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Sammanfattning
Människor spenderar allt mer tid på Internet och använder enheter med olika
skärmstorlekar och upplösningar mer frekvent när de bläddrar på webben. Detta har
gjort att webbutvecklare har ställts inför stora utmaningar med att kunna nå ut till
samtliga internetanvändare på ett tillgängligt sätt, oavsett vilken enhet som används. På
senare tid har detta blivit ett problem som har lett till att webbutvecklare måste optimera
webbplatser för att maximera internetanvändarnas upplevelse. I detta arbete utförs ett
tekniskt experiment genom användartester. Målet med experimentet är att undersöka
hur interaktioner från användare på en responsiv webbplats kan aggregeras och
visualiseras med hjälp av de grafiska verktygen heatmap och heatelements. Resultatet
av experimentet visar att det grafiska verktyget heatelement är mer tillförlitligt än
heatmaps på en responsiv webbplats när interaktionsdata som samlats in från olika
enheter ska aggregeras och visualiseras.
Nyckelord: heatmaps, heatelements, responsiv webbdesign, användarinteraktion,
javascript
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1 Introduktion
Den ökade användningen av mobila enheter sätter dagens webbutvecklare inför större
utmaningar när nya webbplatser ska utvecklas. En stor utmaning för webbutvecklare har blivit
att kunna nå ut till samtliga internetanvändare som besöker en webbplats på ett tillgängligt
sätt. Detta är nödvändigt för att kunna öka användarupplevelsen under besöken som sker på
en webbplats. Webbplatser måste därför anpassas efter alla olika enheter, oberoende av
enheternas skärmstorlek, upplösning eller vilken interaktionsmetod som används
(Mohorovičić, 2013).
För att kunna optimera och utveckla effektivare webbplatser som har bättre användarbarhet
så måste webbutvecklare veta hur användare interagerar med webbplatser. Ett sätt att
undersöka hur användarna interagerar med en webbplats är genom att samla in interaktioner
och sedan analysera dessa med ett verktyg. Ett populärt verktyg att använda för att visualisera
interaktioner är heatmaps, d.v.s. en värmekarta som representeras av ett färgspektrum mellan
två färger, oftast en varm och en kall. Problemet är dock att det inte existerar något
övergripande verktyg för att visualisera aggregerad interaktionsdata som samlats in på en
responsiv webbplats med enheter som har olika plattformar och interaktionsmetoder
(Lamberti & Paravati, 2015).
Frågeställningen som undersöks i detta arbete handlar om hur interaktioner från användare
på en responsiv webbplats kan aggregeras och visualiseras med hjälp av de grafiska verktygen
heatmap och heatelements när det existerar interaktionsdata från olika enheter och
plattformar. För att besvara arbetets frågeställning har två olika nollhypoteser med var sin
mothypotes antagits.
Den vetenskapliga metod som tillämpas för att besvara arbetets frågeställning är ett mänskligt
orienterat tekniskt experiment då arbetet innefattar utvärderande och prövande av en
existerande teori. I det tekniska experimentet så förekommer användartester där testpersoner
får interagera med två verklighetstrogna responsiva webbplatser på deras egna enheter. För
att kunna samla in interaktionsdata från testpersonerna och analysera denna så erhöll dom
en lista med uppgifter som skulle utföras. Alla interaktioner lagrades i en relationsdatabas och
analyseras senare i arbetet.
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2 Bakgrund
2.1 Webbens utveckling
När World Wide Web först introducerades på 1990-talet användes webben främst för att
sprida kontaktinformation genom simpla webbplatser utformade likt trycka visitkort (Kim,
2013b). Detta var en tid då webben hade begränsat med stöd och stationära enheter
dominerade. Sedan denna tid har webben utvecklats enormt genom att flera nya
webbteknologier tillkommit, vilket underlättat för webbutvecklare att anpassa webbplatser
(Mohorovičić, 2013).
När den första smarta telefonen med pekskärm lanserades år 2007 började den mobila
webben att växa. Detta berodde framförallt på att telefonen hade en inbyggd webbläsare, vilket
gjorde det möjligt att söka efter resurser på Internet på ett hanterbart och behagligt sätt. Kort
därefter började andra företag lansera sina varianter av smarta telefoner och försäljningen av
smarta telefoner ökade lavinartat (Kim, 2013b).
I takt med det snabbt växande användandet av smarta telefoner så nådde även andra mobila
enheter som surfplattor och bärbara datorer ut till konsumenterna. Då många av dessa mobila
enheter hade olika skärmstorlekar och upplösningar så sattes webbutvecklare inför stora
utmaningar. Webbutvecklarna var tvungna att skapa webbplatser för att nå ut till samtliga
webbanvändare på ett tillgängligt sätt, oavsett enheternas skärmstorlek, upplösning eller
plattform. Till en början löstes problemet genom att webbutvecklarna skapade separata
webbplatser för de mobila och stationära enheterna, men detta fick snabbt en ändring efter
att webbdesignern Ethan Marcotte presenterade begreppet responsiv webbdesign år 2010
(Mohorovičić, 2013).

2.2 Responsiv webbdesign
Responsiv webbdesign är en metod som går ut på att utveckla webbplatser som ser lika bra ut
oavsett vad besökaren har för skärmstorlek, plattform eller orientering på sin enhet (Marcotte,
2010). I och med det ökande antalet enheter och olika plattformar som finns på marknaden
så är det mer tidseffektivt att utveckla nya webbplatser baserat på metoden responsiv
webbdesign för att behålla flexibilitet och ge besökarna en bättre användarupplevelse
(Mohorovičić, 2013).
Innan metoden responsiv webbdesign introducerades utvecklades webbplatser efter principen
pixel-perfekt webbdesign. Denna metod gick ut på att webbutvecklare utgick från en färdig
mall och försökte skapa en webbplats som är så lik den ursprungliga mallen som möjligt utan
att ta någon som helst hänsyn till vad användare har för enheter när webbplatsen ska besökas.
Detta innebar att en webbplats som var optimerad efter skärmstorlekar med 1024 x 768 pixlar
kunde se olika ut på en skärm med lägre eller högre upplösning (Kim, 2013a).
Det snabbt växande antalet mobila enheter med olika skärmstorlekar som kom ut på
marknaden ledde till att metoden pixel-perfekt webbdesign blev ett problem. Webbutvecklare
började då använda responsiv webbdesign för att kunna eliminera dessa problem.
Grundtanken med responsiv webbdesign är att arbeta utifrån ett rutnätssystem som
dynamiskt anpassar sig efter enhetens skärmupplösning som webbplatsen besöks ifrån.
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Istället för att använda fasta pixlar som man gjorde med metoden pixel-perfekt webbdesign
så utnyttjas nu istället procent, vilket gör det möjligt att kunna visa webbplatsen på vilken
enhet som helst oavsett orientation. Detta med hjälp av så kallade media queries vilket låter
webbutvecklare specificera hur webbplatsen ska visas upp baserat på exempelvis enhetens
skärmstorleksbredd (Kim, 2013a).
När en responsiv webbplats ska utvecklas så finns det två olika tillvägagångssätt som brukar
tillämpas. Det ena sättet är att bygga webbplatsen genom att utgå ifrån metoden mobile-first.
Fokus med denna metod ligger i att anpassa webbplatsen efter enheter med mindre
upplösningar och därefter definiera större upplösningar med hjälp av media queries
progressivt. Det andra tillvägagångssättet utgår från metoden desktop-first. Denna metod är
motsatsen till mobile-first. Detta innebär att webbutvecklaren initialt fokuserar på att anpassa
webbplatsen efter enheter med större upplösningar och därefter definierar stöd för mindre
upplösningar regressivt (Mohorovičić, 2013).
Om en responsiv webbplats ska utvecklas så finns det flertalet olika ramverk som det är möjligt
att utgå ifrån för att effektivisera utvecklingsprocessen (Kim, 2013b). Ett av dessa ramverk
kallas för Bootstrap och är världens mest populära ramverk för att utveckla responsiva
webbplatser med metoden mobile-first. Detta ramverk inkluderar flertalet HTML, CSS samt
JavaScript filer för att underlätta och tidseffektivisera utvecklingen av en responsiv webbplats.
Bootstrap är en öppen mjukvara släppt under licensen MIT vilket innebär att dess källkod inte
är proprietär utan är tillgänglig att läsa, kopiera, vidaredistribuera och modifiera för både
privatpersoner och kommersiella verksamheter (Otto & Thornton, 2016).

2.3 Heatmaps
Heatmaps är ett grafiskt verktyg som uppkom under 1990-talet och användes till en början
för att beskriva finansiell information genom att visualisera ett färgspektrum. Därefter
har det grafiska verktyget implementerats i flera olika användningsområden. Genom att bland
annat implementera heatmaps i en mjukvara för ögonigenkänning kunde studier gällande
användarbarhet slutföras (Lamberti & Paravati, 2015).
På senare tid har användningsområdet för heatmaps ökat ytterligare och även hittat sig till
webben. Genom att implementera heatmaps på webben så är det möjligt att på ett grafiskt sätt
kunna visualisera områden som användare har interagerat med. Detta kan exempelvis göras
genom att spåra hur användare på en stationär enhet har rört muspekaren eller musklick på
olika dokumentobjekt. Det är även möjligt att spåra hur användare på mobila enheter med
touch-baserad interaktion har interagerat med en webbplats. Detta görs då istället genom
fingerklick, svep samt interaktioner med flera fingrar för att exempelvis förstora eller
förminska. När en heatmap visualiseras så sker detta med hjälp av ett färgspektrum mellan
två färger, en varm och en kall, där den varma färgen indikerar hög användarinteraktion och
den kalla färgen låg användarinteraktion (Lamberti & Paravati, 2015). Figur 1 visar en
heatmap som visualiserar klickinteraktioner som har gjorts på en webbplats.
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Figur 1

En heatmap som visualiserar interaktioner som skett på en webbplats.

Heatmaps som är baserade på visningsområdet, d.v.s. det område som för närvarande visas
på en enhet, är ett viktigt verktyg för att kunna spåra användarinteraktioner på mobila
enheter. Den största begränsningen med dessa heatmaps är dock att de fokuserar på specifika
områden snarare än på själva innehållet av webbplatsen. Då det finns ett stort antal enheter
som det är möjligt att besöka en webbplats igenom och att olika webbläsare renderar
webbplatsen på olika sätt, så kan det genereras en missvisande heatmap. Detta beror främst
på att olika enheter har olika skärmstorlekar, upplösningar och därmed även
visningsområden. För att få en tydligare och mer rättvis heatmap så kan man inkludera
ytterligare en mätvariabel, nämligen webbplatsens dokumentobjektsmodell. Genom att samla
in information om både visningsområdet och webbplatsens struktur med dess element så blir
det möjligt att spåra var interaktioner har skett på objektnivå (Lamberti & Paravati, 2015).
Denna typ av heatmap kallas hädanefter för heatelement i detta arbete.
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3 Problemformulering
3.1 Problemet
Ett sätt att analysera interaktionsdata från användare är med hjälp av de grafiska verktygen
heatmap och heatelements. Begränsningen med heatmaps är att fokus ligger på specifika
områden snarare än på själva innehållet av webbplatsen. På responsiva webbplatser innebär
detta att det blir svårt att få en rättvis bild över interaktionsdata från användaren. Detta beror
på att det finns ett stort antal enheter som det är möjligt att besöka webbplatsen igenom.
Plattformarna och webbläsarna på dessa enheter skiljer sig, vilket leder till att webbplatsen
kan renderas på olika sätt och missvisande heatmap genereras. Problemet är att det inte
existerar något övergripande verktyg för att visualisera aggregerad interaktionsdata som
samlats in från responsiva webbplatser, med enheter som har olika plattformar och
interaktionsmetoder (Lamberti & Paravati, 2015).
Problemet behöver lösas för att människor spenderar allt mer tid på Internet och använder
mobila enheter som smarta telefoner och surfplattor mer frekvent för att besöka webben.
Detta innebär att webbplatser måste optimeras för att maximera besökarens
användarupplevelse (Mohorovičić, 2013). För att kunna optimera och utveckla effektivare
webbplatser så måste webbutvecklare veta hur användare interagerar med innehållet på en
webbplats. Hur interaktioner görs på en webbplats skiljer sig beroende på vilken plattform
besökaren använder. Om en besökare interagerar med en webbplats från en stationär enhet
med en muspekare, så är det möjligt att ta reda på vad muspekaren har för koordinater och
spåra både musklick och muspekarens rörelser. Om besökaren däremot interagerar från en
mobil enhet med touch-baserad interaktion, exempelvis en smart telefon eller surfplatta, så
sker interaktionerna då istället genom fingerklick, svep samt interaktioner med flera fingrar
för att exempelvis förstora eller förminska (Lamberti & Paravati, 2015).
Detta leder till följande frågeställning: Hur kan interaktioner från användare på en responsiv
webbplats aggregeras och visualiseras med hjälp av de grafiska verktygen heatmap och
heatelements när användare har enheter med olika plattformar och sätt att interagera?
Den önskvärda lösningen karaktäriseras av att samtliga nedanstående delmål uppfylls. När
samtliga delmål har uppfyllts så kommer frågeställningen att kunna prövas mot hypotesen.
1. Genomföra en litteratursökning för att förstå forskningsområdet.
2. Utveckla och implementera två responsiva webbplatser och ett skript för att samla in
interaktionsdata från testpersoner.
3. Designa användartester på de olika plattformarna för att kunna genomföra
experimentet.
4. Genomföra användartesterna och lagra testpersonernas interaktionsdata i en
relationsdatabas.
5. Aggregera och visualisera insamlad interaktionsdata med hjälp av de grafiska
verktygen heatmap och heatelement.
6. Analysera och utvärdera experimentets resultat.

5

3.2 Hypotes
Den första nollhypotesen är att interaktionsdata som samlas in kommer kunna aggregeras och
visualiseras med heatmaps på bestämda visningsområden med brytpunkter. Interaktionsdata
kommer kunna samlas in även när enheter har olika egenskaper i form av skärmstorlekar och
upplösningar.
En mothypotes till den första nollhypotesen är att interaktionsdata som samlas in inte
kommer kunna aggregeras men kunna visualiseras med heatmaps på bestämda
visningsområden med brytpunkter. Interaktionsdata kommer kunna samlas in även när
enheter har olika egenskaper i form av skärmstorlekar och upplösningar.
Den andra nollhypotesen är att interaktionsdata som samlas in kommer kunna aggregeras och
visualiseras med heatelements på bestämda visningsområden med brytpunkter.
Interaktionsdata kommer kunna samlas in även när enheter har olika egenskaper i form av
skärmstorlekar och upplösningar.
En mothypotes till den andra nollhypotesen är att interaktionsdata som samlas in inte
kommer kunna aggregeras men kunna visualiseras med heatelements på bestämda
visningsområden med brytpunkter. Interaktionsdata kommer kunna samlas in även när
enheter har olika egenskaper i form av skärmstorlekar och upplösningar.

3.3 Metodbeskrivning
3.3.1 Metod
Den vetenskapliga metod som används för att besvara frågeställningen i detta arbete är
tekniskt experiment. Anledningen till varför metoden experiment valdes beror på att det
lämpar sig bäst jämfört med de andra alternativen, då arbetet innefattar utvärderande och
prövande av en existerande teori. Experiment används i arbeten för att få full kontroll över
situationen och kunna manipulera och kontrollera olika beteenden exakt och systematiskt
(Wohlin et al., 2012).
För att hitta relevant litteratur som kan användas till detta arbete kommer en systematisk
litteratursökning att genomföras. Genom att göra en systematisk litteratursökning så är det
möjligt att erhålla sökresultat som därefter kan utökas genom att spåra dess referenser med
exempelvis sökstrategin snowballing. Denna metod har visat lovande resultat för att
tidseffektivisera samt exkludera oväsentligt sökresultat (Jalali & Wohlin, 2012).
3.3.2 Tillvägagångssätt
En systematisk litteratursökning har genomförts baserat på sökfrågorna i appendix A.
Information om webbens utveckling, responsiv webbdesign, heatmaps samt
användarinteraktion har då kunnat samlas in. Relevanta sökresultat har sedan utökats genom
att spåra dess referenser både bakåt och framåt med hjälp av sökstrategin snowballing.
För det tekniska experimentet har fyra olika användartester utformats. Genom dessa
användartester har data samlats in i olika verklighetstrogna situationer. Det tekniska
experimentet är mänskligt orienterat vilket innebär att det har mindre kontroll eftersom
människor tänker och beter sig olika (Wohlin et al., 2012). Det har därför strävats efter
6

relevanta och intressanta testfall för att förhindra att arbetets resultat ska bli begränsat
(Berndtsson et al., 2008).
Experimentet gick ut på att två verklighetstrogna responsiva webbplatser med olika
egenskaper utvecklades. Båda webbplatserna byggdes enligt designprincipen mobile-first och
bestod av ett enda HTML-dokument. Den ena webbplatsen innehåller information om en
fiktiv bokföringsapplikation och är av typen landningssida. Den andra webbplatsen innehåller
information om en fiktiv frilansutvecklare som har en webbplats för att skapa nya kontakter
och hitta nya projekt att jobba med. För att samla in interaktionsdata från webbplatserna så
fick testpersonerna utföra uppgifter på dessa två webbplatser med deras egna enheter. All
interaktionsdata som samlades in har olika interaktionsmetoder. Plattformarna som
användes var datorer med muspekare och smarta telefoner med touch-baserad interaktion.
För att kunna besvara frågeställningen så undersöktes det hur data som samlats in från
användarens interaktioner kunde visualiseras. Tabell 1 visar upplägget av användartesterna.
Tabell 1 Upplägget av användartesterna.
Användartester

Första testet

Andra testet

Testgrupp 1

Dator webbplats 1

Smart telefon med webbplats 2

Testgrupp 2

Dator webbplats 2

Smart telefon med webbplats 1

Testgrupp 3

Smart telefon med webbplats 1

Dator med webbplats 2

Testgrupp 4

Smart telefon med webbplats 2

Dator med webbplats 1

I användartesterna finns fyra olika testgrupper med fyra olika tester som skiftar, både i
ordningen som de utförs och även vilken testgrupp som utför vilket test. Detta beror på att
hänsyn till extern validitet tas för att förhindra inlärning vilket ger experimentet ett mer
pålitligt resultat.
Genom att skifta både vilken enhet och webbplats som ska användas från det första testet till
det andra testet leder till att testpersonerna inte kommer kunna ha någon större användning
av inlärningen från det första testet. Denna typ av skiftning görs eftersom testpersonerna är
inblandade i mer än ett test. För att förhindra att de olika testen påverkar varandra och för att
kunna ge ett så trovärdigt resultat som möjligt så förhindras inlärningen genom denna
skiftning (Oates, 2006; Wohlin et al., 2012).
3.3.3

Alternativa metoder

Det finns två andra metoder som lämpar sig till denna sortens arbete, dessa är enkäter och
fallstudier. Enkäter används för att samla in information från eller om människor för att
beskriva, jämföra eller förklara kunskaper, attityder och beteenden (Wohlin et al., 2012). Detta
innebär att enkäter används för att bygga teorier. I och med att arbetet handlar om att pröva
en existerande teori så används inte enkäter för att besvara frågeställningen i detta arbete.
Den andra metoden är fallstudier som används för att undersöka olika fall med hjälp av flera
källor. Fallstudier används som observationsstudier och har en lägre kontrollnivå än
experiment (Wohlin et al., 2012). Eftersom det inte existerar något fall så är det inte lämpligt
att använda fallstudier i just detta arbete.
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3.3.4

Metoddiskussion

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur interaktioner från användare på en responsiv
webbplats kan visualiseras med hjälp av heatmaps och heatelements när användare har
enheter med olika plattformar och sätt att interagera. Arbetet kommer att utvärderas genom
att aggregera interaktionsdata från olika testfall för att sedan generera och visualisera
heatmaps och heatelements. Experimenten som görs kommer att utföras på enheter från två
olika plattformar som har olika interaktionsmetoder. Dessa plattformar är datorer med
muspekare samt smarta telefoner med touch-baserad interaktion. Resultatet från
experimentet kommer därefter att prövas med hypotesen mot frågeställningen för att se om
det går att besvara den.
3.3.5

Forskningsetik

Detta arbete strävar efter hög validitet och reliabilitet för att kunna bidra med ett så pålitligt
resultat som möjligt (Berndtsson et al., 2008; Wohlin et al., 2012). Därför kommer all
essentiell källkod som används för att genomföra detta arbete att publiceras för att göra det
replikerbart.
I arbetet förekommer det testpersoner som kommer att utföra användartester. Ingen
personlig information från testpersonerna kommer att samlas in eller avslöjas i någon form.
Inga testpersoner kommer heller att komma till skada under genomförandet av detta
experiment. För att arbetet inte ska drabbas av opålitligt resultat så kommer testpersonerna
inte vara medvetna om att deras interaktioner på webbplatserna analyseras. All
interaktionsdata som publiceras i detta arbete härstammar från insamlingen under
användartesterna och är riktig. Detta innebär att data inte kommer att fabriceras under några
omständigheter. Samtliga referenser i detta arbete har angivits följaktligen, eventuella
felaktigheter har inte gjorts avsiktligt.
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4 Genomförande
4.1 Litteraturstudie
För att genomföra detta arbete har inspiration och idéer erhållits genom att genomföra en
litteraturstudie. En viktig inspirationskälla för denna studie är arbetet som Lamberti &
Paravati (2015) genomfört. Lamberti & Paravati (2015) arbete förklarar och ger en inblick i
vad heatmaps är, varför det är användbart, vilka användningsområden det är och kan
appliceras på. Arbetet har varit en utgångspunkt för denna studie och beskriver olika typer av
heatmaps, hur dessa kan genereras samt visualiseras med hjälp av interaktionsdata från
enheter med olika interaktionsmöjligheter.
En annan viktig inspirationskälla för denna studie är journalen som Lamberti et al. (2017)
publicerade under arbetets gång, vilket är ett gott tecken på att ämnet fortfarande är intressant
och aktuellt. I journalen beskriver Lamberti et al. (2017) bland annat att lösningar för att få
insikter om användares beteenden på webbplatser ständigt har utvecklats de senaste åren.
Lösningarna bygger ofta på att man bäddar in en tredjeparts mjukvara som ansvarar för
insamlingen av interaktionsdata från användare som sedan skickas till en server för lagring
och bearbetning. I journalen nämns mjukvarorna Hotjar (https://hotjar.com), MouseFlow
(https://mouseflow.com) och CrazyEgg (https://crazyegg.com) som har analyserats och
jämförts för att få inspiration och idéer till hur heatmap och heatelement skripten ska
implementeras.
För att utveckla skripten som kan generera och visualisera heatmaps och heatelements så har
källkoden som Sun (2016) utvecklat varit en stor inspirationskälla. Sun (2016) har utvecklat
ett heatmap API som genererar och visualiserar heatmaps med hjälp av HTML5 canvas i
skriptspråket JavaScript. I de fall där programkoden som Sun (2016) har skrivit inte har
uppfattats har Flanagan (2011) använts för att erhålla information om hur diverse funktioner
i programkoden fungerar genom både pedagogisk text och exempelkod.

9

4.2 Progression
I detta kapitel beskrivs stegen som tagits för att komma fram till den slutgiltiga tekniska
artefakten som används för att samla in interaktionsdata för att sedan kunna generera och
visualisera heatmaps.
4.2.1 Implementation av webbplatser
För att kunna genomföra arbetet har två responsiva webbplatser utvecklats och
implementerats. Dessa webbplatser används vid genomförandet av användartesterna. Den
ena webbplatsen innehåller information om en fiktiv bokföringsapplikation och är av typen
landningssida. Webbplatsen är helt responsiv och bygger på det populära ramverket Bootstrap
som ursprungligen utvecklats av Otto & Thornton (2016). För att snabba på utvecklandet av
webbplatsen så har en mall (http://startbootstrap.com/template-overviews/new-age) laddats
ner och modifierats efter behov. Mallen är liksom Bootstrap en öppen mjukvara släppt under
licensen MIT vilket innebär att dess källkod inte är proprietär utan är tillgänglig att läsa,
kopiera, vidaredistribuera och modifiera för både privat och kommersiellt bruk. Figur 2 visar
hur den slutgiltiga versionen av den första webbplatsen.

Figur 2

En skärmdump av webbplatsen innehållande information om en fiktiv
bokföringsapplikation.

Den andra webbplatsen innehåller information om en fiktiv frilansutvecklare som har en
webbplats för att skapa nya kontakter och hitta nya projekt att jobba med. Även denna
webbplats är helt responsiv, men bygger på ett mindre populärt ramverk vid namnet Skel
(https://github.com/ajlkn/skel). För att även här skynda på utvecklingen av webbplatsen så
har en mall (https://html5up.net/photon) laddats ner och modifierats efter behov. Mallen är
liksom ramverket en öppen mjukvara. Figur 3 visar hur den slutgiltiga versionen av den
andra webbplatsen.
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Figur 3

En skärmdump av webbplatsen innehållande information om en fiktiv
frilansare.

Eftersom syftet med arbetet inte är att formge själva webbplatserna så har mindre fokus legat
på denna del och webbplatsmallar som är släppta under öppen källkod har implementerats.
Användningen av mjukvaror som är släppta i öppen källkod underlättar replikering av arbetet
i framtiden samt bidrar till ett mer pålitligt resultat.
4.2.2 Implementation av skript för datainsamling
För att kunna generera en heatmap som visar användarens interaktioner så behövs data från
användarnas klick- och touchinteraktioner. För att kunna samla in interaktionsdata från
användare måste ett skript för datainsamling implementeras på webbplatserna. När data ska
samlas in behövs även någon form av databas för att lagra data. I detta arbete används
relationsdatabasen MariaDB som är en förgrening av den populära relationsdatabasen
MySQL. Denna databas väljs framförallt eftersom den populära mjukvaran och skriptspråket
PHP, som används i detta arbete, har integrerat stöd för anslutningar med denna typ av
databas.
Det första steget för datainsamlingen är att skapa en databas och en databastabell för att lagra
interaktionerna, denna återfinns i appendix B. Databasen döptes till heatdata och
databastabellen döptes till click_touch_data. Tabellen innehåller 11 olika kolumner och lagrar
identifikationsnummer för klick- eller touchinteraktionen, datum, sessionens id, information
om enheten, enhetens visningsområde, interaktionskoordinater i båda x och y led,
klassnamnet på interaktionselementet, interaktionstyp samt vilken av de två webbplatserna
interaktionen har skett på. Figur 4 visar en skärmdump av SQL-koden som exekverades för
att skapa databasen och databastabellen.
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Figur 4

Skärmdump som visar SQL-koden som kördes för att skapa databasen och
databastabellen.

Nästa steg är att göra det möjligt att sätta in data i databastabellen för att sedan kunna
generera heatmaps. Detta görs genom att koppla webbplatsen till databasen. För att koppla
webbplatsen till databasen så utvecklades en funktion i jQuery (https://jquery.com) som är
ett populärt JavaScript bibliotek. Funktionen återfinns i appendix C och binder alla musklick
och touchhändelser som görs på webbplatsen där funktionen är implementerad. Därefter
skickas användarens interaktionsdata vidare till en PHP-fil på webbservern genom ett AJAXanrop vilket är ett anrop som utförs i bakgrunden utan att webbplatsen behöver laddas om.
Figur 5 visar en skärmdump av jQuery funktionen implementerades på webbplatserna som
samlar in information om klick- och touchinteraktioner från användare.
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Figur 5

Skärmdump som visar jQuery funktionen som samlar in information om
klick- och touchinteraktioner från användare.

Det sista steget för att få data från interaktionerna till databastabellen är att ta emot data från
AJAX-anropet via webbservern och därefter mata in det i databastabellen efter att en
databasanslutning har upprättats. Till detta används det populära skriptspråket PHP som
tidigare nämnts. PHP har stöd för att upprätta en databasanslutning till den implementerade
relationsdatabasen MariaDB. PHP-koden som utvecklats återfinns i appendix D.
Programkoden upprättar först en databasanslutning och förbereder och exekverar därefter en
databasförfrågan med data som erhållits från AJAX-anropet. Figur 6 visar en skärmdump på
PHP-filen som utför detta.
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Figur 6
Skärmdump som visar programkod i PHP som upprättar en
databasanslutning och förbereder en databasförfrågan som sedan exekveras.
4.2.3 Implementation av skript för heatmaps
Det första steget vid implementeringen av skriptet för heatmaps är att skapa en heatmap klass
så att en instans av klassen kan tas och ett objekt skapas. I heatmap klassen finns attributen
heatmap, width, height, radius samt coordinates. Attributet heatmap hämtar canvas
elementet som heatmapen ska visualiseras på. Attributen width och height existerar för att
hålla reda på vad dokumentet hade för storlek i både bredd och höjd när objektet skapades.
Attributet radius används för att ange vilken radie varje interaktionspunkt ska ha när
heatmapen genereras. Slutligen så används attributet coordinates som en datauppsättning av
samtliga koordinater som läggs till och ska genereras i heatmapen. Figur 7 visar en
skärmdump från heatmap funktionen.

Figur 7

Skärmdump som visar funktionen Heatmap.
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Nästa steg vid implementationen är att göra det möjligt att mata in data till attributet
coordinates som hanterar datauppsättningen med koordinater som ska genereras. En metod
vid namnet add med parametrarna x och y implementerades. Denna metod tar emot
koordinaterna som argument och kontrollerar därefter om de ligger utanför visningsområdet
eller inte. Om koordinaterna ligger inom visningsområdet så får koordinaterna ett ID och ett
värde beroende på hur mycket interaktion koordinaten har. Figur 8 visar en skärmdump av
metoden add som implementerats.

Figur 8

Skärmdump av metoden add som hanterar inmatning av data till
datauppsättningen coordinates.

När samtliga koordinater som ska visualiseras finns i datauppsättningen av attributet
coordinates så måste dessa kalkyleras på dess avstånd och radius för att generera en rättvis
heatmap. Metoden render itererar genom samtliga koordinater i datauppsättningen och
räknar ut avståndet mellan koordinaterna. Om avståndet är mindre än radien så ska
koordinaterna slås ihop. När samtliga koordinater har itererats så har uträkningarna
genomförts och metoden drawcanvas anropas. Argumentet som skickas med metoden är de
koordinater som räknats ut med hjälp metoden render. Figur 9 visar en skärmdump av
metoden render som implementerats.
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Figur 9

Skärmdump av metoden render som har hand om uträkningarna av
koordinaternas radius.

Metoden drawcanvas tar emot datauppsättningen med koordinater som erhållits i
parametern values. Därefter skapas ett canvas objekt baserat på enhetens bredd och
webbplatsens höjd. För att kunna visualisera heatmapen och ta hänsyn till hur mycket
interaktioner det skett på ett visst område så måste koordinaten med högst värde hittas, d.v.s.
där mest användarinteraktion har skett. Detta sker genom att undersöka samtliga värden i
datauppsättningen och därefter lagra det största i en variabel med namnet max. Därefter
itereras samtliga koordinater i datauppsättningen igen och färgsätts genom metoden
value2rgba som anropas i varje iteration. Metoden value2rgba konverterar värdet som
koordinaten har till RGBA via matematiska formler. Slutligen så visas heatmapen genom att
en bild skapas på canvas elementet med hjälp av HTML. Figur 10 visar en skärmdump av
metoden drawcanvas som implementerats.
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Figur 10

Skärmdump av metoden drawcanvas som hanterar visualiseringen av
koordinaterna till heatmaps.

Hela heatmap skriptet som utvecklats återfinns i appendix E. För att använda heatmap
skriptet på en webbplats så behöver det existera ett canvas element med ID heatmap i HTMLdokumentet. Utöver detta så måste ett objekt instansieras från heatmap klassen och
koordinater som ska användas i heatmap skriptet läggas in i datauppsättningen.
Programkoden som återfinns i appendix G är en bra utgångspunkt för hur implementering av
skriptet ska ske. Om ordet heatmap skickas med i URLen som en GET-förfrågan när
programkoden i appendix G är implementerad så kommer en heatmap att ritas ut om en
datauppsättning existerar. Funktionen som sparar koordinater kommer även då att
avaktiveras. Om varken ordet heatmap eller heatelement så är funktionen som sparar
koordinater aktiverad.
I programkoden i appendix G så skapas ett heatmap objekt, därefter hämtas data genom ett
AJAX-anrop som utför en HTTP GET-förfrågan utan att sidan behöver laddas om. Data som
erhålls kommer i ett JSON format från programkoden i appendix H. I denna fil så skapas en
databasanslutning och en databasförfrågan förbereds och exekveras för att hämta koordinater
som lagrats i databasen. Dessa koordinater läggs sedan in i heatmap objektets
datauppsättning och när den sista koordinaten har lagts till så påbörjas renderingen av
heatmapen.
4.2.4 Implementation av skript för heatelements
Det första steget vid implementeringen av skriptet för heatelements är att skapa en klass för
heatelement så att ta en instans av klassen och skapa ett objekt. I heatelement klassen finns
attributen width, height samt coordinates. Attributen width och height existerar för att hålla
reda på vad dokumentet hade för storlek i både bredd och höjd när objektet skapades.
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Attributet coordinates används som en datauppsättning av samtliga koordinater som läggs till
och ska genereras i heatelementet. Figur 11 visar en skärmdump från heatelement
funktionen.

Figur 11

Skärmdump som visar funktionen Heatelement.

Nästa steg vid implementationen är att göra det möjligt att mata in data till attributet
coordinates som hanterar datauppsättningen med koordinater som ska genereras. En metod
vid namnet add med parametrarna x, y och target implementerades. Denna metod tar emot
koordinaterna som ett argument i parametrarna x och y samt klassens namn på elementet i
parametern target. Parametern target används som en identifierare och ökar värdet på en
datastruktur baserat på hur många interaktioner som har skett på elementet. Figur 12 visar
en skärmdump av metoden add som implementerats.

Figur 12

Skärmdump av metoden add som hanterar inmatning av data till
datauppsättningen coordinates.

När metoden render exekveras så deklareras datastrukturen values och tilldelas värdet av
datauppsättningen coordinates. Skriptet undersöker därefter alla koordinater genom att
iterera datastrukturen och lagra det största värdet som hittas bland identifierarna, d.v.s. det
värde som har mest antalet interaktioner, i variabeln max. Denna variabel krävs för att kunna
färgsätta elementen med rätt färg i heatelementet. Renderingen görs genom att
datastrukturen itereras återigen och därefter så räknas det ut hur många procent elementet
representerar i procent. En färgton i skalan grönt till rött räknas ut och därefter så sätts
bakgrundsfärgen till denna färgton med hjälp av färgsystemet HSLA (färgton, mättnad,
ljushet och alfakanal). Figur 13 visar en skärmdump av metoden render som implementerats.
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Figur 13

Skärmdump av metoden render som hanterar visualiseringen av
heatelements.

Hela heatelement skriptet som utvecklats återfinns i appendix F. För att använda
heatelement skriptet på en webbplats så behöver det existera en klass som börjar med
”heatelement-” på varje element som ska analyseras. Detta beror på att heatelement är ett
elementbaserat grafiskt verktyg och att skriptet som implementerats i denna studie kräver
detta. Utöver detta så måste även ett objekt instansieras från heatelement klassen och
koordinater som ska användas i heatelement skriptet läggas in i datauppsättningen.
Programkoden som återfinns i appendix G är en bra utgångspunkt för hur implementering
av skriptet ska ske. Om ordet heatelement skickas med i URLen som en GET-förfrågan när
programkoden i appendix G är implementerad så kommer ett heatelement att ritas ut om en
datauppsättning existerar. Funktionen som sparar koordinater kommer även då att
avaktiveras. Om varken ordet heatmap eller heatelement så är funktionen som sparar
koordinater aktiverad.
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4.3 Pilotstudie
En pilotstudie genomfördes för att bevisa att arbetet är utvärderingsbart genom den valda
metoden i relation till problemformuleringen. En testperson fick genomföra ett användartest
på två olika enheter som bygger på olika plattformar och har olika interaktionsmetoder.
Enheterna som användes för att genomföra pilotstudien var en MacBook Pro 15” med
muspekare och en iPhone 7 med touch-baserad interaktion.
4.3.1 Insamling av interaktionsdata
För att kunna generera en heatmap eller ett heatelement krävs interaktionsdata. Denna data
erhölls genom att samla in klick- och touchinteraktioner från testpersonen. Nedan följer en
lista med uppgifter som testpersonen erhöll och genomförde på de två olika enheterna. För att
kunna utvärdera insamlingsskriptet som utvecklats fick testpersonen använda två olika
webbläsare, nämligen Google Chrome och Firefox.
Uppgifter som testpersonen genomförde på webbplatsen:
• Klicka på ”Ladda ner…” knappen under introduktionstexten.
• Klicka på ”Download on the App Store”.
• Klicka på “Funktioner” i navigationsmenyn.
• Klicka på ”Ladda ner” i navigationsmenyn.
• Klicka på ”Get it on Google Play”.
• Klicka på “Kontakt” i navigationsmenyn.
• Klicka på Facebook ikonen.
• Klicka på “Integritetspolicy” i sidfoten.
4.3.2 Generering och visualisering av heatmaps
Efter att testpersonen slutfört användartestet så genererades och visualiserades två olika
heatmaps med olika visningsområden. Den ena heatmapen genererades för enheter med
större skärmar och den andra för mindre skärmar. Figur 14 visar två olika heatmaps som
genererats och visualiserats utifrån den interaktionsdata som samlats in från pilotstudien.
Denna pilotstudie visar att interaktionsdata från användare kan samlas in och att heatmap
skriptet som utvecklats kan generera och visualisera en heatmap. Arbetet kan därmed
utvärderas så fort samtliga användartester genomförts.
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Figur 14

Två olika heatmaps som genererats och visualiserats utifrån den
interaktionsdata som samlats in från pilotstudien.
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5 Utvärdering
5.1 Presentation av undersökning
Detta kapitel presenterar den genomförda undersökningen för att kunna dra en slutsats och
besvara arbetets frågeställning med en av de angivna hypoteserna.
Det tekniska experimentet genomfördes på totalt tolv olika testpersoner. Testpersonerna blev
jämnt fördelade i fyra olika testgrupper som beskrivs i kapitel 3.3.2 där tillvägagångsättet och
uppläggningen av användartesterna återfinns. Samtliga tester gjordes enskilt och
testpersonerna fick möjligheten att använda sina egna enheter och valfri webbläsare för att
genomföra undersökningen.
Vid genomförande av undersökningen så blev varje testperson tilldelad en lista med uppgifter
som skulle utföras på webbplatsen som besöktes. När samtliga uppgifter på den första
webbplatsen genomförts blev testpersonen därefter tilldelad en ny lista med annorlunda
uppgifter som skulle utföras på den andra webbplatsen. När uppgifterna på den andra listan
genomförts så slutfördes undersökningen med testpersonen. Samtliga testpersoner erhöll
exakt samma uppgifter att utföra på de två olika webbplatserna. Listorna med uppgifter
återfinns i kapitel 5.1.1.
Undersökningen presenteras med heatmaps och heatelements som har genererats och
visualiserats med den interaktionsdata som samlats in under användartesterna.
5.1.1 Testpersonernas uppgifter
Uppgifter som testpersonerna genomförde på den första webbplatsen:
• Klicka på ”Ladda ner…” knappen under introduktionstexten en gång.
• Klicka på ”Download on the App Store” knappen en gång.
• Klicka på “Funktioner” i navigationsmenyn en gång.
• Klicka på ”Ladda ner” i navigationsmenyn en gång.
• Klicka på ”Get it on Google Play” knappen två gånger.
• Klicka på “Kontakt” i navigationsmenyn en gång.
• Klicka på Facebook logotyp två gånger.
• Klicka på “Integritetspolicy” i sidfoten.
Uppgifter som testpersonerna genomförde på den andra webbplatsen:
• Klicka på ”Om mig” knappen under introduktionstexten en gång.
• Klicka på ”Ett urval av mina fantastiska kunder” två gånger.
• Klicka på ”Läs mer…” under rubriken ”En dag på jobbet” i bloggen en gång.
• Klicka på ”Läs mer…” under rubriken ”Semester” i bloggen en gång.
• Klicka på Facebooks logotyp en gång.
• Klicka på ”Prenumerera” knappen en gång.
• Klicka på ”Namn” och fyll i ett fiktivt namn.
• Klicka på ”Skicka meddelande” knappen en gång.
• Klicka på ”Rensa” knappen en gång.
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5.1.2 Utrustning
Samtliga heatmaps och heatelements genererades och visualiserades på en och samma enhet
med webbläsaren Google Chrome, version 58.0.3029.110 (64-bit). Enheten är en MacBook
Pro (Retina, 15-tum, sent 2013) med följande hårdvaruspecifikation:
- Operativsystem: macOS Sierra, version 10.12.4
- Processor: 2,3 GHz Intel Core i7
- Minne: 16 GB 1600 MHz DDR3
- Grafik 1: NVIDIA GeForce GT 750M 2048 MB
- Grafik 2: Intel iris Pro 1536 MB

5.2 Analys
I detta kapitel presenteras samtliga heatmaps och heatelements som genererats och
visualiserats utifrån den interaktionsdata som samlats in under användartesterna. Därefter så
analyseras och undersöks samtliga heatmaps och heatelements efter mönster.
5.2.1 Webbplats 1: Generering och visualisering av heatmaps och heatelements
Figur 15 visar resultatet av de två första användartesterna efter att heatmaps och
heatelements har genererats och visualiserats. Här går det att avläsa hur testpersonerna i de
två första användartesterna har interagerat med webbplatsen. Det går även att jämföra deras
interaktioner med den aggregerade interaktionsdata som visar hur samtliga testpersoner har
interagerat med webbplatsen på deras smarta telefoner. Bild (a) i figuren visar interaktionerna
från det första användartestet som en heatmap till vänster och som en aggregerad heatmap
till höger. Bild (b) visar interaktionerna från det första användartestet som ett heatelement till
vänster och som ett aggregerat heatelement till höger. Samma sak gäller för bild (c) och bild
(d) i figuren, dock visar dessa två interaktionsdata från det andra användartestet. Samma
princip och struktur gäller för Figur 16 och Figur 17, men här visas istället användartest tre
och fyra i Figur 16 respektive användartest fem och sex i Figur 17.
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(a)
Figur 15

(b)

(c)

(d)

Visar de första två användartesterna som utfördes på smarta telefoner med
touch-baserad interaktion.
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(a)
Figur 16

(b)

(c)

(d)

Visar användartest tre och fyra som utfördes på smarta telefoner med touchbaserad interaktion.
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(a)
Figur 17

(b)

(c)

(d)

Visar användartest fem och sex som utfördes på smarta telefoner med touchbaserad interaktion.

Resultatet av visualiseringen verkar lovande och går att avläsa genom att ta hjälp av de kalla
och varma färgerna som ritats ut. I samtliga sex användartester så går det att se hur spretigt
interaktionerna har skett på heatmapen som visualiserats. Detta beror på att en heatmap
visualiserar de exakta koordinaterna där testpersonerna har interagerat. En cirkel med en
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radie kring interaktionskoordinaten ritas ut och färgsätts baserat på mängden interaktioner
som skett. Ett heatelement däremot får ett mycket mer koncentrerat resultat till skillnad från
en heatmap. Detta beror på att samtliga interaktioner som sker på ett element räknas som en
interaktion på elementet. Heatelement är således inte positionsbaserat som heatmaps, utan
istället elementbaserat. Istället för att rita ut en cirkel kring koordinaten där testpersonen
interagerat så är det istället elementets bakgrundsfärg som färgsätts, detta baserat på antalet
interaktioner som skett på elementet och övriga element i webbplatsens
dokumentobjektsmodell.
De spretiga interaktionerna som skett på de visualiserade heatmapen beror bland annat på att
testpersonen skrollat på webbplatsen för att bläddra upp och ner. Dessutom har
testpersonerna vid flera tillfällen öppnat navigationsmenyn som sitter fast på webbplatsens
topp och följer med när testpersonen skrollar på webbplatsen. I de aggregerade heatmapen
kan man avläsa att interaktionskoordinater som är spretiga inte har fått lika mycket
uppmärksamhet som de övriga koordinaterna. Detta beror på att fler interaktioner har skett
på andra intressanta punkter och dessa är då, efter en analys och jämförelse med
testpersonernas uppgifter de punkter som de har fått i uppgift att interagera med under
användartesterna. Visningsområdet hos de smarta telefonerna som användes av
testpersonerna för att genomföra användartesterna på den första webbplatsen var liknande. I
samtliga användartester så har tydliga och strukturerade aggregerade heatmap och
heatelements kunnat genereras och visualiserats.
Det går inte att dra några ytterligare direkta slutsatser enbart utifrån en analys av dessa sex
användartester, utan en vidare analys av ytterligare sex användartester som är genomförda på
samma webbplats, fast med datorer måste undersökas.
Figur 18 visar resultatet av användartest sju som genomfördes på en dator. Bild (a) i figuren
visar interaktionerna av det sjunde användartestet som en heatmap. Bild (b) visar den
aggregerade heatmapen utifrån hur samtliga testpersoner har interagerat med webbplatsen
på deras datorer. Bild (c) visar interaktionerna av användartestet som ett heatelement.
Slutligen så visar bild (d) ett heatelement med aggregerad interaktionsdata från samtliga
användartester gjorda med dator på webbplatsen. Samma princip och struktur gäller för
Figur 19 till och med Figur 23, men här presenteras istället de övriga fem användartester
som genomförts på webbplatsen med dator.
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(a)
Figur 18

(a)
Figur 19

(b)

(c)

(d)

Visar användartest sju som utfördes på en dator med muspekare.

(b)

(c)

(d)

Visar användartest åtta som utfördes på en dator med muspekare.
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(a)
Figur 20

(a)
Figur 21

(b)

(c)

(d)

Visar användartest nio som utfördes på en dator med muspekare.

(b)

(c)

(d)

Visar användartest tio som utfördes på en dator med muspekare.
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(a)
Figur 22

(a)
Figur 23

(b)

(c)

(d)

Visar användartest elva som utfördes på en dator med muspekare.

(b)

(c)

(d)

Visar användartest tolv som utfördes på en dator med muspekare.

Resultatet av visualiseringen verkar även här vara lovande och går enkelt att avläsa med hjälp
av de kalla och varma färger som ritats ut. I heatmapen som visualiserats på dessa sex
användartester hittar man betydligt mindre spretiga punkter jämfört med de sex tidigare
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användartesterna som utfördes på de smarta telefonerna. Ett skäl till detta kan vara att de
flesta datormöss har ett skrollhjul och kräver därmed ingen klickinteraktion på webbplatsen
för att kunna bläddra upp och ner.
En brist som påträffades i de aggregerade heatmapen som visualiserats är att två av
användartesterna har interaktionskoordinater som hamnat felaktigt. Användartest sju som
presenteras i Figur 18 bild (b) och användartest nio som presenteras i Figur 20 bild (b) har
visualiserat interaktioner långt utanför de element som testpersonerna interagerade med
vilket kan bevisas genom att ta en titt på bild (a) i respektive användartest. Detta beror
troligtvis på den begränsning som Lamberti & Paravati (2015) beskriver i sitt arbete.
Heatmapen är begränsad genom att den endast fokuserar på ett specifikt område snarare än
själva innehållet av webbplatsen då den är positionsbaserad. Eftersom olika enheter har olika
stora visningsområden så kan en missvisande heatmap genereras och det är med stor
sannolikhet detta som skett i dessa användartester. Övriga användartester som har genererats
med heatmaps ser relevanta ut. Samtliga heatelement som genererats ser lovande ut med ett
tydligt och pålitligt resultat. Heatelement har representerats med olika färger med hjälp av
färgsystemet HSLA (färgton, mättnad, ljushet och alfakanal) beroende på hur
interaktionsfrekvensen på webbplatsens element har varit. Ju högre interaktionsfrekvens ett
visst element har, desto varmare färgton sätts som elementets bakgrundsfärg. Element som
har låg interaktionsfrekvens får således en kallare färgton som bakgrundsfärg.
Interaktionsfrekvensen utgår helt enkelt ifrån det element som har högst antal interaktioner
och färgsätter övriga element som användare har interagerat med beroende på antalet
interaktioner som skiljer sig.
Hur ser det då ut om man aggregerar all interaktionsdata från samtliga användartester på
webbplatsen, d.v.s. interaktionsdata från både de smarta telefonerna med touch-baserad
interaktion och datorerna med muspekare. Figur 24 visar resultatet av denna aggregeringen.
Bild (a) i figuren visar en heatmap till vänster och heatelement till höger som visualiserats på
ett visningsområde i storleken av en smart telefon från en av användartesterna. Bild (b) och
bild (c) visar ett större visningsområde i storleken av en dator som användes i en av
användartesterna. Bild (b) avser en aggregerad heatmap och bild (c) ett aggregerat
heatelement. Resultatet är tydligt och heatelements verkar vara en mer tillförlitlig metod att
utnyttja om användarnas interaktioner på en webbplats ska visualiseras.
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(a)
Figur 24

(b)

(c)

Aggregerade heatmap och heatelement för respektive plattform genererades
och visualiserades.
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5.2.2 Webbplats 2: Generering och visualisering av heatmaps och heatelements
För att öka arbetets trovärdighet och fastställa experimentets resultat har ytterligare tolv
användartester på en helt annorlunda webbplats genomförts. Dessa presenteras i detta kapitel
enligt samma struktur och princip som förgående webbplats som beskrivs i kapitel 5.2.1.

(a)
Figur 25

(b)

(c)

(d)

Visar de två första användartesterna som utfördes på smarta telefoner med
touch-baserad interaktion.
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(a)
Figur 26

(b)

(c)

(d)

Visar användartest tre och fyra som utfördes på smarta telefoner med touchbaserad interaktion.
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(a)
Figur 27

(b)

(c)

(d)

Visar användartest fem och sex som utfördes på smarta telefoner med touchbaserad interaktion.

I Figur 25 till och med Figur 27 visas sex olika användartester där man kan avläsa att det
skett en hel del interaktioner på webbplatsen. En anledning till detta kan vara att webbplatsen
saknade en navigationsmeny till skillnad från förgående webbplats som hade en. Därmed är
testpersonerna tvungna att skrolla igenom webbplatsen för att se innehållet. En analys av bild
(a) i varje figur visar hur majoriteten av testpersonerna har skrollat på den högra sidan av
visningsområdet. Detta har då lett till att testpersonerna interagerat med flertalet element som
inte existerar i den listan som de erhållit.
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(a)
Figur 28

(a)
Figur 29

(b)

(c)

(d)

Visar användartest sju som utfördes på en dator med muspekare.

(b)

(c)

(d)

Visar användartest åtta som utfördes på en dator med muspekare.
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(a)

(b)

Figur 30

(a)
Figur 31

(c)

(d)

Visar användartest nio som utfördes på en dator med muspekare.

(b)

(c)

(d)

Visar användartest tio som utfördes på en dator med muspekare.
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(a)
Figur 32

(a)
Figur 33

(b)

(c)

(d)

Visar användartest elva som utfördes på en dator med muspekare.

(b)

(c)

(d)

Visar användartest tolv som utfördes på en dator med muspekare.
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(a)
Figur 34

(b)

(c)

Aggregerade heatmap och heatelement för respektive plattform genererades
och visualiserades.

Resultatet av visualiseringen visar återigen lovande heatmap och heatelements och går enkelt
att avläsa och analysera. De resterande sex användartesterna som gjordes presenteras i Figur
28 till och med Figur 33 och visar likvärdigt resultat som i föregående kapitel. Heatmapen
som genererats i bild (a) i figurerna är väldigt koncentrerade och tydliga i majoriteten av fallen
förutom i det åttonde användartestet som presenteras i Figur 29. Här har det skett väldigt
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många interaktioner på den vänstra sidan av visningsområdet. Detta analyserades ytterligare
genom att undersöka den interaktionsdata som återfinns i relationsdatabasen. Det visade sig
att enheten som testpersonen använde hade stöd för touch-baserad interaktion som även var
aktiverat på enheten. Detta har då troligtvis gett en klickinteraktion för varje skroll som
användaren har genomfört på webbplatsen vilket skapat det stora antalet interaktioner.
Bristen som presenterades i föregående kapitel vad gäller de aggregerade heatmapen existerar
även i dessa användartester. I användartest tolv som presenteras i Figur 33 visas en
aggregerad heatmap i bild (b) där interaktionskoordinaterna har hamnat felaktigt.
Testpersonen som genomförde detta användartest hade en enhet med betydligt större
visningsområde än övriga enheter som användes vid genomförandet av användartesterna. I
övrigt så ser resterande användartester relevanta ut och heatelementen som visualiserats ser
lovande ut återigen med ett tydligt och pålitligt resultat som visar testpersonernas
interaktioner på de olika storlekarna.
Figur 34 visar resultatet av aggregeringen av samtliga användartester på den andra
webbplatsen. Bild (a) i figuren visar en heatmap till vänster och heatelement till höger som
visualiserats på ett visningsområde i storleken av en smart telefon från en av
användartesterna. Bild (b) och bild (c) visar ett större visningsområde i storleken av en dator
som användes i en av användartesterna. Bild (b) avser en aggregerad heatmap och bild (c) ett
aggregerat heatelement. Resultatet är återigen tydligt och det verkar som att heatelements är
den mer tillförlitliga grafiken att utnyttja om man ska använda det grafiska verktyget heatmap
för att analysera interaktioner från enheter med olika stora visningsområden på en responsiv
webbplats.

5.3 Slutsatser
Genom att analysera resultatet som framkommit under utvärderingen så går det att dra några
slutsatser för experimentet. Det grafiska verktyget heatmap inte är tillförlitligt nog att använda
när interaktionsdata som samlats in från olika enheter ska aggregeras och visualiseras på en
responsiv webbplats. Denna slutsats dras eftersom flertalet missvisande heatmaps har
genererats utifrån interaktionsdata som samlats in under användartesterna. Detta leder till att
den första nollhypotesen som antagits förkastas och att mothypotesen bevisas. En annan
slutsats som går att dra handlar om det grafiska verktyget heatelements. Samtliga
heatelements som har aggregerats och visualiserats med färgsystemet HSLA utifrån
interaktionsdata från användartesterna har visat lovande och tydliga resultat. Detta leder till
att en slutsats kan dras om att verktyget heatelement är tillförlitligt och därmed kan den andra
nollhypotesen bevisas.
Den sammanställda slutsatsen är att det grafiska verktyget heatelements är mer tillförlitligt
att använda än heatmaps på en responsiv webbplats, med interaktionsdata som samlats in
från olika enheter.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
I denna studie utvärderas hur interaktioner från användare på en responsiv webbplats kan
aggregeras och visualiseras med hjälp av de grafiska verktygen heatmap och heatelements. För
att analysera hur dessa två grafiska verktyg kan användas så har ett tekniskt experiment med
användartester utformats. I användartesterna så förekommer det testpersoner som genomför
några uppgifter genom att interagera med verklighetstrogna responsiva webbplatser på deras
egna enheter. Alla interaktioner som sker på de responsiva webbplatserna samlas in och
används för att utvärdera de grafiska verktygen. Denna utvärderingsmetod har inspirerats av
Lamberti et al. (2017) som genomfört ett liknande studie.
Resultatet av experimentet visar att det grafiska verktyget heatelement är mer tillförlitligt än
heatmaps på en responsiv webbplats, när interaktionsdata som samlats in från olika enheter,
ska aggregeras och visualiseras.

6.2 Diskussion
Syftet med denna studie är att undersöka hur interaktioner från användare på en responsiv
webbplats kan aggregeras och visualiseras med hjälp av de grafiska verktygen heatmaps och
heatelements. De interaktioner som undersöktes härstammade från användartesterna som
ingick i det tekniska experimentet. I användartesterna fick testpersoner interagera med
responsiva webbplatser från olika enheter som har olika egenskaper och interaktionsmetoder.
Ett tekniskt experiment är en bra metod att använda för att utvärdera och pröva en existerande
teori. Metoden används ofta i arbeten för att få full kontroll över situationen och kunna
manipulera och kontrollera olika beteenden exakt och systematiskt (Wohlin et al., 2012). I
användartesterna har varje testperson fått använda sina egna enheter och valfri webbläsare
vilket har minskat experimentets kontroll men gett upphov till en mer verklighetstrogen
situation. Testpersonerna har under sina användartester inte varit medvetna om att deras
interaktioner på webbplatserna samlas in för en vidare analys, utan detta berättades först efter
att de genomfört användartestet.
Det är inte möjligt att säga att det resultat som detta experiment har gett upphov till är
statistiskt säkerställt. Detta beror på att antalet testpersoner som var involverade i
experimentet är tolv personer vilket inte är en statistisk signifikant siffra. Anledningen till
varför fler testpersoner inte involverades i arbetet beror på att tidsspannet för denna studie
inte räckte till. Det tar en hel del tid att genomföra ett användartest och därefter aggregera och
visualisera interaktionerna för att kunna dra slutsatser.
Användartesterna i detta experiment bestod av fyra olika testgrupper som hade två olika tester
i varje grupp. Dessa tester skiftade, både i ordningen som de utfördes samt vilka testgrupper
som fick utförde de olika testerna. Detta gjordes för att förhindra att testerna påverkar
varandra genom inlärning. Genom att ta hänsyn till detta så förstärks den externa validiteten
och experimentet får ett mer trovärdigt resultat eftersom inlärning förhindras (Oates, 2006;
Wohlin et al., 2012).
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I det senare skedet av studien så gjordes en större förändring genom att det grafiska verktyget
heatelements valdes att implementeras och användas i det tekniska experimentet. Denna
förändring gjordes efter att pilotstudien genomförts, vilket också är anledningen till varför det
inte existerar aggregerade och visualiserade heatelements under pilotstudien.
Eftersom detta arbete strävar efter hög validitet och reliabilitet för att kunna bidra med ett så
pålitligt resultat som möjligt så garanteras återupprepning. Detta genom att all essentiell
källkod som använts för att genomföra det tekniska experimentet har publicerats. Detta är
enligt Wohlin et al. (2012) ett sätt att öka arbetets validitet och reliabilitet.
Ingen personlig information om testpersonerna som deltagit i användartesterna har varken
samlats in eller avslöjats. Under användartesterna kom ingen testperson till skada. All
interaktionsdata som använts i denna studie har härstammar från insamlingen under
användartesterna och är riktig. Detta innebär att data inte på något sätt har fabricerats under
några omständigheter. Samtliga referenser i detta arbete har angivits följaktligen, eventuella
felaktigheter har inte gjorts avsiktligt.
Ur ett samhälleligt perspektiv så kan denna studie och det resultat som erhållits vara av nytta
och intresse för en mängd olika yrkesroller. För att namnge några så skulle bland annat
webbutvecklare, webbdesigners och även user experience ha nytta av arbetets slutsatser.
Resultatet från experimentet skulle nämligen kunna användas för att analysera
interaktionsdata på existerande responsiva webbplatser. Genom att därefter visualisera
interaktionerna med hjälp av det grafiska verktyget heatelements så skulle olika designbeslut
kunna fattas för att göra webbplatsen mer användarvänlig.

6.3 Relaterat arbete
Denna studie har flertalet relaterade arbeten som inspiration och idéer erhållits från. Ett
viktigt relaterat arbete är den studie som Lamberti & Paravati (2015) genomfört. Det arbetet
har varit en utgångspunkt för denna studie då den tar upp problemen och ger en inblick i vad
heatmaps är, varför de är användbara samt hur de kan implementeras och appliceras på en
webbplats. En annan viktig inspirationskälla för denna studie är journalen som Lamberti et
al. (2017) publicerade under arbetets gång. Detta är ett gott tecken på att ämnet fortfarande
är intressant och aktuellt. I denna journal så beskriver Lamberti et al. (2017) olika lösningar
för att kunna få insikter om beteenden som användare har på webbplatser. Några stora
skillnader mellan denna studie och den som Lamberti et al. (2017) genomfört är att denna
studie har betydligt färre testpersoner och testfall. Dock ger denna studie en större frihet och
en mer verklighetstrogen situation när testpersonerna ska utföra sina användartester. Varje
testperson i denna studie fick nämligen använda sina egna enheter och välja valfri webbläsare.
Lamberti et al. (2017) begränsade sina testpersoner till tre olika enheter, en MacBook Air, en
iPad och en LG Nexus 5. Detta underlättar antagligen mycket för datainsamlingen och den
senare aggregering och visualisering som genomfördes, men leder till en mindre
verklighetstrogen situation.

6.4 Framtida arbete
Framtida arbete som skulle kunna vara relevanta att genomföra, sett ur ett kortsiktigt
perspektiv är att bredda det existerande experimentet så att det involverar fler testpersoner
för att öka arbetets trovärdighet ytterligare med ett mer tillförlitligt resultat. Det skulle även
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vara intressant att implementera en responsiv webbplats med flera sidor med mindre innehåll
på varje sida. Detta eftersom webbplatserna som analyserats i denna undersökning enbart
bestått av en enda sida med massa information. En annan sak som skulle vara intressant är
att vidareutveckla skriptet för heatelements. Detta så att elementen som färgsätts kan
tydligare markeras och läggas över det svarta filtret för enklare analys.
Ur ett långsiktigt perspektiv så skulle det vara relevant att ta hänsyn till andra typer av
interaktioner som kan ske på en webbplats. Det vore exempelvis intressant att undersöka på
vilken höjd den genomsnittliga användaren lämnar en webbplats genom att analysera
skrollinteraktioner. Det skulle då vara möjligt att ta nya designbeslut för att kunna presentera
innehållet på ett bättre sätt utifrån skrollinteraktionerna. Detta skulle i slutändan då kunna
leda till att användarna stannar längre på webbplatsen vilket är positivt.
Ett annat intressant område att undersöka vore rörelseinteraktioner. Detta är något som
skulle kunna implementeras på enheter med en muspekare som interaktionsmetod, men det
skulle vara betydligt svårare att implementera detta på mobila enheter eftersom det inte
existerar någon form av muspekare där. För att lösa detta skulle man exempelvis kunna ta
hjälp av teknologier för ögonigenkänning och spåra hur användare tittar på webbplatsen för
att bestämma hur rörelseinteraktioner med webbplatsen görs.
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Appendix A - Sökfrågor
Följande söksträngar har använts på Google Scholar, IEEE, ACM samt Springer för att hitta
relevanta vetenskapliga källor till detta arbete.
•
•
•

“Responsiv design” eller “Responsiv web design”
“Heatmaps”, “Heat maps” eller “Heat-maps”
“User interaction”

Kriterier för den systematiska litteratursökningen
Inkludera
Peer-reviewade forskningsjournaler, konferensartiklar, workshopartiklar samt granskade
böcker som är relevanta för forskningsområdet.
Exkludera
Resultat som inte är peer-reviewade eller som finnes irrelevant för forskningsområdet.

I

Appendix B - db.sql
CREATE DATABASE `heatdata` DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE
utf8_general_ci;
USE `heatdata`;
CREATE TABLE `click_touch_data` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`session_id` varchar(64) NOT NULL,
`user_agent` text NOT NULL,
`viewport_x` smallint NOT NULL,
`viewport_y` smallint NOT NULL,
`page_x` smallint NOT NULL,
`page_y` smallint NOT NULL,
`event_class` varchar(64) DEFAULT NULL,
`event_type` varchar(255) DEFAULT NULL,
`page` tinyint NOT NULL,
PRIMARY KEY(`id`)
)
ENGINE=InnoDB
AUTO_INCREMENT=1
DEFAULT
CHARSET=utf8
COLLATE=utf8_general_ci;

II

Appendix C - savecoords.js
(function($) {
"use strict";
// determine which event to bind, either touchstart or click
var clickHandler = ('ontouchstart' in document.documentElement ? "touchstart" :
"click");
// execute when touchstart or click is triggered
$(document).on(clickHandler, function(event) {
var targetClass = null;
var classNames = $(event.target).attr('class').split(/\s+/);
// loop through all classes of the element and check if we have a heatelement
class, then find class that starts with heatelement- and store that class.
$.each(classNames, function(index, item) {
if(item.indexOf("heatelement-") == 0) {
targetClass = item;
}
});
var pagex, pagey;
if(clickHandler == "touchstart") {
pagex = event.originalEvent.touches[0].pageX;
pagey = event.originalEvent.touches[0].pageY;
}
else {
pagex = event.originalEvent.pageX;
pagey = event.originalEvent.pageY;
}
// save the coordinates
$.ajax({
url: 'savecoords.php',
type: 'POST',
data: {
page: 1, // or 2, depends on page.
viewport_x: window.innerWidth,
viewport_y: window.innerHeight,
page_x: pagex,
page_y: pagey,
event_class: targetClass,
event_type: event.type
}
});
});
}(jQuery));
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Appendix D - savecoords.php
<?php
// start the session
session_start();
// retrieve the session id
$session_id = session_id();
try {
// create connection
$connection = new
"password");

PDO("mysql:host=localhost;dbname=heatmap",

"root",

// set the PDO error mode to exception
$connection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// prepare query and bind parameters
$stmt = $connection->prepare("INSERT INTO click_touch_data(session_id,
user_agent, viewport_x, viewport_y, page_x, page_y, event_class, event_type, page)
VALUES(:session_id, :user_agent, :viewport_x, :viewport_y, :page_x, :page_y, :event_class,
:event_type, :page)");
$stmt->bindParam(':session_id', $session_id);
$stmt->bindParam(':user_agent', $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);
$stmt->bindParam(':viewport_x', $_POST["viewport_x"], PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindParam(':viewport_y', $_POST["viewport_y"], PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindParam(':page_x', $_POST["page_x"], PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindParam(':page_y', $_POST["page_y"], PDO::PARAM_INT);
if(empty($_POST["event_class"]))
$stmt->bindValue(':event_class',
null,
PDO::PARAM_INT);
else $stmt->bindParam(':event_class', $_POST["event_class"]);
$stmt->bindParam(':event_type', $_POST["event_type"]);
$stmt->bindParam(':page', $_POST["page"]);
// execute query
$stmt->execute();
}
catch(PDOException $e) {
echo "Error: " . $e->getMessage();
}
// remove the connection
$connection = null;
?>
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Appendix E - heatmap.js
function Heatmap() {
// retrieve the canvas element where the heatmap will be rendered
this.heatmap = document.getElementById("heatmap");
// set heatmap attribute to document width and height
this.heatmap.setAttribute("width", document.documentElement.scrollWidth);
this.heatmap.setAttribute("height", document.documentElement.scrollHeight);
// retrieve the width and height of the canvas element
this.width = this.heatmap.width;
this.height = this.heatmap.height;
// set the radius for the coordinates
this.radius = 100;
// set coordinates to empty
this.coordinates = {};
};
Heatmap.prototype.add = function(x, y) {
// ignore to add coordinates that is out of document sight
if(x < 0 || x > this.width || y < 0 || y > this.height) {
return;
}
// make up an ID for the coordinate
var id = x + y * this.width;
// add radius to the coordinate to prepare calculations
if(this.coordinates[id]) {
this.coordinates[id] += this.radius;
}
else {
this.coordinates[id] = this.radius;
}
};
Heatmap.prototype.render = function() {
console.log("Rendering started");
//set values to empty
var values = {};
// calculate points and see if distance to another point is close
for(var id in this.coordinates) {
var radius = this.coordinates[id];
// retrieve the x and y coordinate
var xpoint = Math.floor(id % this.width);
var ypoint = Math.floor(id / this.width);
// calculate distance radius of the coordinates
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for(var x = xpoint - radius; x < xpoint + radius; x++) {
if(x < 0 || x > this.width) {
continue;
}
for(var y = ypoint - radius; y < ypoint + radius; y++) {
if(y < 0 || y > this.height) {
continue;
}
var distance = Math.sqrt(Math.pow((x - xpoint), 2) +
Math.pow((y - ypoint), 2));
if(distance > radius) {
continue;
}
else {
// retrieve the value by the radius and the distance to
make beautiful circles
var value = radius - 1 * distance;
// retrieve the ID for the coordinate
var id = x + y * this.width;
// add radius value
if(values[id]) {
values[id] += value;
}
else {
values[id] = value;
}
}
}
}
}
// calculations are done, time to draw the canvas with the values
this.drawcanvas(values);
};
Heatmap.prototype.drawcanvas = function(values) {
// create a new canvas
var canvas = this.heatmap.getContext("2d");
// create a new blank ImageData dimension of the document so the heatmap can be
drawn
var image = canvas.createImageData(this.width, this.height);
// loop through all values and return the number with the highest value
var max = 0;
for(var i in values) {
max = Math.max(values[i], max);
}
// loop through all values and apply RGBA colors
for(var id in values) {
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// retrieve the x and y coordinate
var x = Math.floor(id % this.width);
var y = Math.floor(id / this.width);
// convert the value to rgba colors
var rgba = Heatmap.value2rgba(values[id] / max);
// make up an ID for the coordinate
var i = y * this.width * 4 + x * 4;
image.data[i] = rgba[0];
image.data[i + 1] = rgba[1];
image.data[i + 2] = rgba[2];
image.data[i + 3] = rgba[3];
}
// add image data to the canvas
canvas.putImageData(image, 0, 0);
console.log("Rendering done");
};
// inspiration for the function is taken from the link below
// http://axonflux.com/handy-rgb-to-hsl-and-rgb-to-hsv-color-model-c
// function has then been modified so a value is converted to rgba
Heatmap.value2rgba = function(value) {
// define rgb variables
var r, g, b;
var h = 1 - value;
var l = 1 - value * 0.55;
// convert hue to rgb
function hue2rgb(p, q, t) {
if(t < 0) t++;
if(t > 1) t--;
if(t < 1 / 6) return p + (q - p) * 6 * t;
if(t < 1 / 2) return q;
if(t < 2 / 3) return p + (q - p) * (2 / 3 - t) * 6;
return p;
}
// ternary operator
var q = l < 0.5 ? l * 2 : l + 1 - l;
var p = 2 * l - q;
r = hue2rgb(p, q, h + 1 / 3);
g = hue2rgb(p, q, h);
b = hue2rgb(p, q, h - 1 / 3);
// return RGBA
return [r * 255, g * 255, b * 255, value * 255];
}
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Appendix F - heatelement.js
function Heatelement() {
// set heatelement attribute to document width and height
this.width = document.documentElement.scrollWidth;
this.height = document.documentElement.scrollHeight;
// set coordinates to empty
this.coordinates = {};
};
Heatelement.prototype.add = function(x, y, target) {
// ignore targets with null value (these are not tracked, thus not interesting)
if(target == null) {
return;
}
// add to the coordinate to prepare calculations
if(this.coordinates[target]) {
this.coordinates[target]++;
}
else {
this.coordinates[target] = 1;
}
};
Heatelement.prototype.render = function() {
var values = this.coordinates;
// loop through all values and return the number with the highest value
var max = 0;
for(var i in values) {
max = Math.max(values[i], max);
}
// loop through all values and apply RGBA colors
for(var id in values) {
// get percentage value
var percentage = values[id] / max;
// convert the value to hue and shift degree values so the spectrum is from 120
to 0 (green to red)
var hue = 120 - (120 * percentage);
// find the target and set its background color with HSLA (hue, saturation,
lightness, alpha)
$('#' + id).css('background-color', 'hsla(' + hue + ', 100%, 50%, 0.8)');
}
};
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Appendix G - implementerad kod på webbplatserna
<?php if(isset($_GET['heatmap'])) : ?>
<canvas id="heatmap" style="background: #000; opacity: 0.6; position: absolute; z-index:
2;"></canvas>
<?php endif; ?>
<?php if(!isset($_GET['heatmap']) && !isset($_GET['heatelement'])) : ?>
<!-- Savecoord script -->
<script src="js/savecoords.js"></script>
<?php endif; ?>
<?php if(isset($_GET['heatmap'])) : ?>
<!-- Heatmap script -->
<script src="js/heatmap.js"></script>
<script type="text/javascript">
// Create the heatmap object
heatmap = new Heatmap();
// get coordinates from the database
$.get('getcoords.php', { session_id:
function(data) {
// parse the JSON data
var coords = JSON.parse(data);

'<?php

echo

$_GET['session'];

?>'

},

// loop through each coordinate and add it to the heatmap
for(var i = 0; i < coords.length; i++) {
var x = parseInt(coords[i].page_x);
var y = parseInt(coords[i].page_y);
heatmap.add(x, y);
// last coordinate has been added to our heatmap, time to render
if(i == coords.length - 1) {
heatmap.render();
}
}
});
</script>
<?php endif; ?>
<?php if(isset($_GET['heatelement'])) : ?>
<!-- Heatelement script -->
<script src="js/heatelement.js"></script>
<script type="text/javascript">
// Create the heatelement object
heatelement = new Heatelement();
// get coordinates from the database
$.get('getcoords.php', { session_id: '<?php echo $_GET['session_id']; ?>' },
function(data) {
// parse the JSON data
var coords = JSON.parse(data);
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// loop through each coordinate and add it to the heatelement
for(var i = 0; i < coords.length; i++) {
var x = parseInt(coords[i].page_x);
var y = parseInt(coords[i].page_y);
var target = coords[i].event_class;
// add click to our heatelement
heatelement.add(x, y, target);
// last coordinate has been added to our heatelement, time to render
if(i == coords.length - 1) {
heatelement.render();
}
}
});
</script>
<?php endif; ?>
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Appendix H - getcoords.php
<?php
try {
// create connection
$connection = new
"password");

PDO("mysql:host=localhost;dbname=heatmap",

"root",

// set the PDO error mode to exception
$connection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// prepare query and bind parameters
$stmt = $connection->prepare("SELECT * FROM click_touch_data WHERE page =
:page AND session_id = :session_id");
$page = 1;
$stmt->bindParam(':page', $page);
$stmt->bindParam(':session_id', $_GET['session_id']);
// execute query
$stmt->execute();
// get all result
$result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
// decode to json and print
echo json_encode($result);
}
catch(PDOException $e) {
echo "Error: " . $e->getMessage();
}
// remove the connection
$connection = null;
?>
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