = renderPixi;
break;
case "easeljs":
frameHolder = renderEasel;
break;
case "fabricjs":
frameHolder = renderFabric;
break;
default:

}

alert("No selected framework");
return;

}
frameHolder.init()
if(graphicType === "pixel"){
loadPixelLevel(selectLevel.value, spriteSheet);
}else{
loadVectorLevel(selectLevel.value);
}
scaleScreen();
if(helper.autoRunOn){
setTimeout(function(){
helper.changeState(helper.STATE_RUN);
}, 1000);
};

//Scales the screen to selected ratio for framework
function scaleScreen(){
frameHolder.scaleWindow(ratio.value);
}
// Adds new canvas to canvasHolder
function addNewCanvas(newFramework){
if(currentFramework === newFramework) return;
var canvasHolder = document.getElementById("canvasHolder");
if(canvasHolder.firstChild != null) canvasHolder.removeChild(canvasHolder.firstChild);
var canvas = document.createElement("canvas");
canvas.width = CANVAS_WIDTH;
canvas.height = CANVAS_HEIGHT;
canvas.id = "myCanvas";
canvasHolder.appendChild(canvas);
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}
var time1, time2;
// Function that gets called by run btn, run 1 time
function render(){
helper.changeScreen("gameScreen");
time1 = performance.now();
frameHolder.render();
time2 = performance.now();
saveTime(time1, time2);
}
// Function that gets called by autorun btn, runs x time
function automaticRender(){
var howMany = document.getElementById("autoRenderNumber").value;
if(helper.autoRunOn) howMany = helper.settingsData.howManyToAutoRender;
helper.changeScreen("gameScreen");
for(var i = 0; i < howMany; i++){
time1 = performance.now();
frameHolder.render();
time2 = performance.now();
saveTime(time1, time2);
}
if(!helper.autoRunOn) alert("AutoRun done");
}
function loadPixelLevel(lvl, spritesheet){
if(lvl === "shape"){
frameHolder.loadShapeLevel();
return;
}
frameHolder.loadPixelLevel(lvl, spritesheet);
}
function loadVectorLevel(lvl){
if(lvl === "shape"){
frameHolder.loadShapeLevel();
return;
}
frameHolder.loadVectorLevel(lvl);
}
function saveTime(time1, time2){
frameworkIds[currentFramework].push(frameworkCounter[currentFramework]);
librarian.saveTime(currentFramework, time1, frameworkCounter[currentFramework]);
librarian.saveTime(currentFramework, time2, frameworkCounter[currentFramework]);
frameworkCounter[currentFramework]++;
}
function calculateAllTimesForCurrentActiveFramework(){
timekeeper.calculateAllTimes(
currentFramework,
frameworkIds[currentFramework],
selectLevel.value,
selectGraphic.value,
ratio.value
);
}
function getAllCalculatedTimesForCurrentActiveFramework(){
console.log(timekeeper.getCalculatedTimes(currentFramework, frameworkIds[currentFramework]));
}
function clearTimes(){
librarian.cleanLocalStorage(frameworkIds);
frameworkIds = {
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"pixijs":[],
"easeljs": [],
"fabricjs": []

}

};
frameworkCounter = {
"pixijs": 0,
"easeljs": 0,
"fabricjs": 0
};

</script>
</body>
</html>
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Appendix C - agent.js
var librarian = {
init: function(frameworksObject){
if(!this.checkFunction("no local storage available")) return;
for(var key in frameworksObject){
if(!localStorage[key]) localStorage[key] = "{}";
}
},
cleanLocalStorage:function(frameworksObject){
if(!this.checkFunction("no local storage available")) return;
for(var key in frameworksObject){
localStorage[key] = "{}";
}
},
getTime: function(framework, id){
if(!this.checkFunction(localStorage, "cant get time, no local storage")) return;
if(!this.checkFunction(localStorage[framework], "framework: "+ framework + " is not saved in
localStorage")) return;
var data = JSON.parse(localStorage[framework]);
if(data[id]){
return data[id];
}
alert(framework + " has nothing saved with id: " + id);

},
saveTime: function(framework, time, id){
if(!this.checkFunction(localStorage, "cant save time, no local storage")) return;
if(!this.checkFunction(localStorage[framework], "framework: " + framework + " is not saved in
localStorage")) return;
var data = JSON.parse(localStorage[framework]);
if(data[id]){
data[id][1] = time;
}else{
data[id] = {};
data[id][0] = time;
}
localStorage[framework] = JSON.stringify(data);
},
saveCalculatedTime: function(framework, id, time){
var data = JSON.parse(localStorage[framework]);
data[id]["calculatedTime"] = time;
localStorage[framework] = JSON.stringify(data);
},
getCalculatedTime: function(framework, id){
var data = this.getTime(framework, id);
return id + ": " + data["calculatedTime"];
},
checkFunction: function(checkValue, msg){
if(checkValue){
return true;
}
alert(msg);
return false;
},
// Save times in DB with the database_saver.php file
saveTimeInDb: function(framework, lvl, times){
var PHP_FILE = "database_saver.php";
console.log("send data");
var xhr = new XMLHttpRequest();
var data = new FormData();
data.append("data", times);
data.append("framework", framework);
data.append("lvl", lvl)
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xhr.open("POST", PHP_FILE, true);
xhr.onreadystatechange = function(){
if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE){
console.log(xhr.responseText);
}
}
xhr.send(data);

}
}
var timekeeper = {
calculateTime: function(framework, id){
var data = librarian.getTime(framework, id);
librarian.saveCalculatedTime(framework, id, data[1] - data[0]);
return id + ": " + (data[1] - data[0]) + " ";
},
calculateAllTimes:function(framework, framworkIDsArray, lvl, pixelOrVector, ratio){
var dbString = "";
for(var i = 0; i < framworkIDsArray.length; i++){
dbString += this.calculateTime(framework, framworkIDsArray[i]);
}
// Saves times in Database
librarian.saveTimeInDb(framework + ":" + pixelOrVector + "x" + ratio, lvl, dbString);
if(helper.autoRunOn){
helper.changeState(helper.STATE_SAVE);
}else{
alert("Calculated all times");
}
},
getCalculatedTimes: function(framework, framworkIDsArray){
var string = "";
for(var i = 0; i< framworkIDsArray.length; i++){
string += librarian.getCalculatedTime(framework, framworkIDsArray[i]) + " ";
}
return string;
}

}

XIII

Appendix D - renderPixi.js
var renderPixi = (function(){
var stage,
renderer,
spriteSheet,
currentLevel,
map,
levelTextures,
SCREEN_WIDTH = 800,
SCREEN_HEIGHT = 640;
function init(){
renderer = PIXI.autoDetectRenderer(
SCREEN_WIDTH,
SCREEN_HEIGHT,
{view: document.getElementById("myCanvas")}
);
stage = new PIXI.Container();
}
function loadPixelLevel(levelNr, spriteSheetImg){
spriteSheet = new PIXI.BaseTexture(spriteSheetImg);
currentLevel = levelNr;
map = maps.getPixelLevelTiles(levelNr);
helper.updateLoadingScreen(10);
makeFramesAndSprite();
helper.updateLoadingScreen(30);
addPixelBackground();
helper.updateLoadingScreen(40);
createAndPositionTiles(true)
helper.updateLoadingScreen(80);
render();
helper.updateLoadingScreen(100);
if(!helper.autoRunOn) alert("Pixel level loaded Pixijs");
}
function scaleWindow(ratio){
stage.scale.y = stage.scale.x = ratio;
renderer.resize(SCREEN_WIDTH * ratio, SCREEN_HEIGHT* ratio);
}
function makeFramesAndSprite(){
var tyleXY,
textures;
levelTextures = {};
for(var i = map.levelTiles.length - 1; i >= 0; i--){
tileXY = maps.getTileXY(map.levelTiles[i]);
texture = new PIXI.Texture(spriteSheet, new
PIXI.Rectangle(tileXY.x,tileXY.y,64,64));
levelTextures[map.levelTiles[i]] = texture;
}
}
// Create and position pixel/vector objects, boolean input if it is pixel or not that is
// loading
function createAndPositionTiles(pixel){
var rowLength = map.layers[0].data.length,
columnLength = map.layers[0].data[0].length;
for(var row = 0; row < rowLength; row++){
for(var column = 0; column < columnLength; column++){
if(pixel){
for(var i = 0; i < map.layers.length;i++){
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createSpriteAndAdd(map.layers[i].data[row][column],
row, column);

}
}else{

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

createGraphicObjectsAndAdd(map.layers[i].data[row][column], row, column);
}
}
}
}
}
function createSpriteAndAdd(tileNr, row, column){
if(tileNr === 0) return;
var sprite = new PIXI.Sprite(levelTextures[tileNr]);
sprite.position.x =
column * maps.getLevelTileWidth();
sprite.position.y =
row * maps.getLevelTileHeight();
stage.addChild(sprite);
}
function createGraphicObjectsAndAdd(tileNr, row, column){
if(tileNr === 0) return;
var g = levelTextures[tileNr].clone();
g._webGL = levelTextures[tileNr]._webGL;
g.position.x = column * maps.getLevelTileWidth();
g.position.y = row * maps.getLevelTileHeight();
stage.addChild(g);
}
function addPixelBackground(){
var background = new PIXI.Sprite.fromImage(maps.getBackgroundImage());
stage.addChild(background);
}

// VECTOR
function loadVectorLevel(levelNr){
currentLevel = levelNr;
map = maps.getVectorLevelTiles(levelNr);
helper.updateLoadingScreen(10);
addVectorBackground();
helper.updateLoadingScreen(30);
makeLevelShapes();
helper.updateLoadingScreen(50);
createAndPositionTiles(false);
helper.updateLoadingScreen(100);
if(!helper.autoRunOn) alert("Vector level loaded Pixijs");
}
function makeLevelShapes(){
levelTextures = {};
var tempCode;
for(var key in map.levelTiles){
//Get vector code
tempCode = vectorGraphic.getTile(key);
//customise vector code
levelTextures[map.levelTiles[key]] = makeGraphicObjectsFromCode(tempCode);
}
// Add to scene for one time rendering to get WebGL object data
for(var key in levelTextures){
stage.addChild(levelTextures[key]);
}
render();
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// Remove objects form scene after
for(var key in levelTextures){
stage.removeChild(levelTextures[key]);
}
}
// Big function that create vector graphic objects
function makeGraphicObjectsFromCode(tempCode){
var g = new PIXI.Graphics();
for(var i = 0; i < tempCode.length; i++){
if(tempCode[i].stroke){
g.lineStyle(tempCode[i].strokeSize, tempCode[i].strokeColor,
tempCode[i].strokeAlpha ? tempCode[i].strokeAlpha : 1);
}
if(tempCode[i].pathFill.substring(0,4) === "rgba"){
g.beginFill("0xFFFFFF",
tempCode[i].pathFill.substring(tempCode[i].pathFill.lastIndexOf(",") + 1, tempCode[i].pathFill.indexOf(")")));
}else{
g.beginFill("0x" + tempCode[i].pathFill.substring(1), 1);
}
var pathData = tempCode[i].path.split(" ");
for(var counter = 0; counter < pathData.length; counter++){
var dataSplit = pathData[counter + 1].split(",");
switch(pathData[counter]){
case "M":
g.moveTo(dataSplit[0], dataSplit[1]);
counter++;
break;
case "L":
g.lineTo(dataSplit[0], dataSplit[1]);
counter++;
break;
case "B":
dataSplit[3], dataSplit[4], dataSplit[5]);

g.bezierCurveTo(dataSplit[0], dataSplit[1], dataSplit[2],
counter++;
break;

case "Q":
dataSplit[2], dataSplit[4]);

g.quadraticCurveTo(dataSplit[0], dataSplit[1],
counter++;
break;

}
}
g.endFill();

}

}
return g;

function addVectorBackground(){
var background = makeGraphicObjectsFromCode(vectorGraphic.getBackground());
stage.addChild(background);
}
// Shape level
function loadShapeLevel(){
addShapeVectorBackground();
makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
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makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
alert("Shape level loaded Pixijs");
}
function addShapeVectorBackground(){
var g = new PIXI.Graphics();
g.beginFill(0x3366FF, 1)
g.drawRect(0,0, 800, 640);
g.endFill();
stage.addChild(g);
}
function makeShapeLevelShapes(){
var g = new PIXI.Graphics();
g.beginFill(0xFF931E, 1);
for(var row = 0; row < 640; row += 64){
for(var column = 0; column < 800; column+= 64){
g.drawCircle(column + 32, row + 32, 32);
}
}
g.endFill();
stage.addChild(g);
}
function loadPixiVectorTestMap(levelNr){
currentLevel = levelNr;
map = maps.getVectorLevelTiles(levelNr);
makeLevelShapes();
addVectorBackground();
}
function loadFirstHalfVectorLevel(){
loadPixiVectorTestMap("pixiVectorTestMap");
positionAndAddHalfTiles("first");
alert("First Half of vector level loaded Pixijs");
}
function loadSecondHalfVectorLevel(){
positionAndAddHalfTiles("second");
alert("Second Half of vector level loaded Pixijs");
}
function positionAndAddHalfTiles(whatHalf){
var rowLength = map.layers.data.length,
columnLength = map.layers.data[0].length,
rowStart = 0;
if(whatHalf === "first"){
rowLength = Math.floor(rowLength / 2);
}else{
rowStart = Math.floor(rowLength / 2);
}
for(var row = rowStart; row < rowLength; row++){
for(var column = 0; column < columnLength; column++){
createGraphicObjectsAndAdd(map.layers.data[row][column], row, column);
}
}
}

// Render function
function render(){
renderer.render(stage);
}
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return {

})();

}

init: init,
loadPixelLevel: loadPixelLevel,
loadVectorLevel: loadVectorLevel,
loadShapeLevel: loadShapeLevel,
scaleWindow: scaleWindow,
renderer: renderer,
render: render
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Appendix E - renderFabric.js
var renderFabric = (function(){
var stage,
spriteSheet,
currentLevel,
levelTextures,
map,
scaleRatio,
IMAGE_SIZE = 64,
SCREEN_WIDTH = 800,
SCREEN_HEIGHT = 640;
function init(){
stage = new fabric.Canvas("myCanvas", {renderOnAddRemove: false, stateful: false});
}
//Scale to size given a ratio from webbapplication
function scaleWindow(ratio){
scaleRatio = ratio;
stage.setDimensions({width: SCREEN_WIDTH * ratio, height: SCREEN_HEIGHT * ratio});

}

var objects = stage.getObjects();
for (var i in objects) {
objects[i].scale(ratio);
objects[i].left *= ratio;
objects[i].top *= ratio;
objects[i].setCoords();
}

function loadPixelLevel(levelNr, spriteSheetImg){
currentLevel = levelNr;
spriteSheet = new fabric.Image(spriteSheetImg);
map = maps.getPixelLevelTiles(levelNr);
helper.updateLoadingScreen(10);
makeDataForImageToLevelFromSpritesheet();
helper.updateLoadingScreen(40);
addPixelBackground();
helper.updateLoadingScreen(70);
createAndPositionTiles(true);
render();
helper.updateLoadingScreen(100);
if(!helper.autoRunOn) alert("Pixel level loaded Fabricjs");
}
function makeDataForImageToLevelFromSpritesheet(){
var tileXY,
data
levelTextures = {};
for(var i = map.levelTiles.length - 1; i >= 0; i--){
tileXY = maps.getTileXY(map.levelTiles[i]);
data = spriteSheet.toDataURL({"left": tileXY.x,"top": tileXY.y, "width":
IMAGE_SIZE,"height": IMAGE_SIZE});
levelTextures[map.levelTiles[i]] = data;
}
}
// Create and position pixel/vector objects, boolean input if it is pixel or not that is
// loading
function createAndPositionTiles(pixel){
var rowLength = map.layers[0].data.length,
columnLength = map.layers[0].data[0].length;
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row, column);

for(var row = 0; row < rowLength; row++){
for(var column = 0; column < columnLength; column++){
if(pixel){
for(var i = 0; i < map.layers.length;i++){
createImageAndAdd(map.layers[i].data[row][column],
}
}else{

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

createPathGroupObjectsAndAdd(map.layers[i].data[row][column], row, column);
}
}

}

}

}

function createImageAndAdd(tileNr, row, column){
if(tileNr === 0){
return;
}
var image = new Image();
image.src = levelTextures[tileNr];
image = new fabric.Image(image);
image.left = column * maps.getLevelTileWidth();
image.top = row * maps.getLevelTileHeight();
stage.add(image);
}
function createPathGroupObjectsAndAdd(tileNr, row, column){
if(tileNr === 0){
return;
}
var pathGroup = levelTextures[tileNr].clone(function(pathGroup){
pathGroup.left = column * maps.getLevelTileWidth();
pathGroup.top = row * maps.getLevelTileHeight();
stage.add(pathGroup);
});
}
function addPixelBackground(){
stage.setBackgroundImage(maps.getBackgroundImage(), function(){
// Scale background after it have been sync loaded
var image = stage.backgroundImage;
image.width *= scaleRatio;
image.height *= scaleRatio;
});
}
// VECTOR
function loadVectorLevel(levelNr){
currentLevel = levelNr;
map = maps.getVectorLevelTiles(levelNr);
helper.updateLoadingScreen(10);
makeLevelShapes();
helper.updateLoadingScreen(40);
addVectorBackground();
helper.updateLoadingScreen(70);
createAndPositionTiles(false);
render();
helper.updateLoadingScreen(100);
if(!helper.autoRunOn) alert("Vector level loaded Fabricjs");
}
function addVectorBackground(){
var background = makePathGroupObjectsFromCode(vectorGraphic.getBackground());

XX

stage.add(background);
}
function makeLevelShapes(){
levelTextures = {};
var tempCode;
for(var key in map.levelTiles){
//Get vector code
tempCode = vectorGraphic.getTile(key);
//customise vector code
levelTextures[map.levelTiles[key]] = makePathGroupObjectsFromCode(tempCode);
}
}
// Makes path groups for vector objects
function makePathGroupObjectsFromCode(tempCode){
var paths = [];
for(var i = 0; i < tempCode.length; i++){
var path = new fabric.Path(tempCode[i].path);
if(tempCode[i].stroke){
path.stroke = tempCode[i].strokeColor;
}
path.fill = tempCode[i].pathFill;
paths.push(path);
}
return new fabric.PathGroup(paths);
}
//Shape level
function loadShapeLevel(){
addShapeVectorBackground();
makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
alert("Shape level loaded Fabricjs");
}
function addShapeVectorBackground(){
var rect = new fabric.Rect({
left: 0,
top: 0,
width: 800,
height: 640,
fill: "rgb(51,102,255)"
});
stage.add(rect);
}
function makeShapeLevelShapes(){
var circle;
for(var row = 0; row < 640; row += 64){
for(var column = 0; column < 800; column+= 64){
circle = new fabric.Circle({
radius: 32,
left: column,
top: row,
fill: "rgb(255,147,30)"
});
stage.add(circle);
}
}
}
// Render function
function render(){
stage.renderAll();
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}
return {

})();

}

init: init,
loadPixelLevel: loadPixelLevel,
loadVectorLevel: loadVectorLevel,
loadShapeLevel: loadShapeLevel,
scaleWindow: scaleWindow,
render: render,
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Appendix F - renderEasel.js
var renderEasel = (function(){
var stage,
spriteSheet,
currentLevel,
map,
levelTextures,
vectorObjects,
SCREEN_WIDTH = 800,
SCREEN_HEIGHT = 640;
function init(){
stage = new createjs.Stage("myCanvas");
}
//Scale to size given a ratio from webbapplication
function scaleWindow(ratio){
stage.scaleY = stage.scaleX = ratio;
stage.canvas.height = SCREEN_HEIGHT * ratio;
stage.canvas.width = SCREEN_WIDTH * ratio;
}
function loadPixelLevel(levelNr, spriteSheetImg){
spriteSheet = new createjs.SpriteSheet({
images: [spriteSheetImg],
frames: {width: 64, height: 64, regX: 0, regY: 0, spacing: 1, margin: 0}
});
currentLevel = levelNr;
map = maps.getPixelLevelTiles(levelNr);
helper.updateLoadingScreen(10);
makeSprites();
helper.updateLoadingScreen(40);
addPixelBackground();
helper.updateLoadingScreen(70);
createAndPositionTiles(true);
render();
helper.updateLoadingScreen(100);
if(!helper.autoRunOn) alert("Pixel level loaded Easeljs");
}
function makeSprites(){
levelTextures = {};
for(var i = map.levelTiles.length - 1; i >= 0; i--){
var sprite = new createjs.Sprite(spriteSheet, map.levelTiles[i] - 1);
levelTextures[map.levelTiles[i]] = sprite;
}
}
// Create and position pixel/vector objects, boolean input if it is pixel or not that is
// loading
function createAndPositionTiles(pixel){
var rowLength = map.layers[0].data.length,
columnLength = map.layers[0].data[0].length;

row, column);

for(var row = 0; row < rowLength; row++){
for(var column = 0; column < columnLength; column++){
if(pixel){
for(var i = 0; i < map.layers.length;i++){
createSpriteAndAdd(map.layers[i].data[row][column],
}else{

}
for(var i = 0; i < map.layers.length;i++){
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createShapeObjectsAndAdd(map.layers[i].data[row][column], row, column);
}
}
}

}

}
function createSpriteAndAdd(tileNr, row, column){
if(tileNr === 0){
return;
}
var sprite = levelTextures[tileNr].clone();
sprite.stop();
sprite.x = column * maps.getLevelTileWidth();
sprite.y = row * maps.getLevelTileHeight();
stage.addChild(sprite);
}
function createShapeObjectsAndAdd(tileNr, row, column){
if(tileNr === 0){
return;
}
var shape = new createjs.Shape(levelTextures[tileNr]);
shape.x = column * maps.getLevelTileWidth();
shape.y = row * maps.getLevelTileHeight();
stage.addChild(shape);
}
function addPixelBackground(){
var background = new createjs.Bitmap(maps.getBackgroundImage());
stage.addChild(background);
}
// VECTOR
function loadVectorLevel(levelNr){
currentLevel = levelNr;
map = maps.getVectorLevelTiles(levelNr);
helper.updateLoadingScreen(10);
makeLevelShapes();
helper.updateLoadingScreen(40);
addVectorBackground();
helper.updateLoadingScreen(70);
createAndPositionTiles(false);
render();
helper.updateLoadingScreen(100);
if(!helper.autoRunOn) alert("Vector level loaded Easeljs");
}
function addVectorBackground(){
var background = makeGraphicFromCode(vectorGraphic.getBackground());
background = new createjs.Shape(background);
stage.addChild(background);
}
function makeLevelShapes(){
levelTextures = {};
var tempCode;
for(var key in map.levelTiles){
//Get vector code
tempCode = vectorGraphic.getTile(key);
//customise vector code
levelTextures[map.levelTiles[key]] = makeGraphicFromCode(tempCode);
}
}
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// Big function that create vector graphic objects
function makeGraphicFromCode(tempCode){
var g = new createjs.Graphics();
for(var i = 0; i < tempCode.length; i++){
if(tempCode[i].stroke){
g.setStrokeStyle(tempCode[i].strokeSize);
g.beginStroke(tempCode[i].strokeColor);
}
g.beginFill(tempCode[i].pathFill);
var pathData = tempCode[i].path.split(" ");
for(var counter = 0; counter < pathData.length; counter++){
var dataSplit = pathData[counter + 1].split(",");
switch(pathData[counter]){
case "M":
g.moveTo(dataSplit[0], dataSplit[1]);
counter++;
break;
case "L":

case "B":
dataSplit[3], dataSplit[4], dataSplit[5]);

g.lineTo(dataSplit[0], dataSplit[1]);
counter++;
break;
g.bezierCurveTo(dataSplit[0], dataSplit[1], dataSplit[2],
counter++;
break;

case "Q":

g.quadraticCurveTo(dataSplit[0], dataSplit[1],

dataSplit[2], dataSplit[4]);
counter++;
break;

}
}
if(tempCode[i].stroke){
g.endStroke();
}

}

}
return g;

g.closePath();
g.endFill();

// SHape level
function loadShapeLevel(){
addShapeVectorBackground();
makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
makeShapeLevelShapes();
alert("Shape level loaded Easeljs");
}
function addShapeVectorBackground(){
var g = new createjs.Graphics();
g.beginFill("#3366FF")
g.drawRect(0,0, 800, 640);
g.endFill();
var s = new createjs.Shape(g);
stage.addChild(s);
}
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function makeShapeLevelShapes(){
var graphic,
shape;
for(var row = 0; row < 640; row += 64){
for(var column = 0; column < 800; column+= 64){
var graphic = new createjs.Graphics();
graphic.beginFill("#FF931E");
graphic.drawCircle(column + 32, row + 32, 32);
graphic.endFill();
shape = new createjs.Shape(graphic);
stage.addChild(shape);
}
}
}
// Render function
function render(){
stage.update();
}
return {

})();

}

init: init,
loadPixelLevel: loadPixelLevel,
loadVectorLevel: loadVectorLevel,
loadShapeLevel: loadShapeLevel,
scaleWindow: scaleWindow,
render: render,

XXVI

Appendix G - vectorGraphic.js
… = Data ifrån vektorgrafiken hämtad från Kenny (2016), varje … representerar ett objekt i
formen:{
pathFill: “(färgkod t.ex. #323222 || rgba(32,255, 255, 1)”,
stroke: (false eller true),
path:(klistra in path data, t.ex. M 0.0, 20 L 0.054, 23.23 …)
}
var vectorGraphic = (function(){
// Helper object to get functions in vectorGraphic object
var tiles = {
middleGrassTile: middleGrassTile,
worm: worm,
bee: bee,
singeJumpBlock: singeJumpBlock,
leftJumpBlock: leftJumpBlock,
middleJumpBlock: middleJumpBlock,
rightJumpBlock: rightJumpBlock,
rightSign: rightSign,
ordinaryBox: ordinaryBox,
boxWithX: boxWithX,
boxWithHalfX: boxWithHalfX,
boxWithCoinSymbole: boxWithCoinSymbole,
hitBox: hitBox,
middleLadder: middleLadder,
grass: grass,
cactus: cactus,
coin: coin,
player: player
}
function getTile(tileName){
return tiles[tileName]();
}
/* Ground tiles */
function middleGrassTile(){
return [{
…
},
{
…
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
}

}];

…
….
…
…
…

/* Enemies */
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function worm(){
return [{
},
{
},
{
},
{
}

}]

function bee(){
return [{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
}

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

}]

/* Jump Blocks */
function singeJumpBlock(){
return [{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
}]
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}
function leftJumpBlock(){
return [{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
}]

…
…
…
…
…
…

}
function middleJumpBlock(){
return [{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
}]
}
function rightJumpBlock(){
return [{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
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}]
}
/* Misc */
function rightSign(){
return [{
},
{
},
{
},
{
},
{
}]

…
…
…
…
…

}
/* Misc: Box*/
function ordinaryBox(){
return [{
},
{
},
{

…
…
…

},
{
}

}]

function boxWithX(){
return [{
},
{
},
{

…

…
…
…

},
{
},
{
}

}]

function boxWithHalfX(){
return [{
},
{
},
{

…
…

…
…
…

XXX

},
{
}

…

}]

function boxWithCoinSymbole(){
return [{
…
},
{
…
},
{
…
},
{
…
}]
}
function hitBox(){
return [{
},
{
},
{
},
{
},
{
}

}]

…
…
…
…
…

/* Misc: Ladder */
function middleLadder(){
return [{
},
{
},
{

…
…
…

}

}]

/* Misc: decoration */
function grass(){
return [{

…
},
{

}

}]

function cactus(){
return [{

…

…
},
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{
},
{
}

}]

…
…

/* Misc: coin */
function coin(){
return [{
},
{
},
{
},
{
}

}]

…
…
…
…

/* Player */
function player(){
return [{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
}

…
…
…
…
…
…
...
…
…
…

}]

function getBackground(){
return [{
},
{

…
…
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},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
}
return {

})();

}]

…
…
…
…
…

getTile: getTile,
getBackground: getBackground

}

XXXIII

Appendix H - maps.js
var maps = {
"backgroudImageUrl": "img/background.png",
"mapWidth": 13,
"mapHeight": 10,
"maps": {
// Tiles that will need to preload
pixelLevelTiles:[12, 21,43, 74, 79, 102, 149, 166, 189, 212, 235, 264, 286, 287, 291, 310, 315, 330],
vectorLevelTiles: {"boxWithCoinSymbole": 12, "player": 21,"bee": 43, "middleGrassTile":74, "middleLadder":
79, "grass": 102, "hitBox": 149,
"rightJumpBlock": 166, "middleJumpBlock":189, "leftJumpBlock":212, "singeJumpBlock": 235,
"boxWithHalfX": 264, "cactus": 286,
"boxWithX": 287, "coin": 291, "ordinaryBox": 310, "worm": 315, "rightSign":330},
0: {
// MAP INFORMATION
layers: [{
"data":[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 286, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 330],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],
"name":"decoration",
"type":"tilelayer"
},
{
"data":[[0, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 235, 0, 0, 0, 291, 0, 0, 291, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 291, 12, 0, 0, 149, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 212, 189, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[291, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[189, 189, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 310, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 21, 0, 310, 287, 264, 291, 315, 0],
[74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74]],
"name":"collision",
"type":"tilelayer"
}]
},
1:{
"layers":[{
"data":[[0, 0, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 286, 0],
[0, 0, 0, 0, 102, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 286, 0, 102, 0, 0, 0, 102, 286, 330],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],
"name":"Decoration",
"type":"tilelayer"
},{
"data":[[0, 79, 0, 291, 291, 291, 315, 310, 287, 291, 0, 79, 0],
[0, 79, 0, 212, 189, 189, 189, 189, 189, 166, 0, 79, 0],
[0, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 291],
[0, 235, 0, 0, 0, 291, 0, 0, 291, 43, 0, 0, 310],
[0, 0, 0, 43, 291, 0, 0, 149, 149, 149, 0, 212, 189],
[0, 0, 0, 212, 189, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
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[291, 43, 291, 0, 0, 0, 0, 0, 315, 0, 0, 0, 0],
[189, 189, 166, 0, 0, 0, 0, 315, 310, 43, 0, 0, 0],
[291, 315, 291, 43, 0, 21, 291, 310, 287, 264, 291, 315, 0],
[74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74]],
"name":"Collsion",
"type":"tilelayer",

}]
},
2:{
"layers":[{
"data":[[0,0,0,0,0,102,0,0,0,102,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,286,0],
[0,0,0,0,102,12,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,286,0,102,0,0,0,102,286,330],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],
"name":"Decoration",
"type":"tilelayer",
},{
"data":[[0,79,0,291,291,291,315,310,287,291,0,79,0],
[0,79,0,212,189,189,189,189,189,166,0,79,0],
[0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,291],
[0,235,0,0,0,291,0,0,291,43,0,0,310],
[0,0,0,43,291,0,0,149,149,149,0,212,189],
[0,0,0,212,189,166,0,0,0,0,0,0,0],
[291,43,291,0,0,0,0,0,315,0,0,0,0],
[189,189,166,0,0,0,0,315,310,43,0,0,0],
[291,315,291,43,0,21,291,310,287,264,291,315,0],
[74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74]],
"name":"Collsion",
"type":"tilelayer",
},{
"data":[[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],
"name":"MoreStuff",
"type":"tilelayer",
}]
},
3:{
"layers":[{
"data":[[0,0,0,0,0,102,0,0,0,102,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,286,0],
[0,0,0,0,102,12,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,286,0,102,0,0,0,102,286,330],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],
"name":"Decoration",
"type":"tilelayer",
},
{
"data":[[0,79,0,291,291,291,315,310,287,291,0,79,0],
[0,79,0,212,189,189,189,189,189,166,0,79,0],
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},
{

},
{

[0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,291],
[0,235,0,0,0,291,0,0,291,43,0,0,310],
[0,0,0,43,291,0,0,149,149,149,0,212,189],
[0,0,0,212,189,166,0,0,0,0,0,0,0],
[291,43,291,0,0,0,0,0,315,0,0,0,0],
[189,189,166,0,0,0,0,315,310,43,0,0,0],
[291,315,291,43,0,21,0,310,287,264,291,315,0],
[74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74]],
"name":"Collsion",
"type":"tilelayer",
"data":[[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43]],
"name":"MoreStuff",
"type":"tilelayer",
"data":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[315,315,315,315,315,315,315,0,0,0,0,0,0],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315]],
"name":"EvenMoreStuff",
"type":"tilelayer",

}]
},
4:{
"layers":[
{
"data":[[0,0,0,0,0,102,0,0,0,102,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,286,0],
[0,0,0,0,102,12,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,286,0,102,0,0,0,102,286,330],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],
"name":"Decoration",
"type":"tilelayer",
},
{
"data":[[0,79,0,291,291,291,315,310,287,291,0,79,0],
[0,79,0,212,189,189,189,189,189,166,0,79,0],
[0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,291],
[0,235,0,0,0,291,0,0,291,43,0,0,310],
[0,0,0,43,291,0,0,149,149,149,0,212,189],
[0,0,0,212,189,166,0,0,0,0,0,0,0],
[291,43,291,0,0,0,0,0,315,0,0,0,0],
[189,189,166,0,0,0,0,315,310,43,0,0,0],
[291,315,291,43,0,21,291,310,287,264,291,315,0],
[74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74]],
"name":"Collsion",
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"type":"tilelayer",
},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"data":[[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43],
[43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43]],
"name":"MoreStuff",
"type":"tilelayer",
"data":[[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315],
[315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315,315]],
"name":"EvenMoreStuff",
"type":"tilelayer",
"data":[[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291],
[291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291,291]],
"name":"WowMoreStuff",
"type":"tilelayer",
"data":[[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286],
[286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286,286]],
"name":"CrazyMuchStuff",
"type":"tilelayer",
"data":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,43,43,43,0,0,43,43,43,0,0],
[0,0,0,0,43,43,0,0,43,43,0,0,0],
[0,0,0,0,43,43,0,0,43,43,0,0,0],
[0,0,0,0,43,43,0,0,43,43,0,0,0],
[0,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,43,0],
[0,0,43,0,0,0,43,43,0,0,0,43,0],
[0,0,43,0,0,0,43,43,0,0,0,43,0],
[0,0,0,43,43,0,0,0,0,43,43,0,0],
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[0,0,0,43,43,43,43,43,43,43,43,0,0]],
"name":"LastLayerIHope",
"type":"tilelayer",
}

}]

},
"nextobjectid":7,
"orientation":"orthogonal",
"properties":
{
},
"renderorder":"right-down",
"tileheight":64,
"tilesets":[
{
"firstgid":1,
"image":"img/usemaybe.png",
"imageheight":1024,
"imagewidth":1528,
"margin":0,
"name":"usemaybe",
"properties":
{
},
"spacing":1,
"tilecount":345,
"tileheight":64,
"tilewidth":64,
"columns": 23
}],
"tilewidth":64,
"version":1,
"width":13,
// Helper functions
getTilesheetImage: function(){
return this.tilesets[0].image;
},
getBackgroundImage: function(){
return this.backgroudImageUrl;
},
getTileXY: function(tileNr){
if(!tileNr){ return; }
var tileX = Math.floor((tileNr - 1) % this.tilesets[0].columns) * (this.tilesets[0].tilewidth +
this.tilesets[0].spacing),
tileY = Math.floor((tileNr - 1) / this.tilesets[0].columns) * (this.tilesets[0].tileheight +
this.tilesets[0].spacing);
return {"x": tileX, "y": tileY};
},
getPixelLevelTiles: function(mapNr){
return {"layers": this.maps[mapNr].layers, "levelTiles": this.maps.pixelLevelTiles};
},
getVectorLevelTiles: function(mapNr){
return {"layers": this.maps[mapNr].layers, "levelTiles": this.maps.vectorLevelTiles};
},
getLevelTileHeight: function(){
return this.tilesets[0].tilewidth;
},
getLevelTileWidth: function(){
return this.tilesets[0].tileheight;
},
getScreenWidth: function(){
return this.mapWidth;
}
}
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Appendix I - helper.js
// A litle helper object for screen loading and auto run btn
var helper = {
loadingScreen: null,
gameScreen: null,
currentScreen: null,
init: function(){
this.loadingScreen = document.getElementById("loadingScreen");
this.gameScreen = document.getElementById("canvasHolder");
},
// Functions to make a loading screen
changeScreen: function(screen){
if(this.currentScreen) this.hideScreen();
switch(screen){
case "gameScreen":
this.currentScreen = this.gameScreen;
break;
case "loadingScreen":
this.currentScreen = this.loadingScreen;
break;
}
this.currentScreen.className += " active";
},
hideScreen: function(){
this.currentScreen.className = "screen";
},
updateLoadingScreen: function(p){
this.loadingScreen.innerHTML = "<p>Loading " + p + " % Done...</p>";
},
// Functions to help with auto run btn
// Different states for auto run btn
settingsData: null,
STATE_START: "start",
STATE_LOAD: "load",
STATE_RUN: "run",
STATE_CALCULATE: "calculate",
STATE_SAVE: "save",
state: "start",
autoRunOn: false,
// Function for auto measure all framework in a browser
autoMeasure: function(){
switch(helper.state){
case helper.STATE_START:
localStorage["autoRunning"] = helper.autoRunOn = true;
// Clear time
clearTimes();
// Load new settings
helper.loadSettings();
break;
case helper.STATE_LOAD:
if(!helper.autoRunOn) return;
// load
initFrameworkAndLevel();
break;
case helper.STATE_RUN:
if(!helper.autoRunOn) return;
// run one time
render();
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setTimeout(function(){
// Auto run
helper.autoRun();
}, 1000);
break;
case helper.STATE_CALCULATE:
if(!helper.autoRunOn) return;
// Calculate
calculateAllTimesForCurrentActiveFramework();
break;
case helper.STATE_SAVE:
if(!helper.autoRunOn) return;
clearTimes();
// Save settings
helper.saveSettings();
//reload webpage
setTimeout(function(){
window.location.href = window.location.href;
}, 2000);
break;
}
},
changeState: function(newState){
this.state = newState;
this.autoMeasure();
},
loadSettings: function(){
if(localStorage["settings"]){
this.settingsData = JSON.parse(localStorage["settings"]);
selectFramework.selectedIndex = this.settingsData.framework;
selectLevel.selectedIndex = this.settingsData.selectLevel;
selectGraphic.selectedIndex = this.settingsData.selectGraphic;
ratio.selectedIndex = this.settingsData.ratio;
}else{
// first time, no settings saved
selectFramework.selectedIndex = 0;
selectLevel.selectedIndex = 0;
selectGraphic.selectedIndex = 0;
ratio.selectedIndex = 2;
this.settingsData = {
"framework": 0,
"selectedLevel": 0,
"selectGraphic": 0,
"ratio": 2,
"ratioDone": false,
"howManyToAutoRender": 11,
"totalRendered": 0,
"howManyToRenderTotal": 1000
}
}
this.changeState(this.STATE_LOAD);
},
autoRun: function(){
if(this.settingsData.totalRendered > this.settingsData.howManyToRenderTotal){
this.settingsData.totalRendered = 0;
this.changeState(this.STATE_CALCULATE);
}else{
setTimeout(function(){
automaticRender();
helper.settingsData.totalRendered
+=
helper.settingsData.howManyToAutoRender;
console.log("Rendered: " + helper.settingsData.totalRendered + " times");
helper.autoRun();

XL

}, 16);
},

}

saveSettings: function(){
console.log(selectLevel.value);
switch(selectLevel.value){
case "4":
console.log("level 1 load");
this.settingsData.selectLevel = 0;
if(!this.settingsData.ratioDone){
if(ratio.value === "1"){
this.settingsData.ratio = 1;
}else if(ratio.value === "0.5"){
this.settingsData.ratio = 3;
}else{
this.settingsData.ratio = 2;
this.settingsData.ratioDone = true;
}
}
if(this.settingsData.ratioDone){
if(selectGraphic.value === "pixel"){
this.settingsData.selectGraphic++;
this.settingsData.selectLevel = 0;
}else{
this.settingsData.selectGraphic--;
this.settingsData.selectLevel = 0;
if(selectFramework.value === "fabricjs"){
this.settingsData.framework = 0;
localStorage["autoRunning"]
helper.autoRunOn = false;
alert("Auto run is done");
}else{
this.settingsData.framework++;
}
}
this.settingsData.ratioDone = false;
}
break;
default:

this.settingsData.selectLevel++;
}
localStorage["settings"] = JSON.stringify(this.settingsData);
},
stopAutoRun: function(){
localStorage["autoRunning"] = helper.autoRunOn = false;
}
}
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Appendix J - database_saver.php
<?php
$mysqli = new mysqli("127.0.0.1", "lrxjrklq_slirig", "slirig10", "lrxjrklq_exjobb", 3306);
if($mysqli->connect_errno){
echo "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
}else{
if(isset($_POST["data"])){
if(!$mysqli->query("INSERT INTO times (framework, lvl, data )" .
"VALUES (' $_POST[framework] ', ". ($_POST["lvl"] + 1). ",
'$_POST[data]')")){
echo "INSERT failed: (" . $mysqli->errno . ") " . $mysqli->error;
}else{
echo "Saved the framework: " . $_POST["framework"] . ", on lvl: " . ($_POST["lvl"] +
1);
}
}else{
echo "¨No data";
}
}
?>
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