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Sammanfattning
De flesta spel som utvecklas i HTML5 använder en Canvas metod som ritar ut 2-D 
grafik. Med examensarbetet ville utvecklarna och examinatorn undersöka om det var 
möjligt att göra ett spel med bra prestanda utan att använda Canvas. Istället använde 
utvecklarna DOM-trädet och de nya funktioner som finns i CSS3 för att rita ut grafiken.

Spelet som utvecklades heter Twofighter och är ett spel för två spelare på samma enhet 
exempelvis en surfplatta eller smartphone. Den ena spelaren styr ett rymdskepp som ska
undvika eller plocka upp objekt som den andra spelaren placerar ut.
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1 Inledning
Spel som utvecklas i HTLM5 använder oftast Canvas. Canvas är en teknik som går ut på att man 
ritar ut en bild på skärmen och varje gång det sker en förändring målas allt över och en helt ny 
bild målas ut igen. Tekniken som användes i detta projekt utgår ifrån objekt som går att flytta på, 
Document Object Model (DOM), istället för att rita om hela spelet varje frame så flyttar vi bara på
de element som behöver flyttas på. Enligt vår hypotes ska det gå minst lika bra om inte bättre än 
att göra ett spel i Canvas[1][2][3][4][5].

1.1 Syfte
Rapportens syfte är att utvärdera ett spel som är utvecklat i HTML5 DOM utan att använda 
Canvas samt att undersöka olika metoder för att öka prestandan på spelet.

1.2 Metod
Det tillvägagångssätt som utvecklarna använde sig av för att utveckla spelet var att följa en simpel
modell. Modellen bestod av fyra delar: Analys av problemet, skaffa information, implementera 
och testa. Utvecklarna valde att arbeta var för sig med olika delar för att snabbare komma framåt i
utvecklingen. När båda utvecklarna var klara med ett delmål sammanställdes koden och nya 
delmål valdes. 

1.3 Avgränsningar
Först och främst har spelet utvecklats för standardwebbläsare och därefter enbart blivit testat på 
android-plattformar. 
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2 Bakgrund 

2.1 Document Object Model
Document Object Model (DOM) är ett programmerings gränssnitt för Hyper Text Markup 
Language (HTML) och med hjälp av script, i detta fall JavaScript så kan man dynamiskt komma 
åt, flytta och uppdatera innehåll på grafiska objekt.

När en hemsida blivit laddad skapas ett DOM-träd med noder och hur de är relaterade till 
varandra. Varje nod motsvarar objekt som kan vara text och bilder. Dessa objekt innehåller även 
information som position och färg[6][7][8]

DOM trädet kan se ut som följande:

Figur 2.1 Exempel på hur DOM trädet kan se ut.

2.2 Beskrivning av spelet
Spelutvecklarna fick i uppgift att göra ett spel för två personer som skulle spelas på dator, 
smartphone eller en surfplatta. Den ena spelaren skulle styra ett rymdskepp och den andra skulle 
placera ut fiender och föremål som går att plocka upp. Spelarnas mål blir att antingen försöka 
hålla ut så länge som möjligt eller att den spelare som placerar ut objekten gör det så svårt som 
möjligt för spelaren som styr skeppet.
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2.2.1 Utvecklingsprocessen
Då spelutvecklarna inte var speciellt insatta i HTML5, JavaScript eller CSS vid projektets start 
tillbringades de första veckorna till att skaffa kunskap i språket genom att testa funktioner och 
tekniker som troligtvis skulle komma till användning i projektet.

Allt eftersom kunskapen hos utvecklarna ökade utvecklades spelet vidare och problem som 
uppstod löstes efter hand. Spelet utvecklades först till dator och dess webbläsare och senare 
justerades spelet för mobil lösning vilket innebar att spelplanen ändrades för den lösningen och att
touch event implementerades

2.3 Resultat
Ett mål med spelet var att undvika importering av bilder för att på så sett öka spelets prestanda. 
De föremål som visuellt förekommer i spelet är skapade med CSS3.

2.3.1 Skeppet
CSS är ganska begränsat men med det nya HTML5 och CSS3 följde det med nya funktioner som 
animationer[9], transitioner[10] och pseudo element[11]. Med dessa element har de föremål som 
förekommer i spelet skapats.

Skeppet som är det mest komplexa föremålet i spelet är uppbyggt av 13 olika div-objekt[12], 
Dessa div-objekt kan man använda för att göra former som rektanglar, trianglar och cirklar. Med 
hjälp av animationer har utvecklarna ändrat form och position, inom ett upprepande tidsintervall, 
på dessa objekt vilket gav en effekt att det ser ut som om skeppet är i gungning och även 
eldslågan ser brinnande ut (se figur 2.2).

Figur 2.2 Skeppet

2.3.2 Föremål

Utöver skeppet skapades 5 andra typer av föremål, fiende, Extra liv, liv, ammunition och skott.
Dessa objekt kunde inte vara lika komplexa som skeppet då de var i behov av att bli kopierade 
under spelets gång. Skeppet bestod av ett div-objekt med ett antal div-objekt i, om det skulle 
kopieras i javascript skulle man först behöva kopiera det huvudsakliga div-objektet och sedan alla 
de andra div-objekten som ligger inuti den och slutligen lägga in alla kopior i det första kopierade 
objektet. Detta skulle sänka spelets prestanda och en annan lösning behövdes.
Den lösning som valdes var att göra föremålen, framför allt fienden, mindre komplexa och 
använda pseudo-element. Om man har ett div-objekt och döper det till “foo”, kan man med  hjälp 
av pseudo element lägga till “foo:before” och “foo:after”. Dessa två objekt “foo:before” och 
“foo:after” fungerar som vanliga div-objekt. Det som är speciellt med pseudo elementen 
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“foo:before” och “foo:after” är att de tillhör “foo” och om “foo” kopieras, kopieras även 
“foo:before” och “foo:after”. Detta gör att konstruktion av div-objekt med 3 olika former kunnat 
skapas.

När ammunitions symbolen skapades, prövades en annan funktion som innebär att man jobbar 
med skuggor. En pixel skapades och där efter kan ett obegränsat antal skuggor av den pixeln 
skapas med olika färger. Dessa skuggor användes för att göra en bild av en pistol.

En annan ny funktion i CSS3 som användes var “linear-gradient”[13]. Den hjälper till att göra en 
mjuk övergång mellan två eller flera färger, som bland annat syns på “skottet” här nedan.

     
Figur 2.3 Bild på fiende, extraliv, ammunition och skott

2.3.3 Slutversionerna
Som nämnt tidigare blev det två olika versioner på spelet beroende på om det spelas på 
mobilenhet eller dator. I datorversionen styr den ena spelaren skeppet med piltangenterna och 
skjuter med mellanslag. Spelaren kan bara vara inom det svarta området som är till vänster enligt 
bilden nedan. En röd box med ett hjärta innehåller ett extraliv, spelaren som styr skeppet plockar 
upp en box och ytterligare ett hjärta dyker upp högst upp till vänster på spelplanen. För att kunna 
skjuta måste spelaren plocka upp de gröna ammunitionsboxarna och får där med 5 stycken skott 
som visas som en vit siffra under antalet liv spelaren har.

Den andra spelaren placerar ut de dragbara objekten med musen och kan bara placera ut dem på 
det grå området. Resten av figurerna som inte är angivna på bilden är redan utsatta föremål som är
i rörelse neråt. När ett objekt har placerats ut på spelplanen startar en klocka, när den klockan når 
två sekunder dyker ett nytt slumpmässigt objekt upp. När ett nytt objekt dykt upp startas 
ytterligare en klocka som räknar ner från tio sekunder, når den noll kommer det specifika objektet 
automatiskt åka nedåt.  
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Figur 2.4 Spellayout på dator

Tanken med den mobila layouten är att spelarna ska sitta mitt emot varandra med den mobila 
enheten emellan sig och spela. När objekten placerats ut på den grå zonen kommer de att åka 
nedåt med en bestämd hastighet mot botten av skärmen. När objekten når botten dyker de upp på 
den svarta planhalvan, roterade 180 grader och har då en motsatt färdriktning och färdas då uppåt 
enligt bilden nedan. Den andra spelaren styr skeppet genom att trycka på en position, skeppet 
kommer sedan att med en konstant hastighet ta sig till den positionen. För att skjuta ska man 
trycka på den “skjutknapp” som visas i bilden nedan, ett skott kommer då att avfyras och antalet 
skott minskas med ett.
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Figur 2.5 spellayout på mobil
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3 Optimering
För att spelet ska gå att spela på mobila enheter måste koden vara så snabb som möjligt, därför har
utvecklarna undersökt vissa optimeringsmetoder[14][15][16] som går att applicera på koden. De 
metoder som valts är följande:

● Undvik globala variabler

● Undvika DOM accesser

● Gör om jQuery[17] till JavaScript

3.1 Beskrivning

3.1.1 Globala variabler

När en variabel deklareras görs det i en namnrymd. Det finns två typer av namnrymder lokal 
namnrymd och en global namnrymd. Variabler som deklareras i den globala namnrymden är 
tillgängliga för hela programmet och de variabler som deklareras i en lokal namnrymd är bara 
tillgänglig för den funktion som äger den namnrymden.
När en funktion ska använda en variabel letar programmet först igenom den lokala namnrymden 
och sedan den globala. Detta sker varje gång den globala variabeln anropas i funktionen. Om den 
globala variabeln används mer än en gång i funktionen kan man spara undan den i den lokala 
namnrymden och därmed spara tid[1][7].

kod exempel:
var GlobalArray[500] = new Array [0,1,2,3,4...499]

function (){

var LokalArray = GlobalArray.length;

    for(var i = 0; i < LokalArray; i++)
    {
        /* kod */
    }
}

I exemplet kommer for-loopen iterera igenom en array med 500 objekt. Längden på arrayen 
sparas undan i en lokal variabel så att den inte behöver hämtas varje gång en iteration ska 
genomföras, istället för att hämta en global variabel 500 gånger så hämtas den bara en gång.

3.1.2 Undvik DOM accesser

Det tar lång tid att komma åt och hämta objekt från DOM trädet. Javascript och DOM är två olika 
språk, för att kommunikation ska ske mellan dessa språk krävs en översättning som metaforsikt 
kan ses som en bro medans Javascript och DOM kan jämföras med två olika länder som är 
ihopkopplade med bron. För att korsa den så kallade bron krävs en tullavgift som motsvarar tid, 
om man gör detta flera gånger och ofta så går det åt mycket tid på enbart tullavgift. Därför är det 
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prestandamässigt bäst att undvika att passera bron i onödan, det kan undvikas genom att spara 
undan redan hämtade DOM objekt till lokala variabler.
Man kan även antyda att DOM accesser och manipulering är bland det mest tidskrävande man kan
göra i Javascript[1].

kod exempel:
(allt som börjar med “document.” är DOM)

Dåligt:
var left = document.getElementById(‘ID1’).style.left;
var top = document.getElementById(‘ID1’).style.top;
var color = document.getElementById(‘ID1’).style.color;

Bra:
var ID1 = document.getElementById(‘ID1’).style;
var left = ID1.left;
var top = ID1.top;
var color = ID1.top;

Istället för att hämta “ID1” upprepande gånger, sparar vi undan “ID1” lokalt en gång.

3.1.3 Gör om jQuery till javascript
jQuery är ett bibliotek till JavaScript. Det är framförallt framtaget för att göra manipulering av 
HTML, DOM, event hantering, animering och AJAX mycket enklare med mindre kod. I 
rapporten undersöker utvecklarna skillnaden mellan jQuery och JavaScript och jämför hur lång tid
det tar att utföra samma sak med eller utan biblioteket, jQuery.

Nedan visas ett exempel på hur man ersätter ett DIV-objekt i DOM trädet, med och utan jQuery.

jQuery:
$("#plats1").removeClass().addClass(box2);

Enbart JavaScript:
var id='plats1';
var myClassName = document.getElementbyId(id).className;
var d = document.getElementById(id);
d.className=d.className.replace(myClassName,"");
d.className = d.className + ‘box2’;

3.2 Test
Utvecklarna har undersökt de olika optimeringssätt som nämnts tidigare i rapporten och tagit fram
exempel i spelkoden där optimering har kunnat implementerats. Testerna har utförts i Chrome 32 
på en Macbook Air mid 2012 i Mac OS X. Utvecklarna valde att inte utföra några test på mobila 
enheter då en konsekvent testmiljö inte gick att få fram.
För att kunna mäta skillnaden mellan den optimerade och icke optimerade koden används två 
tidsstämplar. I kodexemplet nedan sparas en tidsstämpel i variabeln “start” med funktionen 
“window.performance.now()” som ger en tid i millisekunder, med 13 decimaler, sedan hemsidan 
laddades. Därefter följer koden som ska undersökas följt av “sluttid” som är “start” minus 
ytterligare en “window.performance.now()” vilket resulterar i att sluttiden blir exakt den tid det 
tog för koden emellan “start” och “sluttid” att exekvera[17].
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Kodexempel:

var start = window.performance.now();
// kod som ska tidsundersökas
var sluttid = window.performance.now() - start;

3.2.1 Undvik globala variabler

Ett testfall skapades och det bestod av en array med 1000 platser. En for-sats skulle sedan iterera 
igenom arrayen och varje plats skulle fyllas med ett värde från en global variabel. I det ena 
testfallet hämtas värdet från den globala variabeln vid varje iteration och i det andra testfallet 
sparas den globala variabeln undan i en lokal variabel som sedan används vid varje iteration.

Före:
globalVar = new array(1000); // Deklareras i den globala 
namnrymden

//Start av tidsmätning

for (var i = 0; i < globalVar.length; ++i)
    {
        globalVar[i] = 1;
    }
//Slut av tidsmätning

I kod exemplet ovan hämtades längden av arrayen globalt, under varje iteration, vilket leder till att
det sker 1000 globala hämtningar.

En tid motsvarar iteration av arrayen på 1000 objekt:
0.0200001522898674
0.039999838918447495
0.03200024366378784
0.020999927073717117
0.03400025889277458
0.03300001844763756
0.028999987989664078
0.031000003218650818

Medelvärde: 0.03000
Minsta värde: 0.02000
Största värde:  0.03999
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Efter:
globalArray = new array(1000); // Deklareras i den globala 
namnrymden

//Start av tidsmätning

var localArray = globalVar;
for (var i = 0; i < localArray.length; ++i){
    localArray[i] = 2; 
}

//Slut av tidsmätning

Det som gjorts för att optimera koden är att spara undan den globala variabeln “globalArray” till 
den lokala variabeln “localArray”. For-satsen hämtar där efter längden på arrayen genom 
“globalArray.length” varje gång en iteration sker. Resultatet finns nedan.

En tid motsvarar iteration av arrayen med 1000 objekt:
0.01400010660290718
0.013999640941619873
0.01600012183189392
0.01400010660290718
0.01400010660290718
0.014999881386756897
0.01400010660290718
0.015999656170606613

Medelvärde: 0.01462
Minsta värde: 0.01399
Största värde:  0.01600

3.2.2 Undvik DOM-hämtning
Optimering av kollision:

I “gameloopen()” sker uppdatering av ett objekts position och sedan körs en kollisionshanterare 
som kollar upp om objektets nya position kolliderar med skeppets position. Detta sker för alla 
objekt som är utplacerade på spelplanen. Kollisionshanteraren behöver skeppets träffyta som 
består av två stycken rektanglar som bildar ett kors. Storleken av dessa rektanglar specificeras i 
CSS-filen och måste hämtas via DOM.

För att få ett identisk test både före och efter optimering, gjordes ett fall där alla tre slumpmässiga 
objekt automatiskt åkte ner var femte sekund. Detta ledde till att det i värsta fall blev totalt 24 
objekt på planen som hade en bestämd hastighet neråt. Testfallen jämfördes genom en 
medelvärdes mätning av 1000 varv av “gameloopen()” där ett varv är en frame som körs var 
16,666 millisekund. Tanken är att tiden startas vid spelets start och att tre stycken tider i följd 
samlas in.
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Före optimering:

kod exempel:
for(var i = 0; i < placedItems.length; i++){
    newPosArray(i);
    var currentItem = placedItems[i];

    if(collision(i)){
        currentItem.rmv = true;
    }
    removeArray(i, placedLength);
}
function collision(i) {
    var d =    
document.getElementById("hittbox").getBoundingClientRect();
    var d2 = 
document.getElementById("hittbox2").getBoundingClientRect();
    var hit = false;

    /* Kollisionshantering med ett antal if-satser.
    Vid kollision sätter de “hit” till true annars false
    */
    return hit;
}

Koden itererar genom alla utlagda objekt som finns i “placedItems”, för varje iteration anropas 
kollisionshanteraren “collision()” som hämtar de två DOM objekt som behövs för att kolla 
kollision med skeppet. I detta test är 24 objekt i värsta fall ute på planen samtidigt och då sker det 
totalt 48 DOM hämtningar varje frame. Testets tid visas nedan.

varje tid är ett medelvärde på 1000 frames (tid i millisekunder )
3.16508699982659
8.44933099966147
11.6478140002582

Vid testkörning fylldes spelplanen successivt och det var inte förrän efter andra tidstämpeln som 
det blev ett maximalt antal objekt på skärmen.Flera tester kördes och de första 3 värdena var alltid
likvärdiga men en skillnad på ±0.2 millisekunder, efter det tredje värdet kunde tiderna eskalera till
20 millisekunder men detta kunde variera från test till test.
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Efter optimering:

kod exempel:
// variablerna hitB1 och hitB2 deklareras vid start av spelet och
// omdeklareras när skärmstorleken ändras.

hitB1 = 
document.getElementById("hittbox").getBoundingClientRect();
hitB2 = 
document.getElementById("hittbox2").getBoundingClientRect();

for(var i = 0; i < placedItems.length; i++){
    newPosArray(i);
    var currentItem = placedItems[i];

    if(collision(i, hitBOX1, hitBOX2)){
        currentItem.rmv = true;
    }
    removeArray(i, placedLength);
}

function collision(i, hitBOX1, hitBOx2) {
    var d = hitBOX1;
    var d2 = hitBOX2;
    var hit = false;

    /* Kollisionshantering med ett antal ifsatser.
    Vid kollision sätter de “hit” till true annars false
    */
    return hit;
}

För att optimera koden har de två DOM hämtningar i funktionen “collision()” flyttats så att de 
bara hämtas när spelet startas och när storleken på skärmen justeras. Detta gör att DOM 
hämtningarna endast sker en gång istället för att det sker upprepade gånger när objekten 
undersöks med kollisionshanteraren.

varje tid är ett medelvärde på 1000 frames (tid i millisekunder)
0.4588240001176018
0.7788599995546974
0.7655450005258899

Ovan visas de första tre mätvärdena efter att spelet startats. De följande tidsstämplarna höll sig 
stabilt mellan 0.7 och 0.8 millisekunder.
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3.2.3 Gör om jQuery till JavaScript

Nedan körs en tidsmätning på hur lång tid det tar att hämta ett DOM-objekt, med och utan jQuery.
Varje tidsmätningen är ett medelvärde av 100 anrop på koden.

Med jQuery:
var Area = $(‘plan2’);

varje tid är i millisekunder.
0.049779999753809534
0.044160000325064175
0.046479999655275606

Utan JQuery:
var Area = document.getElementById(‘plan2’);

varje tid är i millisekunder.
0.004849999895668589
0.005520000268006697
0.0053500000649364665
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4 Diskussion

4.1 Spelet
Syftet med projektet var att undersöka om det var möjligt att göra ett spel i HTML5 med DOM 
objekt utan att använda Canvas. Detta var möjligt på både dator- och mobilplattform dock går det 
att ifrågasätta prestandan på vissa mobiler. Man kan även anta att den här typen av spel inte är 
optimal i DOM-miljö då en stor mängd objekt ska flyttas varje frame, i detta fall 60 frames per 
sekund, och varje flyttat objekt kräver en ändring i DOM-trädet, som är en tidskrävande process.

Utseendemässigt hade det kunnat bli snyggare att importera bilder till de DIV objekt som 
motsvarar alla figurer i spelet. För att få bättre prestanda i spelet, gjordes all grafik med hjälp av 
CSS. Detta medförde dock en begränsning till vad som var möjligt att skapa grafiskt då en CSS 
figur byggdes upp av flera former, där var och en motsvarade ett DIV objekt. De utplacerbara 
objekten blev ännu mer begränsade då de behövde vara kloningsbara och ha kollisionshantering. 
Om de utplaceringsbara objekten skulle bestå av fler DIV objekt för att få en mer komplex design,
skulle det behövas mer avancerad kod och en konsekvens skulle då bli en prestandaförlust. I detta 
fall skulle importering av bilder ge ett mer avancerat utseende med samma klonings- och 
kollisionskod som används nu.

Vid skapandet av rymdskeppet användes animationer för att få det att se rörligt ut. Det var väldigt 
smidigt att jobba med då man bara behövde ange minsta och största storlek på objektet, där efter 
en tid som det skulle ta för storlekarna att övergå till varandra. Om man skulle importera bilder 
skulle motsvarigheten vara att importera ett flertal med bilder, ju fler bilder desto mjukare skulle 
animationen se ut, och där efter växla mellan dem. Detta skulle även bli lösningen om spelet hade 
utvecklats med Canvas.

Då Twofighter utvecklades för både mobil och dator var det mycket som behövde utvecklas med 
olika lösningar. Exempel på detta var att spelplanerna för dator och mobil ser lite olika ut och att 
“mouseevent”[18] fungerar annorlunda jämfört med “touchevent”[19][20] i en mobil plattform. 
Vilket innebar att generella lösningar som fungerade för båda plattformarna och båda layouterna 
var svåra att konstruera samt all kod behövdes testas för alla nya enskilda fall.

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att det är fullt möjligt att skapa ett spel i 
HTML5 med hjälp av DOM-trädet men det är kanske inte lämpat för alla typer av spel.

4.2 Optimering

4.2.1 Undvik globala variabler
I testfallet “Undvik globala variabler” i kapitel 3.3.1 undersöktes skillnaden i tiden det tog att 
använda globala variabler jämfört med att spara undan den globala variabeln en gång till en lokal 
variabel och sedan använda den istället. Åtta stycken tider samlades in per testfall, dessa tider är 
en mätning av hur lång tid det tog att använda en variabel 1000 gånger.

I testfallet där enbart den globala variabeln användes blev medelvärdet på de åtta tiderna 0.03000 
millisekunder, det största- och minsta värdet avviker sig från medelvärdet med 0.01 millisekund. 
Till skillnad från det optimerade fallet där vi använde en lokal variabel, blev medelvärdet 0.01462
med ett största värde på 0.01600 och det minsta värdet på 0.01399. Utifrån detta testfall 
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konstaterades att värdena var stabilt utspridda runt de lägre mätvärdena bortsett från några pikar 
som ökade medelvärdet.

Med hjälp av detta test har utvecklarna kommit fram till att det är mer lönsamt att spara undan 
globala variabler till lokala variabler om den globala variabeln skall användas upprepade gånger. 
Skillnaden i de två fallens medelvärde är 0.01538 millisekunder, vilket är mer än en halvering av 
exekveringstiden på den globala lösningens medelvärde. I det globala testfallet konstaterades det 
även att värdena var väldigt utspridda jämfört med det lokala testfallet.

I ett mindre system där de globala variablerna inte används lika ofta kommer den här 
optimeringsmetoden inte att vara lika effektiv men ju fler iterationer och användningar av den 
globala variabeln desto mer tid går det att spara genom att spara undan de globala variablerna till 
lokala. I ett stort system med en stor global namnrymd kommer det ta längre tid att leta upp de 
variabler som sparas där, det kommer då att bli ännu viktigare att undvika globala variabler.

4.2.2 Undvik DOM-hämtning
I testet “undvik DOM-hämtning” i kapitel 3.3.2 undersöktes spelets kollisionshanterare där två 
DOM objekt kunde flyttas ur en funktion som upprepades flertal gånger varje frame. Tre 
medelvärdesmätningar samlades in i följd per testfall, vid spelstart. Då antalet objekt på 
spelplanen började från noll och ökade till värsta fallet på 24 objekt, det är därför tiderna ökar.

En markant skillnad visades mellan den optimerade och icke optimerade kodens mätvärden då 
den optimerade kodens högsta mätvärde var ca 0.779 millisekunder och den icke optimerade 
kodens lägsta mätvärde var 3,165 millisekunder. Vid fortsatta mätningar kunde man se att den 
icke optimerade koden hade en tendens att överskrida de 16 millisekunder som är en tidsgräns för 
hur lång tid en frame får ta. Detta resulterade till en fördröjning i spelet vilket påverkade 
spelupplevelsen negativt. När dessa 16 millisekunder överskreds byggdes en fördröjning på och 
skapade en ond cirkel där tiden byggdes på mer och mer. Den icke optimerade kodens medelvärde
av 1000 frames kunde därav öka upp till 20 millisekunder. Jämfört med den optimerade kodens 
medelvärde som oavsett hur lång tid den kördes aldrig överskred 0.8 millisekunder.

Detta extrema testfall som implementerades före optimeringen kan lätt ske om man inte är insatt i 
hur lång tid en DOM hämtning tar. Om DOM hämtningen dessutom ligger i ett upprepande 
intervall kan det ha negativa konsekvenser på den tid det tar att exekvera koden.  

4.2.3 jQuery till JavaScript
I testfallet “Gör om jQuery till JavaScript” i kapitel 3.3.3 undersöktes ett fall där en variabel 
skulle tilldelas ett objekt från DOM trädet. Tre mätvärden togs fram, varje mätvärde är ett 
medelvärde på 100 exekveringar.

I testet ser man att optimeringen gav resultat. jQuery är ungefär tio gånger så långsam som 
JavaScript men koden är betydligt längre i Javascript än i jQuery. I vissa fall kan en rad jQuery 
motsvara fem rader JavaScript, det är därför förståeligt att jQuery används flitigt för att det just är 
så enkelt och kortfattat. Om den jQuery man använder bara används vid få tillfällen så har det inte
någon större betydelse men om man tillexempel har ett anrop i en loop som itereras många gånger
och konstruerar ett program som har tidsbegränsningar så är det troligtvis inte optimalt. Men 
däremot om man ska göra hemsidor som inte är lika beroende av tiden, skulle det vara smidigare 
att använda jQuery då det är lättare att skriva, man kan göra så pass mycket med det och det är 
kompatibelt med ett fler tal webbläsare. Är systemet beroende av tid som exempelvis ett spel, ska 
man tänka på att vara varsam med att använda jQuery och använda JavaScript så gott det går.
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5 Slutsats
Under projektets gång visade det sig att det var fullt möjligt att skapa ett spel utan att använda 
Canvas i HTML5. Spelets prestanda blev mycket bättre då utvecklarna lärt sig mer om JavaScript 
och hur man skriver kod som inte tar lång tid. Dock rekommenderas att ifrågasätta valet att 
använda DOM-trädet vid spelutveckling då många objekt ska manipuleras från Javascript 
upprepade gånger.
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6 Ordlista
DOM - Document Object Model
HTML - Hyper Text Markup Language
CSS - Cascading Style Sheets
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