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Sammanfattning 
Denna studie undersöker en eventuell påverkan av webbeventloggningsverktyg för 

automatiserade användbarhetstestning av användarnas interaktion. I ett experiment mäts 

svarstider då inspelad interaktion av testpersonerna återuppspelas på den webbapplikation 

som testas av webbeventloggningsverktygen med olika datainsamlingsmetoder. 

Experimentet är uppbyggt av fyra grupper som består av 3 loggningsverktyg som 

implementerades utefter de delmålen som sattes upp. Webbeventloggningsverktygens 

implementation inspireras av studiens förstudie och i deras numrering loggas allt mer 

interaktion av användaren som leder till en ökande mängd loggning i bytes. Studiens resultat 

mötte hypotesen att svarstiden för webbapplikationen när en användare interagerar på sidan 

ökade inte märkbart och det var inte heller en statistiskt signifikant skillnad när loggningen 

utfördes jämfört mot den nuvarande webbplatsen.  

 

Nyckelord: loging, interaction data, web usage, web event tracking, performance 

comparison 
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1 Introduktion 

Användbarhet styr webben, det är viktigt att användargränssnittet är enkelt för användaren 

att söka information och bruka webbapplikationen (Nielsen 2012). För att bedöma en 

webbapplikations brukbarhet är användbarhetstester bra. Traditionella användbarhetstester 

kräver en testledare som leder ett antal testpersoner genom testningen, i vilka uppgifter de 

skall utföra på webbapplikationen. Samtidigt som testpersonerna utför uppgifterna så kan de 

berätta för testledaren hur de läser informationen och löser uppgifterna. Samtidigt som 

testpersonen interagerar med webbapplikationen måste testledaren utförligt iaktta 

testpersonens bruk för att bedöma när det uppstår användbarhetsproblem. För att göra ett 

användbarhetstest smidigare kan det automatiseras med loggning av händelselyssnaren hos 

klientsidan. På detta vis kan händelser som musklick, musrörelse, rullning av mushjulet och 

knapptryckningar loggas ifrån klienten till en databas på en webbserver.  

En automatiserad användbarhetstestare kan använda sig av händelselyssnaren för att logga 

användarens bruk för att sedan visualisera de insamlade data i exempelvis heatmap eller att 

spela upp musrörelsen. Däremot kan webbservern påverkas negativt av att ett flertal 

testpersoners bruk loggas i databasen samtidigt som andra testpersoner skickar 

förfrågningar om filer.  För en automatiserad testningsapplikation är det relevant att inte 

påverka produkten som testas negativt i dess brukbarhet. Problemet är att automatiserade 

användbarhetstesterna av (Grigeria et al, 2017), (Santana & Baranauskas 2015), (Vigo & 

Harper 2017) och webbeventloggningsverktyget av (Atterer, Wnuk & Schmidt 2006) och 

(Huang, White och Dumais, 2011) inte utfört prestandamätningar för att säkerställa att 

systemet som testas inte får en negativ påverkan. Svarstid i sekunder är ett naturligt mått för 

att bedöma prestanda av en webbapplikation vid bedömning av QoS (Quality of Service)  

(Lin, lo, Chao & Godwin 2011). Nielsen (2010) skriver att svarstider under 1 sekund ifrån 

webbplatser håller användaren i fokus och är viktigt för att uppehålla ett flyt i bruket av 

sidan.  

Målet med studien är att undersöka datainsamlingsmetoder för automatiserade 

webbeventloggningsverktyg för att se om prestanda påverkas i svarstider. För att undersöka 

problemet görs experiment med mätmetoden förinspelad musinteraktion som brukar en 

webbapplikation som resulterar i att loggning av den självkonstruerade automatiserade 

användbarhetstestaren och genom navigeringen loggas svarstider.  

Det implementerades 3 webbapplikationer som automatiskt loggar användarens bruk som 

spårar och loggar i olika ökande nivåer. Datainsamlingsmetoderna är grundade i att lagra 

data som kan återuppritas i exempelvis en heatmap över webbplatsen. Data som lagras kan 

inte spåras till en unik användare utan bara till vilken specifik sida som bruket utfördes på. 

Prestandautvärderingen beräknas genom att när användaren lämnar en sida på webbplatsen 

hämtas ett tidslag och när användaren når nästa sida på webbplatsen hämtas ett nytt tidslag 

och tiden emellan de två tidslagen är svarstiden.  
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2 Bakgrund 

 Traditionella användbarhetstester 2.1

Användbarhetstester används för att bedöma användbarheten av en produkt eller service 

genom att undersöka bruket med representativa användare. I ett typisk test får användarna 

en eller flera uppgifter att genomföra samtidigt som testledaren uppmärksammar och tar 

anteckningar. Målet är att upptäcka hinder och problem för användarna samt deras 

uppfattning med produkten.  

Grigeria, Garrido, Rivero & Rossi (2017) anser att nackdelarna med traditionella 

användbarhetstester av webbapplikationer är att det måste rekryteras testpersoner som skall 

komma till en planerad tid då testledaren leder testet samt att testledaren måste ha 

konstruerat de uppgifter som skall utföras innan och efter testet bedöma var på webbplatsen 

det finns användbarhetsproblem och hur de kan lösas. Ytterligare så skall en testledare 

rekryteras, eventuell utrustning kan behövas och framförallt en bokad lokal. Fördelarna är 

däremot att det finns möjlighet att övervaka testpersonens utförande och beteende i den 

egna lokalen och eventuella störande händelser kan styras undan. Ytterligare en fördel är att 

testledaren har uppsikt över systemet som testas ifall datorn eller systemet som testas ger 

några systemfel. 

 Loggning av användarnas bruk 2.2

Med JavaScript ifrån klientsidan kan användarnas bruk enkelt loggas och därefter 

undersöka användarnas bruk av webbsidor utifrån loggningen. Händelselyssnaren vid 

klientsidan kan användas för att spåra klick och musrörelse och därefter logga på en server. 

Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) loggade när användare hovrar över ett element utan att 

klicka. Vilket kan tyda på att användaren är osäker på vad som skall klickas på. Anledningen 

till detta kan vara att webbsidan har mindre bra användbarhet.  

Loggning beskrivs i stort som processen när data insamlas till t.ex. en loggfil eller databas för 

att lagras i syfte att analyseras (Drott 1998). I följande delkapitel beskrivs olika typer av 

datainsamlingsmetoder för webbutveckling. 

 Webbserverloggning 2.2.1

Traditionell loggning i webbservrar sparar information om vilken specifik sida användaren 

har besökt och tidpunkt bland många andra intressant egenskaper (Levia & Huang 2015). 

Analysering av denna data kan ge information om en webbplats är framgångsrik eller inte i 

antalet besökare (Chi 2002). Samt om hur användaren söker efter information via 

navigeringen och ifall informationstillgångarna bör omstruktureras (Drott 1998). Däremot 

så sparas ingen information om användarnas bruk på en specifik webbsida i användarnas vy 

(Arroyo, Selker & Wei 2006). Figur 1 nedan visar ett utdrag ur apache access logg på en lokal 

WAMPserver. Den lokala användaren, ::1, förfrågar servern om ett antal filer. 
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 Utdrag ur Apache access logg ifrån en lokal WAMPserver Figur 1

 Clickthrough 2.2.2

Definitionen av begreppet clickthrough innefattar när användare söker i sökmotorer och får 

tillbaka en mängd sidor att välja, den eller de länkar som användaren väljer loggas och 

tilldelas en högre clickthrough rate än de länkar som inte valts (Chen & Min 2015). Med den 

insamlade clickthrough data kan informationshierarkin omstruktureras utefter popularitet 

av länkarna. Chen och Min (2015) utökade sin insamling av clickthrough data med att 

kombinera data om musrörelse. De utförde fallstudie på den största Kinesiska 

webbsökmotorn genom att lägga in JavaScript kod överst i filen. På liknande vis kan data 

lagras om musklick, hovring, rullning av mushjulet och knapptryckningar vid bruk av 

webbapplikationer. I tabell 1 nedan visas ett exempel av ett utdrag av clickthrough logg i ett 

exempel av att användaren klickar på det tredje alternativet i figur 2 nedan. Databasen lagrar 

att ett specifikt sökresultat har valts då användaren sökte med de bestämda sökorden. 
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 Sökning där det tredje sökresultatet väljs och får en högre clickthrough Figur 2
rate 

Tabell 1  Clickthrough data exempel 

ID LinkID Clicks fullterm term 

1 55 296 1  web server log log 

2 55 296 2 web server log server 

 

 Webbeventloggning 2.2.3

Webbeventloggning innefattar att händelser av användarens bruk i webbläsaren loggas. 

Händelserna innefattas av bland annat musklick, musrörelse, att rulla mushjulet och 

knapptryckningar.  

Muller och Lockerd (2001) utvecklade ett verktyg för att spåra och lagra användarnas 

musrörelse med musklick för att analysera bruket av en webbplats. Slutsatsen blev att 

beteendemönstren för musrörelse var vanligt hos flera av testpersonerna. T.ex. att vila 

musen på en ledig plats för att undvika att klicka på en länk när innehållet läses igenom. 

Arroyo, Selker och Wei (2006) konstruerade ett verktyg för att spåra och lagra användarnas 

musrörelse med musklick som fick resultatet i fallstudien att inte alla användare rör på 

musen när de läser utan vilar musen när de läser eller funderar på vad som skall göras 

härnäst. När de som läste texten med musen samt vid interaktion med menyerna gav 

information om användarnas bruk mot webbplatsen som är en viktig del för denna typ av 

testning. Atterer, Wnuk och Schmidt (2006) konstruerade ett verktyg för att samla in data 

om användarens bruk av två webbplatser i form utav musklick, rörelse, rulla mushjulet och 

knapptryckningar samt ifall sidan är i fokus. Detta innebär att stor mängd data kommer att 
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loggas och de ansåg att användarupplevelsen inte påverkades av loggningsverktyget utan att 

ha utfört prestandamätningar av loggningen. Atterer, Wnuk och Schmidt (2006) utnyttjade 

en proxyserver mellan klienten och servern för loggningen av interaktionen, de ansåg att 

logga varje rörelse av klienten leder till problem för nätverket och klienten i exempelvis 

overhead. Arroyo, Selker och Wei (2006) utnyttjade även de en proxyserver. 

Huang, White och Dumais (2011) metod utnyttjade ett inbäddat JavaScript på sidan för 

sökresultatet på en sökmotor för att logga musklick och musrörelse storskaligt jämfört med 

användbarhetstester på exempelvis 12 personer samt att testpersonerna är på avstånd i syfte 

att förstå trender av beteende. De påstår att loggningen hade liten effekt på svarstiderna 

trots att inte ha utfört någon prestandamätning. I Huang, White och Dumais (2011) första 

studie loggade de musrörelse var 100:e ms(millisekund). I Huang, White och Dumais (2011) 

andra studie så anser de att logga var 50:e ms och 100:e ms är för ofta för deras storskaliga 

insamling. Så de utformade ett tillvägagångssätt där bara musrörelse loggas när det har skett 

en rörelse nyligen samt att fördröja med 40ms med att skicka data. 

Leiva och Huang (2015) undersökte olika algoritmer för att komprimera musrörelse som 

samlas in ifrån klientsidan. Leiva och Huang (2015) valde att studera hur musrörelse för 

olika förutsättningar kan uppnå optimal komprimering, som därefter lagras i en databas. 

Leiva och Huang (2015) valde 10 olika algoritmer för komprimeringar då de anser att 

användarupplevelsen kan påverkas om för mycket lagras i stor skala av antalet testpersoner. 

Leiva och Huang (2015) antyder att studera webbserverloggar ger bara information om vilka 

sidor användaren har besökt. Ifall en användare går bakåt i historiken vid en felaktig 

navigering, alltså att användaren tar extra steg för att nå sitt mål, så är den tidigare sidan 

troligen cache: ad hos klienten vilket leder till att klienten inte behöver efterfråga servern om 

webbsidan och på så vis insamlas ingen data som möjligtvis är högst relevant för 

användbarhetsutvärdering. Levia och Huang (2015) antyder därför att det är intressant att 

undersöka musrörelse istället för webbserverloggningen och logga relevant bruk av 

musrörelse av klienten. Levia och Huang (2015) anser att för mycket spårning och 

komprimering av musrörelse ökar kravet av prestanda hos klienten som kan påverka 

användarupplevelsen. De undersökte 10 olika algoritmer för komprimering hos klienten för 

att därefter skicka till servern för loggning. En lossy komprimering av namnet PBP (pause-

based polling) presterade bra och är bra på att komprimera data till små storlekar jämfört 

med loseless komprimering som är bra på att kunna återge den exakta musrörelsen som 

komprimeras. Levia och Huang (2015) bedömde att PBP komprimeringen inte bör påverka 

användarupplevelsen. Men däremot kan intensiva komprimeringar påverka en 

webbapplikation till fördröjning under användarens interaktion (Levia & Huang 2015). 

Att undersöka användarnas ögonrörelse via dyr spårningsutrustning i labbmiljö kan ge en 

mycket detaljerad insikt men småskalig (Rodden, Fu, Aula & Spiro 2008). Rodden et al, 

(2008) undersökte likheter av musrörelse och ögonrörelse i en fallstudie. De fann 3 mönster 

av koordination att användarna rörde musen både horisontellt och vertikalt likartat med 

ögonrörelsen samt att markera ett potentiellt resultat via hovring. Chen, Anderson och Sohn 

(2001) fann att ögonrörelse följs av musrörelse i 75 % av antalet ögonrörelser som görs mot 

en intressant del av webbsidan som logotyp, knappar, titlar och text. Santana och 

Baranauskas (2015) anser att automatiserade användbarhetstestare kan minska behovet av 

special utvärderingsutrustning för exempelvis ögonrörelse spårning. Tabell 2 nedan visar 

exempel på loggning av webbhändelser av användarens bruk. 
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Tabell 2 Exempel av webbeventloggning 

ID Timestamp URL Händelse Bruk 

1 2018-01-29, 

23:56:34 

https://www.google.se mousemove X=150;Y=120 

1 2018-01-29, 

23:57:34 

https://www.google.se mouseclick X=150;Y=120 

1 2018-01-29, 

23:58:34 

https://www.google.se scroll Y=1500 

 

 Automatiserade användbarhetstestare 2.2.4

Grigeria, Garrido, Rivero och Rossi (2017) nämner problemet att användbarhetstester kostar 

och lägger press på testledaren att manuellt samla data och jämföra testresultaten och 

därefter lösa de eventuella användbarhetsproblemen. Det finns en del angreppssätt för att 

lösa hur loggningen skall ske för att underlätta experten att se mönster för att därefter lösa 

ett eventuellt användbarhetsproblem (Santana & Baranauskas 2015). Det finns olika typer av 

automatiserade användbarhetstestare i vad de skall undersöka. Santana och Baranauskas 

(2015)  nämner två olika skolor av automatiserade användbarhetstestare, ena studerar 

webbsidans källkod och den andra analyserar användarnas bruk i form utav logg.  

Till skillnad från traditionella användbarhetstester så kan automatiserad 

användbarhetstestning utföras på avstånd så att testpersonerna kan utföra testningen t.ex. 

hemifrån. Vigo och Harper (2017) gjorde en 400 dagars studie där de loggade 34 personer i 

deras vardagliga bruk hemifrån i syfte att upptäcka användbarhetsproblem. En god fördel 

med testning på avstånd är att handikappade i t.ex. rörelse eller synskadade kan smidigare 

utföra testningen hemifrån än att transporteras till ett labb alternativt annan lokal för 

traditionell användbarhetstestning. Santana och Baranauskas (2015) anser att 

automatiserade utvärderingsverktyg är väldigt hjälpfulla till system under iterationer i 

utvecklingsfasen. En nackdel är däremot när testpersonerna utför testningen varsomhelst 

där testledaren inte har koll på miljön så finns det risk att testpersonen störs under 

utförandet vilket kan påverka negativt på interaktionen som loggas. En ytterligare nackdel är 

att ett program utför bara det som den är implementerad till att utföra, i detta fall så loggar 

bara en automatiserad användbarhetstestare det som den är skriven att logga och därefter 

eventuellt utvärdera. 

Grigeria et al (2017) konstruerade sin automatiserade användbarhetstestare för 

webbapplikationer som utnyttjar upptäckta användbarhetstecken ifrån labborienterade 

användbarhetstester för att formulera när eventhanteraren skall logga att användaren har 

problem, t.ex. att ett element är för otydligt att användaren inte vet vad knappen gör. 

Grigeria et al (2017) loggningsverktyg kunde hitta trender i bruket av användare men 

däremot så ansåg de att en användbarhetsexpert krävs för att hitta de konkreta 

användbarhetsproblemen. När verktyget hittar trender så måste det bedömas ifall trenderna 

är bra eller mindre bra interaktion för användaren. Paganelli och Paternò (2002) studie drog 

slutsatsen att det automatiserade verktyget kunde frigöra experter från manuell loggning 
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analys så att den automatiserade användbarhetsutvärderingen minskar kostnaden för 

testning i större skala jämfört med traditionell användbarhetstestning. Fernandez, Insfran 

och Abrahão (2011) anser i sin journalartikel att det däremot är sällan automatiserade 

användbarhetsverktygen föreslår hur utvecklarna skall förbättra webbplatsen, det ligger 

fortfarande ett krav på att en användbarhetsexpert skall hitta en lösning.  

Grigeria et al. (2017) ansåg att användarens interaktion inte störs av loggningsverktyget när 

användaren navigerar mellan sidor utan att ha utfört prestandamätningar samt att de 

därmed rekommenderar verktyget i utvecklingssynpunkt då användaren inte störs.  

 Visualisering av insamlad data 2.3

Heatmap är en grafisk representation av data där det i varierande grader av olika matriser 

visas med färger (Eichinski & Roe 2014). Heatmaps kan användas för att visualisera de 

insamlade data som t.ex. interaktioner som klick, musrörelse och rullning av mushjulet utav 

loggat bruk av webbapplikationer. (Levia & Huang 2015) Figur 3 nedan visar ett exempel av 

heatmap utav ögonrörelse och klick. Kommersiella webbanalystjänster som CrazyEgg.com 

samlar interaktionsdata från webbsidor för att senare generera heatmap för att visualisera 

klick (Grigeria et al. 2017). Leiva och Huang (2015) verktyg kunde både återspela den 

loggade musrörelsen av användarens interaktion samt generera heatmaps av muspositioner. 

Arroyo, Selker och Wei (2006) visualiserade loggad musrörelse i heatmaps i syfte att förstå 

användarnas beteende av musrörelse när de besöker en webbsida.  
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Figur 3 Heatmap av webbsida utav ögonrörelse och klick, "Google Golden 
Triangle" av Amit Agarwal under licens Creative Commons 2.0  

 Svarstid & Quality of Service  2.4

Rajamony och Elnozahy (2001) anser att en snabb service av webbapplikationer är en kritisk 

del för slutanvändarnas användarupplevelse. Är en webbapplikation för långsam så byts den 

webbapplikationen bort mot en konkurrent. Rajamony och Elnozahy (2001) anser att två 

faktorer bidrar till svarstider för klienten, nätverket och servern. Rajamony och Elnozahy 

(2001) anser att svarstid är tiden som fortgår ifrån att en förfrågan har skickats ifrån 

klienten till att svaret har fullständigt laddats hos klienten.  Rajamony och Elnozahy (2001) 

utvecklade ett verktyg för att mäta klientens svarstid, denna återgivelse kan utsäga om 

prestandan hos en webbapplikation möter de förväntningar som finns. Det är även bra för 

att utsäga ifall en förändring av en webbapplikation ökar eller minskar prestandan. Svarstid i 

sekunder är även ett naturligt mått för att bedöma prestanda av en webbapplikation vid 

bedömning av QoS (Quality of Service) (Lin, lo, Chao & Godwin 2011). 

QoS används för att bedöma en webbtjänsts leveransservice i huvudsakligen 4 

nätverksegenskaper. Bandbredden skall vara tillräcklig som innefattar hastigheten av 

trafiken i nätverket. Latensen skall vara kontrollerad så att det inte finns fördröjning av 

dataöverföring från källa till destinationen. Jitter som innefattar variation i latensen. 

Slutligen pålitlighet som innefattar procenten av paket som kasseras av en router (Gabrel, 

Manouvrier, Moreau & Murat 2018), (Lin et al. 2011). För att uppnå en hög QoS fokuseras 

https://www.flickr.com/photos/amit-agarwal/2052668047
https://www.flickr.com/photos/amit-agarwal/2052668047
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det på bland annat 3 egenskaper nämligen, hur snabbt en tjänst körs, medelvärdet av antalet 

framgångsrika förfrågningar som genomförts och att en hög pålitlighet i att tjänsten körs 

(Gabrel, Manouvrier, Moreau & Murat 2018). För en automatiserad testningsapplikation är 

det relevant att inte påverka produkten som testas negativt i dess brukbarhet. 

Leiva och Huang (2015) antyder att prestanda kan påverka användarupplevelsen när 

ytterligare skript som körs på en webbplats som orsakar kort fördröjning. Leiva och Huang 

(2015) anger ett exempel att bara röra musen från vänster till höger kan generera ett 

hundratals lagringar och efter en minut så är data för lagring uppe i 1MB som därefter 

skickas till servern. En viktig aspekt är därmed hur ofta användaren loggas. Loggas det för 

ofta och mycket så finns det risk att webbservern överbelastas eller att en eventuell databas 

har väldigt mycket data lagrad som i längden påverkar tid för att analysera interaktionen i 

efterhand. Huang, White och Dumais (2011) loggade musrörelse i två olika studier, 40ms 

mellanrum eller 100ms som resulterar i att olika mängd data sparas för analysen. Ytterligare 

så kan koden för att logga användaren vara litet och minifierat så att skillnaden i storleken 

för webbapplikationens webbsidor inte ökar markant. Webbservern kan påverkas av att 

användarens bruk ofta och asynkroniserat transporteras till webbservern för att loggas.  
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3 Problemformulering  

Automatiserade applikationer för användbarhetstester har konstruerats för att bland annat 

minska kostnader och samtidigt öka antalet testpersoner för testningen av 

webbapplikationer gentemot traditionella användbarhetstester. Däremot får det inte 

glömmas bort att klientsidans automatiserade spårning av interaktion som skickas till 

servern, ökar datamängden som transporteras över nätverket till servern. Servern som 

därefter får en ökning av data att lagra i databasen samtidigt som användare fortsätter 

skickar förfrågningar till servern om webbsidor. Ett automatiserat testningsverktyg skall inte 

ha en negativ påverkan på systemet som testas och prestanda i exempelvis svarstider skall 

förbli likartat. 

Det loggningsverktyg som Grigeria et al. (2017) utvecklade i sin studie kunde logga 

användarna över olika sidor och de ansåg att eftersom deras verktyg inte påverkade 

användarens interaktion så var verktyget lämpligt för produktion i drift. Trots att de inte har 

utfört prestandamätningar i experiment eller i en användarstudie frågat användarna om 

påverkan av verktygen. Problemet är att automatiserade användbarhetstesterna av (Grigeria 

et al. 2017), (Santana & Baranauskas 2015), (Vigo & Harper 2017) och 

webbeventloggningsverktyget av (Atterer, Wnuk & Schmidt 2006) och (Huang, White och 

Dumais 2011) inte utfört prestandamätningar för att säkerställa att systemet som testas inte 

får en negativ påverkan.  

Målet med studien är att undersöka datainsamlingsmetoder för automatiserade 

webbeventloggningsverktyg för att se om prestanda påverkas i svarstider. 

Frågeställningen är ifall de integrerade automatiserade webbeventloggningsverktygen kan 

logga användarens interaktion utan att öka svarstiden och därmed störa användaren? 

En möjlig lösning är systematiskt mäta svarstider då en webbapplikation brukas som 

resulterar i att interaktionen loggas när en webbapplikation är integrerad med och utan en 

självkonstruerad automatiserad användbarhetstestare, för att resultera i ett flertal 

mätningsserier som sedan utvärderas emot varandra. Lin, lo, Chao & Godwin (2011) 

utvärdering i flera antal gruppers konsensus om QoS egenskaper fann de att prestanda i 

svarstid inte bör överstiga 0,7 till 2,1 sekunder. För att utföra en prestandamätning finns det 

fler egenskaper än svarstid som kan mätas men som inte bedöms som lika intressanta, 

exempelvis mängden data som transporteras över nätverket och storleken på filerna som 

användarna hämtar ifrån webbservern.  

Följande delmål skall genomföras för att undersöka datainsamlingsmetoder av en 

automatiserad användbarhetstestare. 

 Implementera en enkel loggningsapplikation som loggar navigering och musklick. 

 Implementera en mer avancerad loggningsapplikation som selekterar spårningen av 

bland annat musrörelse.  

 Implementera en mer avancerad loggningsapplikation som spårar musrörelse i 

intervall. 
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Hypotesen är att svarstiden för webbplatsen när en användare interagerar på sidan kommer 

inte öka märkbart och inte heller vara en statistiskt signifikant skillnad när loggningen sker 

jämfört mot den nuvarande webbplatsen.  

 

 Metodbeskrivning 3.1

 Alternativa metoder 3.1.1

En alternativ metod är att utföra fallstudie på en webbapplikation där några testpersoner 

skall utföra några specifika verklighetstrogna uppgifter (Wohlin et al, 2012). Atterer, Wnuk 

& Schmidt (2006) loggade i en studie 12 personers bruk på 2 webbsidor där de fick en 

uppgift att utföra i syfte att ge data till loggningen. Artikeln anger att de utförde fallstudie 

men uppfattas som mer kontrollerat och snarlik case report i syfte att få se hur pass 

detaljerad loggningen blev i de uppgifter som utfördes. Studien utfördes däremot inte i en 

testlokal utan testpersonerna kunde utföra uppgifterna hemifrån. Santana och Baranauskas 

(2015) använde fallstudie för att undersöka mönster av användarnas bruk som loggas av den 

automatiserade användbarhetstestaren. Ett exempel av fallstudie för att undersöka 

problemet vore att testpersoner utnyttjar webbapplikationen verklighetsbaserat hemifrån, 

med och utan loggning samtidigt som svarstider mäts av testpersonernas navigering. 

En annan alternativ metod är att utföra enkätundersökning för att insamla information om 

eller ifrån människors åsikter, jämförelse och beskriva erfarenhet, attityder och beteende 

(Wohlin et al. 2012). Enkätundersökning kan vara lämplig ifall ett stort antal testpersoner 

deltar i studien på avstånd och efter att ha brukat webbapplikationen med och utan loggning 

får i ett antal frågor bedöma ifall de upplevde en skillnad i bruket. En ytterligare annan 

alternativ metod är att utföra intervju med en person i taget i syfte att få längre och 

utförligare svar jämfört med enkäter (Wohlin et al. 2012). I en intervju kan det vara av 

intresse att fråga några personer som nyligen brukat systemet med och utan loggning om 

användarens upplevelse om systemet varit olika och om de upplevt olika svarstider vid 

bruket.  

För att undersöka problemet med metoden experiment och mäta svarstider bedöms det att 

det finns 2 alternativa mätmetoder. 

 Teknisk-orienterat experiment då testpersoner utnyttjar webbapplikationen och 

svarstider mäts i navigeringen i kontrollerad miljö. 

 Tekniskt-orienterat experiment med simulerat utförande då ett automatiserat script 

utför musrörelse samt klickar och rullar mushjulet på webbapplikationen som 

resulterar i navigation. 

Simulerat utförande används inte då det inte är likt en människas interaktion utan ett skript 

som utför. Ett experiment med testpersoner är mer verklighetstroget men har nackdel i att 

det kan kräva ett stort antal personer för att servern skall få någon påverkan samt att det 

finns en begränsning i antalet klientdatorer för utnyttjande. Grigeria et al. (2017) använde 

experiment i syfte att kontrollera att den automatiserade användbarhetstestaren loggade när 

testpersonen upplevde användbarhetsproblem. 



 12 

 Vald metod 3.1.2

Den metoden som kommer användas för att utvärdera problemet är experiment där 

relationen mellan bruk av användare och svarstider ifrån webbservern kommer undersökas. 

Mätmetoden är empirisk mätning där klockan i JavaScript kommer mäta den beroende 

variabeln svarstid för webbapplikationen då en inspelad interaktion som rör musen, klickar 

och rullar mushjulet för att bruka en webbapplikation där händelserna resulterar i loggning. 

Interaktion som resulterar i navigering skall övervakas då det ger en god möjlighet för att 

mäta svarstiden att få svar på förfrågan ifrån webbservern till klienten. Experimentet 

manipuleras och kontrolleras av den mängd interaktion som utförs i den förinspelade 

interaktionen, som benämns som den oberoende variabeln mängd bruk. En inspelning 

kommer innefatta en liten mängd musrörelse men flertalet musklick för bruk på 

webbapplikationen och navigering. En annan inspelning kommer innefatta en större mängd 

musrörelse, t.ex. att muspekaren är konstant efter läsning och bruk på webbapplikationen av 

personen som spelar in musrörelsen. Experimentet består av 4 grupper som innefattar hur 

mycket av användarens interaktion som spåras och loggas i databasen och benämnas som 

mängd spårning & loggning. De 4 grupperna innefattas av 4 olika nivåer av spårning & 

loggning som utvecklas efter studiens delmål som listades i problemformuleringen. 

1. Ingen spårning & loggning, kontrollgrupp. 

2. Minimalistisk loggning i form av musklick och navigering.  

3. Avancerad spårning & loggning som vidareutvecklar punkt 2 ytterligare med 

selektering av musrörelse. 

4. Avancerad spårning & loggning som vidareutvecklar punkt 3 ytterligare med 

spårning av musrörelse i intervall. 

 Svarstiderna ifrån klienten kommer asynkroniserat skickas till en annan server än den som 

webbapplikationen är på.    

Motivering för metoden är att det är mest intressant att mäta systemet då loggningen av den 

automatiserade användbarhetstestaren utförs för att få kunskap om svarstider ökas av 

exempelvis att servern skall lagra användarens interaktion samtidigt som webbsidor 

efterfrågas. I och med loggningen så transporteras även mer datamängd över nätverket till 

servern. Experiment är rekommenderat då utföraren skall ha kontroll över händelsen och 

manipulera händelserna direkt, precist och systematiskt samt en stor möjlighet till 

replikation (Wohlin et al. 2012). Inspelad interaktion har sin fördel att det kan i en längre tid 

utföras då det är automatiserat och inga testpersoner behövs under genomförandet av 

experimentet. Rajamony & Elmootazbellah (2001) utvecklade ett automatiserat skript för att 

mäta svarstider av webbapplikationer hos klienten som inspirerar mätmetoden för att mäta 

svarstiderna under experimentet. Leiva & Huang (2015) genomförde experiment när de 

utförde prestandamätningar i svarstid om komprimeringar av musrörelse för lagring på en 

databas. Gabrel, Manouvrier, Moreau & Murat (2018) genomförde även de experiment då de 

utförde prestandamätningar i fler variabler än svarstid på 6 algoritmer då de sökte efter en 

optimal QoS.  

Ett problem med automatiserat utförande i experimentet är att det inte efterliknar en vanlig 

användare bruk. Syftet med experimentet är att stressa systemet så pass att servern får svårt 

att besvara förfrågningar och att utfå många mätningar av svarstid. En svaghet med vald 
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mätmetod, förinspelad musrörelse, är att det vore bättre med riktiga användare men för att 

få en möjlighet till att ha variation i den oberoende variabeln mängd bruk för genomförandet 

av experimentet så passar förinspelad musrörelse bra. Det finns även en begränsning i 

mätningens utförande då det finns ett beroende av att tekniken för att utföra interaktion och 

att mäta svarstiderna kan påverka negativt via till exempel systemfel. De mätningar i en lång 

mätningsserie som antas påverkas av systemfel kommer att tas bort men redovisas för att 

styrka ifall hypotesen stärks av mätningarna eller ej. Berndtsson, Hansson, Olsson, Lundell 

(2008) skriver att ett positivt utfall av experiment inte stödjer hypotesen till den grad att den 

är korrekt. Men det kan sägas att resultatet av experimentet indikerar för eller emot 

hypotesen. En nackdel med att undersöka svarstider vid navigering är däremot att Atterer, 

Wnuk & Schmidt (2006) samt Arroyo, Selker & Wei (2006) använde sig av en proxyserver 

mellan servern för applikationen och klienten, däremot i denna studie så används ingen 

proxyserver. Detta för att undersöka en simplare metod för att testa webbapplikationer än 

att en proxyserver används. Att insamla användarnas bruk på samma webbserver som 

webbapplikationen körs ifrån ger en tydligare uppfattning ifall loggningen har en påverkan 

på systemet. Det finns även begränsningar i teknisk utrustning för denna studie som är till 

endast en server för undersökningen.  

Utvärderingsmetoden är systematisk empirisk utvärdering av kvantitativa 

egenskaper(statistik) av resultatet från mätningen av de fyra grupperna, utan och med 

loggning, för att bekräfta resultatet av prestanda i svarstiderna.  

 Etik  3.2

Konfidentialitet för eventuella testpersonerna är väldigt viktigt att uppnå när ett verktyg som 

loggar användare skall vetenskapligt undersökas och experimentet skall vara replikerbart. 

Ifall undersökningen skulle innefatta testpersoner så är det svårare att försvara studien 

dataetiskt, i och med att den personliga integriteten måste skyddas och för att uppfylla 

dataanonymitet så får loggningen inte kopplas till en specifik dator eller person utan 

exempelvis ett genererat kundnummer. För att uppfylla dataprivathet så kommer inga 

lösenord eller liknande textifyllning inte övervakas eller loggas. All inblandning av 

testpersoner i experimentet skulle vara anonymt. För att däremot uppfylla god 

forskningsetik så är det bra med riktiga personer som utför uppgifter.  

Levia & Huang (2015) tror att de flesta användare är omedvetna om att det möjligt för en 

webbplats att logga musrörelse och att detta leder till privathetsproblematik då det önskas 

att logga användarnas musrörelse. Ifall testpersoner medverkar i studien så anses det viktigt 

att be användarna om samtycke att få logga testpersonernas bruk samt tydliggöra att 

insamlingen inte kan kopplas till specifik person. Grigeria et al. (2017) valde att i deras 

fallstudie bara ta med testpersoner som var omedvetna om att processen skulle bli 

utvärderad för att minska risken att testpersonerna skulle agera annorlunda då de upplevde 

sig granskade. Detta gjorde de eftersom de ansåg att loggningsverktyget var omärkbart. 

Grigeria et al. (2017) metod för att välja testpersoner anses mindre bra då de medverkande 

skall få veta att de blir loggade samt att det framförallt finns lagkrav på att användare måste 

veta om att de blir loggade. I och med att en eventuell testperson eventuellt kan behöva logga 

in på en webbapplikation till sin egen profil eller konto, det vill säga att skriva in sitt 

lösenord är det viktigt att tydliggöra att eventuell loggningen av knapptryckningar sker av 

exempelvis av tab och enter, detta för att undvika att anklagas som keylogger. För att 
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undvika att testpersoner oroas över att knapptryckningar loggas så skall det tydligöras att 

loggning av knapptryckningari experimentet är av endast enter och tab. 

Experimentet håller stor möjlighet för replikering då källkod finns tillgängligt på GitHub 

samt i appendix nedan. Webbserverns och klientsidans specifikationer finns även tillgängligt 

i appendix. Det vetenskapliga värdet av studien är att eventuell påverkan av automatiserade 

användbarhetstestare undersöks. Risker med studien är att automatiserade 

användbarhetstestare kan utformas till att logga användares lösenord eller liknande känslig 

information som är viktig att hålla hemlig. Skada kan utföras ifall en person utnyttjar 

automatiserad webbeventloggning i en fallstudie där testpersonernas uppgifter i studien är 

att bland annat logga in på sitt konto som testledaren ondskefullt önskar att logga för egen 

vinning i exempelvis att sälja vidare lösenord. 
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4 Implementation  

Detta kapitel beskriver implementationen av de tre automatiserade applikationerna för 

användbarhetstestning. Verktygen som konstruerades insamlar användarens bruk ifrån 

klientsidan och lagrar data i databasen. Källkod uppdaterades kontinuerligt till GitHub. 

Tabell 3 nedan visar de datainsamlingsmetoder som blev implementerade och till vilken 

grupp de är tilldelade i experimentet. 

Tabell 3 Experimentets indelning av datainsamlingsmetoder i grupper 

Datainsamlingsmetoder 

Grupp 1   Grupp 2  Grupp 3  Grupp 4  

Kontroll Minimalist Smart omfattning Stor omfattning 

Musklick   Loggas Loggas Loggas 

Fönsteregenskaper vid start   Loggas Loggas Loggas 

Omförstorning av fönster   Loggas Loggas Loggas 

Tab & Enter   Loggas Loggas Loggas 

Selektering av musrörelse     Loggas   

Rullning av mushjulet     Loggas Loggas 

Selektering av hovring     Loggas Loggas 

Musrörelse (intervall)     Utbytt Loggas 

 

 Förstudie 4.1

Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) utnyttjade i sin studie JavaScript hos klientsidan för att 

insamla data om användarnas bruk, såväl kommer även denna studie använda JavaScript på 

klientsidan. De automatiserade loggningsverktygen insamlar interaktionsdata som utger 

möjlighet att exempelvis ritas ut i en heatmap och baseras på samma grund. 

 Spårning av mushändelser 4.1.1

Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) loggade musklick med ett ID, namn eller filnamn som 

klicket leder till. Eftersom musklick utförs så pass sällan bedöms det att det inte finns ett 

behov av komprimering av musklick (Huang, White & Dumais 2011). Implementationen 

inspirerades av ett blogginlägg av Derek Banas (2015) som går igenom 

programmeringsspråket JavaScript. Det är viktigt att nyttja page metoden som spårar 

muspekaren inom dokumentet dvs. inklusive eventuell rullning av mushjulet i både y och x-

https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/tree/master
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led (Flanagan, 2006). En alternativ metod client returnerar positionen utifrån vad som är 

synligt i fönstret och metoden screen ger positionen ifrån skärmens yta (Eric Shepherd 

2017). Figur 3 nedan presenterar en tidig implementation av spårning av musklick. 

1. document.body.addEventListener("click", function(e) {    
2.     e = e || window.event;   
3.     var pageX = e.pageX;   
4.     var pageY = e.pageY;   
5.     if (pageX === undefined) {   
6.         pageX = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scr

ollLeft;   
7.         pageY = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scro

llTop;    
8.     }   
9. }, true);   

 Spårning av musklick Figur 3

Arroyo, Selker & Wei (2006) loggade musrörelse när muspekaren förflyttas 50 px i en cirkel 

radius ifrån nuvarande position och hur lång tid muspekaren var i cirkels radius. Rodden 

(2008) loggade musrörelse i intervallet 100ms som även denna studie konstruerades utifrån. 

Ytterligare Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) och Huang, White & Dumais (2011) loggade 

musrörelse i intervall. Ett tidigt utdrag vid commit 244b07c inspireras av ett kodexempel på 

Stack Overflow av Jon Benedicto (2009) presenteras i figur 4 nedan.  

1. document.body.addEventListener("mousemove", function(e) {    
2.     var event = e || window.event;   
3.     window.mouseX = event.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentEle

ment.scrollLeft;   
4.     window.mouseY = event.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElem

ent.scrollTop;   
5. }, true);   
6.    
7. function mousemoveTracking() {   
8.     console.log(window.mouseX + window.mouseY);   
9. }   

 Tidig implementation för spårning av musrörelse - del 1 Figur 4

För att köra en funktion i intervall används metoden setInterval (Flanagan, 2006). Metoden 

window.onload har en nackdel enligt Chaffer och Swedberg (2011) som är att bara den första 

funktionen sparas per gång i webbläsaren. Vilket gör det kritiskt ifall webbapplikationen som 

testas redan nyttjar window.onload. 

10. window.onload = function() {   
11.     var interval = setInterval(mousemoveTracking, 100);   
12. }   

 Tidig implementation för spårning av musrörelse - del 2 Figur 5

Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) spårade rullningar av mushjulet och loggade positionen i y-

led. För att hitta positionen i y-led för fönstrets vy till överst i dokumentet anser Flanagan 

(2006) att metoden pageYoffset skall användas. I figur 6 nedan visas en tidig 

implementation för att spåra rullning av mushjulet. 

1. window.addEventListener("scroll", function() {   

https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/244b07c57cce6d9fa6c47e96e6dcc25cb894807d
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2.     console.log(window.pageYOffset);   
3. }, false)    

 Tidig implementation för spårning av rullning av mushjulet Figur 6

För att logga hovring valde Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) att spåra hur länge i tid en 

användare hovrade över ett element för att få en översikt. Detta designval kommer däremot 

logga väldigt mycket till databasen, framförallt hovring som kanske inte ens är avsiktlig mot 

ett element utan att musen förs snabbt genom webbplatsens element. Huang, White & 

Dumais (2011) valde att bara logga hovring som varade över 100ms för att endast spåra 

hovring som uppfattas vara mot ett intressant sökresultat. Efter selektionen om hovring över 

100ms så loggas tiden som hovringen bestod.  

För att minska loggning av musrörelse valde Huang, White & Dumais (2011) att använda en 

algoritm som komprimerade/selekterade musrörelse lagringen genom att vänta 40ms för att 

säkerställa att muspekaren är på samma position som innan 40 ms så lagras muspositionen. 

Alogoritmen benämns som paus baserad polling och tillhör grupperingen lossy 

komprimering enligt Huang, White & Dumais (2011) och psuedo koden presenteras i figur 7 

nedan. 

1. onCursorMove;   
2.   getPos();   
3.   wait(40);   
4.   getPos();   
5.   if pos1 == pos2   
6.     send data;   

 Psuedo kod för selektering av musrörelse Figur 7

Att selektera interaktionsdata är intressant för att inte logga mer interaktion än det som är 

inte är av intresse. Syftet är fortfarande att undersöka användarens bruk så det vill inte 

selekteras för lite data.  

 Spårning av tangentbordstryckningar 4.1.2

Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) spårade samtliga knapptryckningar och loggade därefter 

vilken specifik knapp som tryckts. Detta kan uppfattas som oetiskt av användarna och därför 

kommer händelselyssnaren i denna studie endast lyssna på knapptryckningar som är på tab 

och enter. Att använda tab för att navigera på en webbplats är inte ovanligt och önskas därför 

att loggas. Implementationen för att logga tabning inspireras av Munawir (2017) ifrån ett 

kodexempel på Stack Overflow. Ett utdrag av commit för enter e464826 och commit för tab 

244b07c (rad99-108) visas i figur 8 nedan.  

1. document.onkeydown = keypress;   
2.    
3. function keypress(e) {   
4.     var e = (e) ? e : ((event) ? event : null);   
5.     if(e.keyCode == 9) {//tabs   
6.         ++tabs;   
7.         //send tracked data asynchronous to server   
8.     }else if(e.keyCode == 13) {//enter   
9.         ++enters;   
10.         //send tracked data asynchronous to server   
11.     }   
12. }   

https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/e464826b872bc435a05c2e7bda8fc15b65cb8449
https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/244b07c57cce6d9fa6c47e96e6dcc25cb894807d
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 Spårning av klick på tab och enter Figur 8

 Spårning av webbläsarens egenskaper 4.1.3

Att logga på vilken sida en användare interagerar med är viktigt för att återskapa 

interaktionen eller rita en heatmap. Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) loggade användarens 

interaktion med specifik sida som användaren brukar. För att spåra vilken sida en användare 

är på nyttjas metoden window.location.href (Depthdev/Adam 2018). Det gjordes ett 

designval att vid start av varje sida så loggas användarens skärm och fönstrets storlek samt 

webbläsarens egenskaper i form av märke och version.  

1. window.addEventListener("load", function(){   
2.     HREF = window.location.href;   
3.    
4.     winInnerWStart = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || d

ocument.body.clientWidth;   
5.     winInnerHStart = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight ||

 document.body.clientHeight;   
6.     winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || doc

ument.body.clientWidth;   
7.     winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || d

ocument.body.clientHeight;   
8.    
9.     var winScreenW = screen.width;   
10.     var winScreenH = screen.height;   
11.    
12.     //send tracked data asynchronous to server   
13. });   

 Spårning av fönstrets egenskaper Figur 9

Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) loggade även när fönstrets storlek ändrades. Santana & 

Baranauskas (2015) nämner att användare med synsvårigheter ofta zoomar in ifall de 

upplever att texten är för liten. För att spåra användaren fönstervy av webbapplikationen 

nyttjas metoden window.innerwidth (Iibbymc 2016). Det är även intressant att veta hur stor 

skärmens storlek är för att kunna analysera ännu mer.  

1. window.addEventListener('resize', function(){   
2.     var winInnerW = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || do

cument.body.clientWidth;   
3.     var winInnerH = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || 

document.body.clientHeight;   
4.    
5.     var winScreenW = screen.width;   
6.     var winScreenH = screen.height;   
7.  
8. //send tracked data asynchronous to server   
9. });   

 Tidig implementation för spårning av omförstorning av fönstrets vy Figur 10

 

 Datalagring 4.1.4

Insamlingen av användaren på klientsidan kan lagras med att varje användare har ett unikt 

identifikationsnummer. Denna studie kommer inte spåra och lagra en interaktion som 

kopplas till en unik användare då det är svårt att försvara etiskt.  Atterer, Wnuk & Schmidt 
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(2006) loggade interaktionsdata med användarens IP-adress som kan leda till problem ifall 

det önskas att återupprita upp en användares bruk av webbapplikationen då fler användare 

kan komma från samma IP-adress. Att logga IP-adress innefattar även att personuppgifter 

loggas då en IP-adress kan mycket väl vara unikt för en person. I och med EU:s allmäna 

datsskyddsförordning, GDPR, så vill man därmed undvika att logga IP-adresser. 

Data som är spårad skickas asynkroniserat till servern ifrån klientsidan med en AJAX 

kallelse. På serversidan nyttjas PDO med PHP för att säkert skriva in till MySQL databasen. 

Implementationen för detta inspireras av Henrik Gustavssons (2017) GitHub projekt 

webbprogrammering-API-2014-. För att se en implementation av AJAX kallelse för rullning 

av mushjuletet, se commit 0175f1f på Github. Det valdes även vid denna tidpunkt att addera 

JavaScript Biblioteket jQuery för att simplifiera skrivningen av kod för AJAX kallelse.  

Interaktionsdata ifrån klientsidan sparades i en MySQL databas på servern. Varje tabell för 

lagringen av spårningen har en kolumn av ett ID, filens namn samt tidslaget för lagringen. 

Till en spårning av mushändelse är det viktigt att även lagra storleken på fönstret i bredd och 

höjd. Nedan visas ett utdrag av autDB.sql för tabellen för musklick som ytterligare har 

kolumner för x och y värde av musens position.  Ett tidigt skede av databaskonstruktionen 

syns i commit 08b0248 och ett utdrag syns i figur 11. 

1. CREATE TABLE IF NOT EXISTS click_table (           
2.     logID INT AUTO_INCREMENT,      
3.     href TEXT,   
4.     pageX INT,    
5.     pageY INT,   
6.     id TEXT,   
7.     target TEXT,   
8.     ww MEDIUMINT UNSIGNED,   
9.     wh MEDIUMINT UNSIGNED,   
10.     TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,   
11.     PRIMARY KEY (logID)   
12. );   

 Tidig konstruktion av databas tabell för musklick Figur 11

För följande lagring har det konstruerats en tabell: 

o Webbläsarens egenskaper 

o Omförstorning 

o Musklick 

o Tab 

o Enter 

o Musrörelse 

o Hovring 

o Rullning av mushjulet 

 

 Prestandautvärdering 4.1.5

För att utvärdera prestandan av applikationerna kommer svarstider mätas. Svarstiden 

beräknas ur tiden det tar för användaren att ladda en nästa sida på applikationen. 

Implementationen för att mäta svarstider inspireras av Rajamony och Elnozahy (2001). 

Metoden date.getTime returnerar ett datum i millisekunder och är på så vis bra för att 

https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/0175f1f273bf5d759052a3730c2b38c85d8ebc04
https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/08b02480580532061004416b6aa540d907ae6421
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beräkna tiden mellan 2 tidslag (Flanagan 2006). När användaren lämnar en webbsida 

hämtas det första tidslaget som sparas i sessionStorage för att användas på nästa sida för att 

beräknas mot ett nytt tidslag. SessionStorage är bra att använda när det skall sparas en 

variabel i webbläsaren som kan hämtas och lagras så länge samma fönster används 

(Haverbeke 2014). Det första utkastet av prestandamätningen syns i commit 09bd784. Figur 

12 nedan presenterar implementationen för att lagra ett tidslag när användaren lämnar en 

webbsida. 

1. window.addEventListener("unload", function(){   
2.     sessionStorage.setItem("aut-start-time", (new Date).getTime().toString());   
3. });   

 Lagring av tidslag när användaren lämnar en webbsida Figur 12

När svarstiden har beräknas och användaren inte är ny på applikationen skickas data 

asynkroniserat till en annan server än den som används som primär webbserver som 

klienten kommunicerar med. Data som loggas är svarstiden och den webbsidan användaren 

har navigerat till. Chaffer och Swedberg (2011) rekommenderar att använda metoden 

document.ready ifrån jQuery för att endast vänta på att DOM och CSS har laddat färdigt. 

JavaScript händelsen window.onload väntar på att samtliga filer har laddats ner.  

1. $( document ).ready(function() {   
2.     var endTime = (new Date).getTime();   
3.     var startTime = parseInt(sessionStorage.getItem("aut-start-time"));   
4.     var diffTime = endTime - startTime;   
5.     var page = window.location.href;   
6.     //if nothing in storage then there is nothing to calculate and send    
7.     if (endTime != diffTime) {   
8.         $.ajax({   
9.             type: 'POST',   
10.             url: "http://192.168.10.2/exjobb_vt18/performance/performance.php",   
11.             data: { performance: diffTime + ", " + page }   
12.         });   
13.     }   
14. });  
15.    

 Beräkning av svarstid Figur 13

 Servern tar emot AJAX kallelsen till en PHP fil som skriver informationen till en textfil. 

1. <?php   
2. $fp = fopen("performance.txt", "a");   
3. fputs ($fp, $_POST['performance']. "\n");   
4. fclose ($fp);   
5. ?>   

 Skrivning till textfil för lagring av svarstider Figur 14

Den slutgiltiga versionen av prestandamätningen kan undersökas i filen performance.js på 

GitHub. 

https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/09bd784f322fbe9048db9ea71fb972003bedcec2
https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/blob/master/testing/aut/performance.js
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 Progression 4.2

 Förord om progressionen av implementationen 4.2.1

Det största och mest oväntade problemet för utvecklingen möttes i att få en till en version av 

en webbapplikation som testas av loggningsverktyget. Därefter var det lite problematiskt att 

konstruera selekteringen av vad som skall loggas av det som spåras.  

 Spårning & loggning av mushändelser 4.2.2

Initiallt loggades scrollning endast var användaren är i y-led och då en unik användare inte 

kan spåras så valdes det att addera lagringen med en uppräkning av antalet gånger som 

händelsen scroll har utförts. En rullning av mushjulet resulterar i flertalet händelser av 

scrollningar i webbläsaren då varje användare har en inställning. T.ex. kan en rullning av 

mushjulet resultera i 7 händelser av scrollningar där varje händelse loggas som leder till 7 

rader skrivs till databasen som egentligen önskas loggas som en rullning. För att selektera 

antalet loggningar utnyttjas setTimeout till händelselyssnaren för scrollning, 

implementationen inspireras av Chis Ferdinandi (2017), som kan undersökas i commit 

5274ec7. För lagring i databasen så är datatypen SMALLINT för litet då det bara innefattar 

65 sekunder medans MEDIUMINT tar upp till 279 minuter på 3 bytes.  

1. window.addEventListener('scroll', function ( event ) {   
2.     window.clearTimeout( isScrolling );   
3.     isScrolling = setTimeout(function() {   
4.         ++scrolls;   
5.         $.ajax({   
6.             type: 'POST',   
7.             url: 'aut/trackedUserData/scroll.php',   
8.             data: { href: escape(HREF),   
9.                     scrollY: escape(window.pageYOffset),   
10.                     scrolls: escape(scrolls)   
11.             }      
12.         });   
13.     }, 140);   
14. }, false);   

 Spårning & loggning av scroll Figur 15

För att lagra hovringar som är över 100ms utnyttjas 4 globala variabler, där två variabler 

som är framförallt viktiga vid hovring lagra tidslaget av klockan i JavaScript och 

egenskaperna av elementet som hovras. Elementets egenskaper används senare för att 

kontrollera att det inte är samma objekt i DOM:en som hovras och därefter loggas det förra 

elementet som hovrades i databasen. Figur 16 nedan visar implementationen för att spåra 

och selektera hovring.  

1. document.body.addEventListener("mouseenter", function(e) {    
2.     if (e.target !== hoverlastTarget) {   
3.         var timenow = (new Date).getTime();   
4.         var difftime = timenow - hoverStartTime;   
5.         if (difftime > 99) {   
6.             //console.log(difftime);    
7.             //send tracked data asynchronous to server   
8.         }   
9.     }   
10.     hoverStartTime = (new Date).getTime();   
11.     hoverlastTarget = e.target;   
12.     hoverTargetID = e.target.id;   

https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/5274ec7f6af2428da02609bfbdfd2d71f407feb8
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13.     hoverTargetText = $(event.target).text().slice(0,40);   
14. }, true);   

 Spårning av hovring Figur 16

Paus baserad polling av interaktionsdatan implementerades utefter psuedokoden som fanns 

tillgänglig av Huang, White & Dumais (2011). För att vänta 40ms används metoden 

setTimeout som efter den specificerade tiden 40ms då en musrörelse har utförts kontrollerar 

om musens position är samma som tidigare (Flanagan 2006). Figur 17 visar 

implementationen av psuedo koden från figur 7. 

1.     document.body.addEventListener("mousemove", function(e) {    
2.     var event = e || window.event;   
3.     window.mouseX = event.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentEle

ment.scrollLeft;   
4.     window.mouseY = event.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElem

ent.scrollTop;   
5.        
6.     //Get pos   
7.     var locationX = window.mouseX;   
8.     var locationY = window.mouseY;   
9.    
10.     //wait 40ms   
11.     setTimeout(function(){    
12.         //compare same pos, then ajax   
13.         if (window.mouseX == locationX && window.mouseY == locationY) {   
14.             console.log(window.mouseX + " - " + locationX + " -

 " + window.mouseY + " - " + locationY);   
15.              //send tracked data asynchronous to server    
16.         }   
17.     }, 40);   
18. }, true);   

 Selektering av musrörelse Figur 17

 Spårning & loggning av webbläsarens egenskaper 4.2.3

Under utvecklingen så upplevdes det att för många händelser av omförstorning loggades. 

Det intressanta ligger i vilken fönsterstorlek som användaren slutligen väljer. För att minska 

antalet spårningar används metoden setTimeout samt en boolean som efter tio sekunder 

från att den första händelsen utförts så kommer inga fler loggningar utföras. Likväl med 

scrollningar så räknas antalet omförstorningar uppåt och loggas. Figur 18 visar 

implementationen av spårning av omförstorning av fönstrets vy. 

1. window.addEventListener('resize', function(){   
2.     winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || doc

ument.body.clientWidth;   
3.     winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || d

ocument.body.clientHeight;   
4.    
5.     var winScreenW = screen.width;   
6.     var winScreenH = screen.height;   
7.     ++resizes;   
8.        
9.     setTimeout(function() {   
10.         if (resizeBool) {   
11.             resizeBool = false;   
12.             //send tracked data asynchronous to server   
13.         }   
14.         setTimeout(function() {resizeBool = true;}, 4000);   
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15.     }, 10000);   
16. });   

 Spårning av omförstorning av fönstrets vy Figur 18

 Substituering av datatyper i databasen 4.2.4

Kolumnerna för databasens tabeller substituerades till vad som uppfattas behövas i storlek i 

datatyper. Det bedömdes att för ID till loggning kan behöva vara större till BIGINT och 

ytterligare minskades nästan samtliga kolumners storlek i datatyperna (Oracle MySQL 

documentation 2018). Då värdena som spåras inte kan bli negativa används egenskap 

UNSIGNED. Det valdes även att inte använda datatypen TEXT för lagring av id och target 

som skulle lagra väldigt mycket data, de utbyttes mot VARCHAR(40) och så används 

metoden slice för att eventuellt kapa strängen, som syns i commit 90077c6. För att 

undersöka de slutgiltiga ändringarna av databasimplementationen se commit 25e66ef. I 

appendix A finns urklipp av vad som lagras i tabellerna. Nedan i figur 19 visas den slutgiltiga 

konstruktionen av tabellen för att lagra musklick. 

1. CREATE TABLE IF NOT EXISTS click_table (           
2.     logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,      
3.     href TEXT,   
4.     pageX SMALLINT UNSIGNED,   
5.     pageY SMALLINT UNSIGNED,   
6.     id VARCHAR(40),   
7.     target VARCHAR(40),   
8.     ww SMALLINT UNSIGNED,   
9.     wh SMALLINT UNSIGNED,   
10.     TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,   
11.     PRIMARY KEY (logID)   
12. );  

  Konstruktion av tabell för musklick Figur 19

 Webbapplikation som testas 4.2.5

Testningsverktyget utvecklades i början mot en tom html sidan. Därefter försöktes det att 

installera en webbapplikation men då installationen inte blev fulländad så bedömdes det att 

fokus av spårningen lades mot en nästan tom body i en html fil för att fortskrida med 

arbetet.  

Hardy & Rukzio (2008) undersökte interaktionen av användare genom att konstruera en 

testningsapplikation som hade en flertal interaktiva element. Såsom möjlighet till rullning av 

mushjulet för att läsa ett flertal olika element samt knappar och bilder som är 

interaktionsfunktionalitet. Det valdes att konstruera en webbapplikation som testas av de 

automatiserade användbarhetstestarna. Webbtestningsapplikationen konstruerades med 

stor tanke på interaktivitet för användaren samt att informationen som användaren läser är 

slumpartad. Slumpinformationen skapades med ContextFreeLib av Henrik Gustavsson 

(2014)  och vscode-faker av Budi Irawan (2018). Implementationen av webbplatsen 

inspireras av W3schools för både konstruktion med bootstrap 4 och filtrering av tabell av 

Refsnes Data (2018). Startsidan av webbapplikationen med ett flertal artiklar kan 

inspekteras i tree 45b791e6e3 och en andra sida med en interaktiv tabell syns i tree 

45b791e6e3. Figur 20 och 21 nedan visar ett skärmurklipp då en inspelad interaktion 

återuppspelas mot webbapplikationen som testas.  

https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/90077c6c09262d13940ace093c5df8b304480d7a
https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/commit/25e66ef3f7554e27570bf129c4f822f328ac2a23
https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/blob/45b791e6e3ab0c1f527e7a0e743504fd95dcfd93/testing/wta-start.html
https://github.com/a15wilhe/exjobb_vt18/blob/45b791e6e3ab0c1f527e7a0e743504fd95dcfd93/testing/wta-table.html
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 Skärmurklipp av webbapplikationen användarna interagera mot Figur 20

 

 Skärmurklipp av webbapplikationen som användarna interagerar mot Figur 21

 

 

 Pilotstudie 4.3

Pilotstudie genomfördes på samtliga 4 grupper av inspelad interaktion av två deltagare som 

har god datorvana och är i åldern 20-25år. Den kombinerade inspelningen är på 3 minuter 

och 8 sekunder. Den inspelade interaktionen kördes mot de fyra grupper i 10 iterationer 

vardera, strax över 30 minuter. För varje grupp beräknades det 70 svarstider. Brusdata ser 

ut enligt följande i figur 22. 
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 Linjediagram av brusdata av svarstider Figur 22

Det beräknades även beskrivande statistik på svarstiderna. I figur 23 syns medelvärde av 

svarstider samt konfidens interval som är intressant att visa på grund av att experimentet 

utger få tillfällen för mätningar.  

 

 Stapeldiagram av medelvärde av svarstider samt konfidensinterval Figur 23

Slutsatsen av pilotstudien är att för få mätningar fås under ca 30minuter interaktion utan 

bör ha upp upp till åtta timmar annars så fungerade det som tänkt. Inspelad interaktion skall 

även ökas med ytterligare personer.  

Testpersonerna i pilotstudien fick informellt undersöka webbapplikationen som de själva vill 

och det var första gången testpersonerna brukade webbapplikationen. Interaktionerna 

bedöms som långsamma samt att få svarstider mäts. Det skall därför utökas med ett testfall 

med formella instruktioner vad användarna skall uppnå för mål. Under pilotstudien har 

även klientsidan en uppkoppling till routern på ca 130Mbit/s. Det vore intressant att 
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undersöka problemet då klientsidan har en uppkoppling som motsvarar en mobils åtkomst 

egenskaper.  
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5 Utvärdering 

Webbapplikationen som integreras med webbeventloggningsverktygen placerades på en 

dator med följande hård- och mjuk-vara enligt tabell 4 och 5 som agerar som server. 

Tabell 4 Hårdvara på server 

Hårdvara Server 

Processor Intel i5-8250U, 4 kärnor/8 trådar, 1,6 GHz - 3,4 GHz, 6MB L3 cache 

RAM 2400MHz 16GB 

Grafik Intel HD Graphics 620 

Hårddisk Samsung SSD 860 500GB 

Nätverk 1 Gbit/s TP-kabel 

 

Tabell 5 Mjukvara på server 

Mjukvara Version på Server 

Ubuntu Server 16.04.1 

Apache 2.4.18 

PHP 7.0.28 

MySQL 5.7.22 

 

Den dator som agerar klient som brukar webbapplikationen hade följande hård- och mjuk-

vara enligt tabell 6 och 7. Det lades till ett tillägg till webbläsaren vid namnet CORS för att 

säkerställa att svarstiderna transporteras till den dator som tar emot svarstider fungerar 

obehindrat.  

Tabell 6 Hårdvara på klient 

Hårdvara Klient 

Processor Intel i5-5257U, 2 kärnor/4 trådar, 2,7GHz - 3.1GHz, 3MB L3 cache 

RAM 8GB 1600/1866 MHz 

Grafik Intel Iris Graphics 6100 

Hårddisk 500 GB HDD + 8GB SSHD 

Nätverk 130Mbit/s 802.11 ac Wi-Fi 

 

Tabell 7 Mjukvara på klient 

Mjukvara Version på Klient 

Windows OS 7 

Google Chrome 66.0.3359.139 

MouseRecorder 1.0.51 

NetLimiter 4 

CORS (Cross origin resource sharing)  1.0.3 
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En tredje dator mottog svarstider från klientsidan och loggade i en textfil. Samtliga tre 

datorer var kopplade till en lokal router för att minska risken av extern påverkan.  

För att spela in testpersonernas interaktion nyttjades programmet MouseRecorder.  Under 

inspelning av interaktion var testledaren icke vägvisande och gav inga ytterligare 

instruktioner eller förklaringar av webbapplikationen som testpersonerna brukar. Adamoli, 

Zaparanuks, Jovic & Hauswirth (2011) undersökte en eventuell påverkan och nytta av 

inspelning av interaktion för automatiserad testning av användargränssnitt. De bedömde att 

verktygens återuppspelning var väldigt likartad med den originella interaktionen som blev 

inspelad. De bedömde även att återanvända inspelad interaktion sänker kostnaderna för 

testning.  

 Presentation av undersökning 5.1

Det valdes att undersöka de tre datainsamlingsapplikationer på fyra olika testfall.  

1. Användarna får informellt bruka webbplatsen som när de besöker webbplatsen för 

första gången. 

Det insamlades fyra interaktioner mot webbapplikationen då användarna fritt fick bruka på 

eget vis. Inspirerat av Santana & Baranauskas (2015) inspelades informellt bruk av 

testpersonernas dvs. att de inte fick några fördefinierade mål att uppnå. Målet var att få 

testpersonernas bruk då de är nya på webbsida och navigerar runt för att undersöka vad det 

är för webbsida de har kommit till och vad för funktionalitet som webbplatsen erbjuder. 

Testpersonerna angav att de har god datorvana och var i ålder 20-25år. Fyra testpersoners 

interaktion återuppspelades för vardera fyra grupperna 108 gånger som varar i strax över 13 

timmar och 1400 mätpunkter beräknades. 

2. Användarna brukar webbplatsen formellt under instruktioner och uppgifterna skall 

lösas så snabbt som möjligt under några försök.  

För att undersöka intensiv interaktion av användarna bedömdes det att det behövdes en kort 

instruktion av vilka mål och uppgifter som skulle uppnås. Testpersonerna fick flertal försök 

för att få en så pass snabb interaktion som möjligt. Detta testfall skall försöka representera 

en målgrupp som är mer van vid appen och kan bruka applikationen snabbt. Två 

testpersoners interaktion återuppspelades 240 gånger som varar ca 4 timmar och 960 

mätpunkter beräknas. Xie & Memon (2006) undersökte testning av användargränssnitt. De 

kom fram till att många korta testfall är bäst för att undersöka ytliga problem av 

användargränssnittet. Testpersonerna fick följande uppgifter som riktar sig mot den 

interaktiva tabellen.  

 Starta på startsidan  

 Hitta den interaktiva tabellen på webbplatsen 

 Sortera efternamn så att Auer är först 

 Sortera företag så att Witting Group är överst 

 Navigera tillbaks till startsidan 
 

3. Samma inspelade interaktion för punkt två ovan återuppspelas då 

nätverkshastigheten är begränsad.  
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För att redovisa ifall nätverket har en påverkan bedömdes det att nätverkshastigheten skall 

begränsas rejält. Dey, Liu, Wang & Lu (2013) studie nyttjade en nätverksemulator för att i ett 

testfall simulera en 3G uppkoppling för mobila klienter. Då denna studie har begränsning i 

utrustning valdes det att ett program på klientsidan begränsar nätverkshastigheten i både 

nedladdning och uppladdning. Zeldovich & Chandra (2005) valde att i ett testfall simulera 

nätverkskopplingen mellan server och klient med en nätverkshastighet på 1.5 Mbps/384 

Kbps för att undersöka applikationens robusthet mot eventuell latens då de utförde 

prestandautvärdering i svarstider. Det valdes att simulera ett nyttjande av den tekniska 

standarden HSPA+ under familjen 3GPP som har en teoretisk högsta hastighet på 21/5.8 

Mbit/s. Däremot så är hastigheten i verkligenheten lägre, därför kommer 

nätverkshastigheten begränsas till 4/2 Mbit/s. För att begränsa nätverkshastigheten nyttjas 

programmet NetLimiter 4 på klientsidan. Samma inspelade interaktion från testfall 2, 

formell interaktion, återanvändes till detta 3:e testfall. Den inspelade interaktionen av 2 

testpersoner återuppspelades 240 gånger som varar ca 4 timmar. 

4. Utvärdering av lagring av de tre webbeventloggningsapplikationerna. 

Det valdes att undersöka mängden data som lagras av de tre webbeventloggningsverktygen 

enligt tabell 3. Samma inspelade interaktion av punkt två ovan återuppspelades för att få en 

uppfattning av de olika gruppernas applikationers loggning av användarna. Samma 

inspelade interaktion från testfall 2, formell interaktion, återanvändes till detta 4:e testfall. 

Den inspelade interaktionen av 2 testpersoner återuppspelades 240 gånger som varar ca 4 

timmar. 

 

 Resultat 5.2

Mätningarna genomfördes mellan 17 april 2018 till 8 maj 2018. All beräkning av statisktik 

utfördes i Excel 2013 och beskrivande statistik med summeringsstatistik med förtroendenivå 

för medelvärdet på 95 % och ANOVA med alfa värde på 5 %. All figurer i sektion 5.2.1 till 

5.2.7 visar i y-axeln svarstid i millisekunder. 

 Testfall 1 - Brusdata av informellt bruk 5.2.1

I figurerna 24,25,26,27 nedan presenteras svarstiderna som vardera grupperna i det första 

testfallet, informellt bruk, genererade. De fyra gruppernas mätserier är brusiga och likartade.  
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 Osorterad modifierad brusdata, grupp 1 Figur 24

 

 Osorterad rå brusdata, grupp 2 Figur 25
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 Osorterad rå brusdata, grupp 3  Figur 26

 

 Osorterad rå brusdata, grupp 4 Figur 27

 

 Testfall 1 - Beskrivande statistik av informellt bruk 5.2.2

Det beräknades beskrivande statistik av datainsamlingen som visas i figur 28 och 29 nedan 

med medelvärdet samt konfidensintervall alternativt standardavvikelse. Det syns i figurerna 

att staplarna överlappar varandra.  
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Osorterad rå brusdata, grupp 3 [ms] 
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 Medelvärde av svarstider + standardavvikelse Figur 28

 

 Medelvärde av svarstider + standardavvikelse Figur 29

Tabell 8 om beskrivande statistik nedan om de fyra grupperna har väldigt närliggande 

värden och framförallt väldigt låga värden. Däremot så är det intressant att gruppernas 

värde för raden antalet är på olika siffror.  
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Tabell 8 Tabell av beskrivande statistik av testfall 1 

1 
 

2 
 

    Medelvärde 213,1654779 Medelvärde 210,9478571 

Standardfel 0,825593635 Standardfel 0,833425937 

Medianvärde 209 Medianvärde 205 

Typvärde 207 Typvärde 200 

Standardavvikelse 30,91294226 Standardavvikelse 31,18394312 

Varians 955,6099994 Varians 972,4383085 

Toppighet 4,675345084 Toppighet 5,215577362 

Snedhet 1,36031463 Snedhet 1,742162735 

Variationsvidd 233 Variationsvidd 229 

Minimum 133 Minimum 134 

Maximum 366 Maximum 363 

Summa 298858 Summa 295327 

Antal 1402 Antal 1400 

Konfidensnivå(95,0%) 1,619532931 Konfidensnivå(95,0%) 1,634899255 

 

3 
 

4 
 

    Medelvärde 212,2562455 Medelvärde 202,452466 

Standardfel 0,806747005 Standardfel 0,816354603 

Medianvärde 208 Medianvärde 197 

Typvärde 209 Typvärde 194 

Standardavvikelse 30,19648759 Standardavvikelse 30,53428136 

Varians 911,8278628 Varians 932,3423383 

Toppighet 4,503436252 Toppighet 4,727147238 

Snedhet 1,302095245 Snedhet 1,693869322 

Variationsvidd 268 Variationsvidd 250 

Minimum 114 Minimum 103 

Maximum 382 Maximum 353 

Summa 297371 Summa 283231 

Antal 1401 Antal 1399 

Konfidensnivå(95,0%) 1,582563253 Konfidensnivå(95,0%) 1,601412075 

 

För testfall 1 utfördes ANOVA beräkningar som presenteras i tabell 9. P-värdet är under 

0,05, det är därmed ingen signifikant skillnad mellan svarstiderna för de fyra olika 

grupperna. 
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Tabell 9 Tabell av ANOVA beräkningar av testfall 1 

ANOVA 
      Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 102895,3 3 34298,43 36,41061 2,693E-23 2,606497 

Inom grupper 5266665 5591 941,9898 
   

       Totalt 5369560 5594 
     

 Testfall 1 - Dataset reduktion av informellt bruk 5.2.3

Utav datainsamlingen för informellt bruk (punkt 5.2.1) bedömdes det att en felmätning 

uppfördes och därmed togs en datapunkt tas bort ur grupp 1. Svarstiden var jämfört mot 

samtliga övriga datapunkter väl högt, 3122ms, och därför bedömdes mätningen som en 

felmätning av externt fel och inte av webbapplikationen.  Datapunkten syns i figur 30 nedan.  

 

 Dataset reduktion av grupp 1, testfall 1 Figur 30

 Testfall 2 - Brusdata av formell interaktion 5.2.4

I figur 31 nedan är den största delen av datapunkterna brusiga förutom 2 spikar. Grupp 2 har 

en spik vid mätnummer 80 på 1150ms. Grupp 3 har en mindre spik vid mätnummer 885 på 

500ms.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1
4

2
8

3
1

2
4

1
6

5
2

0
6

2
4

7
2

8
8

3
2

9
3

7
0

4
1

1
4

5
2

4
9

3
5

3
4

5
7

5
6

1
6

6
5

7
6

9
8

7
3

9
7

8
0

8
2

1
8

6
2

9
0

3
9

4
4

9
8

5
1

0
2

6
1

0
6

7
1

1
0

8
1

1
4

9
1

1
9

0
1

2
3

1
1

2
7

2
1

3
1

3
1

3
5

4
1

3
9

5

Sv
ar

st
id

 [
m

s]
 

Dataset reduktion av grupp 1, testfall 1[ms]  

1 2 3 4



 35 

 

 Osorterad rå brusdata Figur 31

 Testfall 2 - Beskrivande statistik av formellt bruk 5.2.5

Det beräknades beskrivande statistik av det andra testfallet där medelvärde samt 

standardavvikelse alternativt konfidensintervall visas i figur 32 och 33 nedan. Det syns att 

staplarna för standardavvikelse överlappar varandra och staplarna för KI är väldigt små.  

  

 Medelvärde av svarstider + standardavvikelse Figur 32
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 Medelvärde av svarstider + konfidensintervall Figur 33

Tabell 10 av beskrivande statistik nedan har ett intressant fynd i att grupp 2 har ett högre 

värde i varians och såväl standardavvikelse samt ett väldigt högt värde i toppighet på 110 

som kan bero på att grupp 2 har en spik på 1150ms.  
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Tabell 10 Tabell av beskrivande statistik 

1 
 

2 
 

    Medelvärde 198,1520833 Medelvärde 198,328125 

Standardfel 1,339923239 Standardfel 1,703080754 

Medianvärde 207 Medianvärde 208 

Typvärde 219 Typvärde 153 

Standardavvikelse 41,51600312 Standardavvikelse 52,76802719 

Varians 1723,578515 Varians 2784,464693 

Toppighet 1,140824337 Toppighet 110,6373192 

Snedhet 0,882862015 Snedhet 6,596517753 

Variationsvidd 267 Variationsvidd 1010 

Minimum 112 Minimum 142 

Maximum 379 Maximum 1152 

Summa 190226 Summa 190395 

Antal 960 Antal 960 

Konfidensnivå(95,0%) 2,629519965 Konfidensnivå(95,0%) 3,342195071 

 

3 
 

4 
 

    Medelvärde 192,675 Medelvärde 194,05 

Standardfel 1,347995155 Standardfel 1,375066592 

Medianvärde 203 Medianvärde 205 

Typvärde 153 Typvärde 151 

Standardavvikelse 41,76610228 Standardavvikelse 42,6048801 

Varians 1744,407299 Varians 1815,175808 

Toppighet 3,589900434 Toppighet 0,782927333 

Snedhet 1,311649895 Snedhet 0,760086006 

Variationsvidd 335 Variationsvidd 282 

Minimum 141 Minimum 85 

Maximum 476 Maximum 367 

Summa 184968 Summa 186288 

Antal 960 Antal 960 

Konfidensnivå(95,0%) 2,645360621 Konfidensnivå(95,0%) 2,698486714 

 

Tabell 11 av ANOVA beräkningar presenterar ett p-värde under 0,05.  
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Tabell 11 Tabell av ANOVA beräkningar 

ANOVA 
      Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 23761,75703 3 7920,585677 3,92709596 0,008233988 2,607224386 

Inom grupper 7736853,636 3836 2016,906579 
   

       Totalt 7760615,393 3839 
     

 Testfall 3 - Brusdata av formellt bruk med begränsad nätverkshastighet 5.2.6

Brusdata av formellt bruk med begränsad nätverkshastighet presenteras i figur 34 nedan. 

Datainsamlingens punkter är brusiga och ett fåtal små spikar syns.  

 

 Osorterad rå brusdata Figur 34

Grupp 1 och grupp 2 brusdata syns individuellt i figur 35 och figur 36. Grupp ett och två har 

en vardera spik vid mätnummer 641 på 380ms och 430ms men som inte är speciellt högre 

än resterande svarstider. 
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 Osorterad rå brusdata, grupp 1 Figur 35

 

 Osorterad rå brusdata, grupp 2 Figur 36

Grupp 3 brusdata visualiseras inte i ett individuellt diagram då inga intressant spikar syntes. 

Grupp 4 brusdata presenteras däremot i figur 37 som har fyra intressanta mätpunkter på ca 

80ms i svarstid som är väldigt lågt.  
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 Osorterad rå brusdata, grupp 4 Figur 37

 

 Testfall 3 - Beskrivande statistik av formellt bruk med begränsad 5.2.7
nätverkshastighet 

Det beräknades beskrivande statistik av det formella bruket med begränsad 

nätverkshastighet. I figur 38 visas medelvärde med konfidensintervall som är på +/- 2,5. 

Figur 39 med standardavvikelse i staplarna så syns det att de överlappar och det är därmed 

ingen signifikant skillnad.  

 

 Medelvärde av svarstider + konfidensintervall Figur 38
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 Medelvärde av svarstider + standardavvikelse Figur 39

Tabell 12 av beskrivande statistik presenterar väldigt närliggande värden mellan grupperna. 
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Tabell 12 Tabell av beräknad beskrivande statistik 

1 
 

2 
 

    Medelvärde 195,4979167 Medelvärde 193,5729167 

Standardfel 1,296419126 Standardfel 1,341376382 

Medianvärde 205 Medianvärde 204 

Typvärde 154 Typvärde 151 

Standardavvikelse 40,16807748 Standardavvikelse 41,5610271 

Varians 1613,474448 Varians 1727,318974 

Toppighet 1,74074861 Toppighet 1,179708895 

Snedhet 0,865607326 Snedhet 0,848423056 

Variationsvidd 321 Variationsvidd 251 

Minimum 107 Minimum 138 

Maximum 428 Maximum 389 

Summa 187678 Summa 185830 

Antal 960 Antal 960 

Konfidensnivå(95,0%) 2,544145721 Konfidensnivå(95,0%) 2,632371671 

 

3 
 

4 
 

    Medelvärde 194,184375 Medelvärde 188,7125 

Standardfel 1,340733059 Standardfel 1,285843691 

Medianvärde 204 Medianvärde 201 

Typvärde 151 Typvärde 208 

Standardavvikelse 41,54109446 Standardavvikelse 39,84040961 

Varians 1725,662529 Varians 1587,258238 

Toppighet 1,040781733 Toppighet 0,899928477 

Snedhet 0,819195451 Snedhet 0,647809026 

Variationsvidd 258 Variationsvidd 260 

Minimum 129 Minimum 79 

Maximum 387 Maximum 339 

Summa 186417 Summa 181164 

Antal 960 Antal 960 

Konfidensnivå(95,0%) 2,631109188 Konfidensnivå(95,0%) 2,523392056 

 

Tabell 13 av ANOVA beräkningar har ett väldigt lågt p-värde och det är därmed ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna i testfall 3. 

  



 43 

Tabell 13 Tabell av ANOVA beräkningar 

ANOVA 
      Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 25298,84 3 8432,947 5,069618 0,0016685 2,607224 

Inom grupper 6380912 3836 1663,429 
   

       Totalt 6406211 3839 
     

 Testfall 4 - Mängd data som lagras utav de 3 gruppernas applikationer 5.2.8

För att hämta storleken av databasen i bytes nyttjades följande SQL kod, figur 40, som 

presenteras i tabell 14 nedan. 

1. SELECT table_schema as 'Database Name',    
2.         sum( data_length + index_length ) as 'Size in Bytes',          
3.         round((sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024), 4) as 'Size in MB'   
4.  FROM     information_schema.TABLES   
5.  GROUP BY table_schema;   

 Selektering av databas storlek Figur 40

Data i tabell 14 visualiseras i figur 41 nedan. Det intressanta av datainsamlingen är att 

gruppernas applikation lagrar ökande mängd data i dess numrering dvs. att grupp 4 lagrar 

mest mängd data. 

Tabell 14 Databasens storlek av grupperna av 4 timmars återuppspelning av interaktion 

Grupp Bytes i databas 

2 688128 

3 3850240 

4 14319616 

 

 

 Bytes lagring i databas av ca 4 timmars återuppspelning av interaktion Figur 41
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Med följande sql kod, figur 42, undersöktes varje tabells storlek i bytes som presenteras i 

tabell 15. 

1. SELECT table_name,    
2.     table_rows,    
3.     data_length,    
4.     sum(data_length + index_length) "Size in Bytes",   
5.     round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),4) "Size MB"     
6. FROM  information_schema.TABLES    
7. WHERE table_schema = "autDB";  

 Selektering av tabellernas storlek i Bytes Figur 42

I tabell 15 och figur 43 nedan visualiserar den mängd data som applikationerna lagrar i 

vardera tabell efter ca 4 timmars återuppspelad interaktion. Det är mycket intressant att 

logga användarens musrörelse i intervall lagrar absolut mest data jämfört mot de andra 

tabellerna och väldigt mycket mer data än selektion av musrörelse.  

Tabell 15 Vardera tabells storlek av ca 4 timmars återuppspelning av interaktion 

Grupp Tabell Rader data_length 
2 browser_table 960 229376 

2 click_table 3199 360448 

2 hover_table 0 16384 

2 mousemove_table 0 16384 

3 browser_table 961 245760 

3 click_table 3089 360448 

3 hover_table 9997 1589248 

3 mousemove_table 12959 1589248 

4 browser_table 959 229376 

4 click_table 3094 360448 

4 hover_table 9766 1589248 

4 mousemove_table 130061 12075008 
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 Bytes lagring i vardera tabell i vardera gruppers applikation Figur 43

Det valdes att sätta ihop ett diagram som visualiserar medelvärde av svarstider från testfall 2 

och mängden lagring i bytes som applikationerna loggar från testfall 4 som visas i figur 44 

nedan. Testfall 2 och testfall 4 utförs av samma inspelade interaktion. Ytterligare tillades en 

trendlinje för att visualisera att i denna studie så ökade inte svarstiderna med mängden 

interaktionsdata som loggades.  

 

 Medelvärde av svarstider och mängd lagring med trendlinje Figur 44
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 Analys 5.3

Resultaten från testfall 1, 2 och 3 brusdata har trenden att vara ostabila. Det finns flera 

återkommande små spikar upp till mellan 300-400ms mot medelvärdet runt 193ms för alla 

grupper. Det återkommer inga väldigt höga spikar och ingen trappa har visualiserats i figurer 

med brusdata. Resultaten från testfall 4 visar att logga musrörelse i intervall var 100:e ms 

resulterar i att väldigt många inskrivningar sker mot databasen jämfört mot samtliga övriga 

datainsamlingsmetoder. Men svarstiderna ökade ändå inte för grupp 4 i testfall 1, 2 och 3. 

Mängden data som loggas av de tre applikationerna är mindre än vad servern maximalt 

klarar av att hantera.  

Det skall däremot påminnas om att datorn som agerar server har en SSD hårddisk som 

påverkar positivt i hypotesens riktning. Ytterligare så har processorn Intel turbo boost 

teknologi som kan öka frekvensen från 1,6GHz till maximala 3,4 GHz under korta stunder 

som passar bra när arbetsbelastningen i korta perioder ökar. Detta kan mycket väl förklara 

till varför svarstiderna i samtliga testfall har höga värden i varians och framförallt ibland 

väldigt låga värden. Levia & Huang (2015) använde en dator med i686 dual core CPU @ 2.8 

GHz med 4 GB RAM för deras experiment som bedöms som en bra nivå av 

datorkomponenter för prestandutvärdering. Grigeria et al. (2017) nyttjade en Virtual Private 

Server med 1GB RAM för Ubuntu Server 14 som däremot uppfattas som för svagt för att 

operativsystemet och webbserver-mjukvaran skall fungera obehindrat. 

 Slutsats 5.4

Ett intressant fynd bland testfallen är att konfidensintervallet av statistiken innehar väldigt 

låga värden vilket stärker förtroendet för mätningarna. Det bedöms att tillräckligt många 

mätningar har utförts på varje testfall. P-värdena i tabell 9, 11 och 13 är lägre än signifikans 

nivån på 0.05. Därmed möts hypotesen. Resultaten indikerar att hypotesen stärks då 

statistiskt redovisat att informationssystemet inte fick en ökning i svarstider utav de olika 

datainsamlingsmetoderna. Ytterligare med beaktning till den stora mängd data som grupp 4 

lagrar är det statistiskt redovisat att svarstiderna inte ökade för användaren. Med 

förtroendet av beräknad statistik av mätningarna dras slutsatsen att resultatet i studien med 

datainsamlingsmetoderna som studien implementerade för webbeventloggning inte har en 

påverkan på användarens svarstider. Resultatet från studien kan härmed besvara 

frågeställningen, den implementerade automatiserad webbeventloggningen av användarens 

bruk ökade inte svarstiderna. De begränsningar i implementationen som påverkar resultatet 

är att det skulle ha kunnat utvecklas ännu mer insamling av användarens interaktion som 

diskuteras vidare i sektionen framtida arbeten.   

Atterer, Wnuk & Schmidt (2006) ansåg att deras verktyg var transparent, dvs. att 

användaren inte märker av att interaktionen loggas och att det inte är en påverkan i 

svarstider på webbplatsen. Detta stämmer bra överens med studiens resultat. Levia & Huang 

(2015) som undersökte tid för att komprimera musrörelse fick resultaten att 

komprimeringen tog endast några fåtal ms. Denna studies resultat fick några millisekunder i 

skillnad mellan grupperna men det uppstod inte någon signifikant skillnad. Grigeria et al. 

(2017) ansåg att inga ytterligare resurser krävs för att genomföra användbarhetstestning på 

avstånd som stämmer bra överens med studiens experiments hårdvara då en server både 

leverarar webbsidor till användare och loggar interaktionsdata. Medelvärdet av svarstiderna 

i experimentet hamnade på ca 193ms som är betydligt under det resultat som Lin et al. 
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(2011) fallstudie om QoS egenskaper. I egenskapen prestanda bedömde deltagarna att 

svarstider skall hamna mellan 0,7 till 2,1 sekunder för god QoS. Huang, White och Dumais 

(2011) studie ansåg att loggningen av användarnas bruk hade liten påverkan på svarstider 

utan att ha utfört någon utvärdering. Denna studies resultat kan därmed styrka att loggning 

av interaktionsdata hade ingen påverkan i svarstider. Santana & Baranauskas (2015) ansåg 

att automatiserade utvärderingsverktyg är väldigt hjälpfulla till system under iterationer i 

utvecklingsfasen. Denna studies resultat kan härmed styrka att webbplatsen som testas får 

inte en ökning i svarstider vilket är bra för förtroendet av automatiserad 

användbarhetstestning. Vigo & Harper (2017) nämner problemet att när flera tusentals 

besökare undergår den automatiserade användbarhetstestningen så finns risken att 

användarnas upplevelse påverkas. Denna studie undersökte inte problemet med tusentals 

klienter utan endast en klient. Därmed kan inte studiens resultat verifiera problemet vid 

tusentals användare utan bara med en användare. 
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6 Avslutande diskussion 

 Sammanfattning 6.1

I ett experiment med fyra grupper undersökts tre olika webbeventloggningsverktyg som 

loggar ökande mängd interaktionsdata i dess numrering. Kontrollgruppen (grupp 1) innehar 

bara webbapplikationen som skall testas. Delmål 1 som benämns som grupp 2 loggar väldigt 

lite interaktion som musklick och fönsteregenskaper. Delmål 2 (grupp 3) uppnåddes då 

verktyget loggar ytterligare från delmål 1 en selektion av musrörelse, hovring och rullning av 

mushjulet. Delmål 3 (grupp4) uppnåddes via att musrörelse loggas i intervall än grupp 3 som 

loggade selektering. Studien uppnådde målet att undersöka datainsamlingsmetoder för 

automatiserade webbeventloggningsverktyg för att se om prestanda påverkas i svarstider.  

Resultaten från experimentet visade att svarstiderna för en användare ökade inte för de tre 

webbeventloggningsverktygen jämfört mot kontrollgruppen. 

 Diskussion 6.2

Studiens resultat är applicerbart till arbetslivet, då det ökar förtroendet för automatiserad 

testning av webbappliaktioner. Studies bidrag är att: 

 Den ger en prestandautvärdering i svarstider med ett helhetsperspektiv av 

automatiserad webbeventloggning av användarens bruk. 

 Tre olika nivåer av automatiserad webbeventloggning har utvärderats. 

 Det har gjorts en utvärdering av den mängd data som datainsamlingsmetoderna 

lagrar till databasen. 

Implementationen saknar aspekter såsom den högre grad av beräkning som exempelvis 

utförs av de tidigare nämnda automatiserade användbarhetstestare av Vigo & Harper (2017) 

och Santana & Baranauskas (2015). Prestandautvärderingen för att beräkna svarstid nyttjar 

metoden date.getTime som inte är lika precis som performance.now men som däremot 

fungerar när användaren byter webbsida. Prestandautvärderingen tar däremot inte med 

aspekten att användaren klickar till den webbsida som önskas att navigera till utan första 

tidslaget hämtas när användaren lämnar en webbsida.  

Samhällsnyttan på kort sikt är att förtroendet för webbeventloggningsverktyg ökar då 

spårning och lagring enligt denna studies resultat inte påverkar webbapplikationen som 

testas. Detta är bra för billigare användbarhetstestningar för både tusentals användare 

jämfört mot traditionella tester i labbmiljö samt människor med handikapp som smidigt kan 

testa webbapplikationen hemifrån i deras miljö.  

 Etik 6.2.1

En risk för samhället i utvecklingen av att logga användarnas bruk är att personuppgifter, 

kreditkortsuppgifter samt användarnamn och lösenord loggas med avsikt eller av misstag. 

Ytterligare så finns det risk att data av bruk från sociala medier säljs vidare för företag eller 

enskild persons egen vinning. Det finns inget implementerat skydd i webbläsaren som 

stoppar webbapplikationer att logga användarens bruk. En möjlig lösning är att i 

webbläsaren på varje ny webbsida söka igenom källkoden och använda regex för att bedöma 

om det misstänks att användaren bruk kommer att loggas. Till användarnas fördel minskar 
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risken för att otillåten loggning sker i och med införande av EU:s nya allmänna 

dataskyddsförordning, GDPR, och om så är fallet så finns det hög risk av stränga böter. 

Det som påverkar trovärdigheten för resultaten är den tidigare benämnda hårdvara som 

datorn som agerar server i experimentet innehar och att experimentet är småskaligt i form 

att endast en klient agerar mot servern. Ytterligare så finns svagheten att bara en 

uppsättning av hårdvara har använts och att bara en webbläsare, Google Chrome, har nyttjas 

för experimentet. Resultatet kanske hade utkommit annorlunda om servern hade haft 

datorkomponenter för servrar. Exempelvis en processor utan Intel turbo boost teknologi och 

en mer traditionell mekanisk hårddisk som hanterar data långsammare. Webbläsaren som 

användes i experimentet, Google Chrome, har teknologi som cacheing av webbsidor som 

under experimentet inte kontrollerades men webbläsare och dator startades om mellan 

mätserierna. 

För att bedöma resultatet av mätningarna är det bra att statistik har beräknats. Mot hot om 

intern validitet så fanns det god kontroll över eventuella externa påverkande faktorer samt 

att indelningen datainsamlingsmetoderna bland grupperna bedöms som bra. Programmet 

för inspelad interaktion, MouseRecorder, krånglade en gång under en återuppspelning men 

mätserie kunde smidigt omtas. Att återanvända inspelad interaktion av testpersoner blev 

väldigt användbart då flertalet testfall undersöktes. Studien har ett mindre bra urval av 

testpersoner för experimentet av populationen då deltagarna var få till antalet per testfall 

och slumpmässigt hade alla deltagare god datorvana. I och med att de inspelade 

interaktionerna kan återuppspelas oändligt många gånger så minskas risken att få för få 

mätningar. Men med ju fler testpersoner ju högre trovärdighet får studien. Experimentet 

nyttjade även bara en klient som inte är verklighetstroget då automatiserade 

användbarhetstestning på avstånd kan ha upp över 1 000 testpersoner. Experimentet har en 

svaghet i att bara en beroende variabel mäts, svarstid. En styrka är däremot att flertalet 

testfall har undersökts. Webbapplikationen som testas av testpersonerna är mindre 

verklighetstrogen då det användes slumpdata för innehållet. Webbplatsen som testas 

konstruerades i första hand för att undvika att testpersonerna behövde interagera mot en 

tom html sida.  

Inga inspelade interaktioner av testpersonerna eller information om testpersonernas 

interaktion har publicerats. Testpersonerna har fått tillfälle att få sin interaktion urklippt och 

borttagen från experimentet.  Arbetet är återupprepbart då källkod finns i appendix och på 

GitHub.  

 Framtida arbete 6.3

I ett kort sikts perspektiv över framtida arbeten hade fler datainsamlingsmetoder utvecklats 

såsom tidsmetriker som användarens tid mellan klick samt tid per webbsida. Ytterligare så 

vore det intressant att logga hovring på element som inte blir klickade alternativt tillslut 

klickade. Detta vore intressant att undersöka som ett flertal artiklar valt att skicka spårad 

interaktion ifrån klientsidan i större samlade paket än som i denna studie direkt vid spårning 

i små paket. Till prestandautvärderingen vore det intressant att även logga mängd bytes som 

datainsamlingsmetoderna loggar per asynkroniserad transport vid inskrivning till 

databasen. För att undersöka en högre användning av prestanda på klientsidan vore det 

intressant att utveckla en automatiserad användbarhetstestare anpassad mot synskadade 

med skärmläsare där i en fallstudie exempelvis undersöka hur ofta verktyget upptäcker att 
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användaren har svårt att bruka webbplatsen på olika vis. Det vore även av intresse att i en 

enkätundersökning fråga användare av olika webbapplikationer vad för bruk de tillåter att 

loggas, såsom musrörelse, musklick och ifyllning av formulär.  

I en lång sikts perspektiv över framtida arbeten med stor mängd resurser kan det anses 

möjligt att spåra ett mindre samhälles bruk på webben, i både navigation mellan olika 

webbplatser och användningen av de olika webbplatserna. Det vore intressant att undersöka 

användarnas metoder för att söka information och uppfatta när de har svårt att hitta 

information samt att bruka webbplatserna. En möjlig väg för att spåra användarnas bruk är 

att testpersonerna installerar ett tillägg i webbläsaren alternativt att spårningen 

implementeras i webbläsaren. Det är däremot därmed av största vikt att loggning inte sker 

utav ifyllning av formulär av stor vikt på integritet som kreditkort och personuppgifter.  
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Appendix A -  Urklipp av tabellers lagring i databas 

Tabell 16 Urklipp av tabell för musrörelse 

ID href pageX pageY ww wh TIMESTAMP 

1 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
80 203 1910 2009 

2018-04-27 

22:06 

2 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
113 244 1910 2009 

2018-04-27 

22:06 

3 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
468 356 1910 2009 

2018-04-27 

22:06 

4 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
468 356 1910 2009 

2018-04-27 

22:06 

 

Tabell 17 Urklipp av tabell för webbläsaregenskaper 

ID
 

h
re

f 

ap
p

C
o

d
e

N
am

e
 

u
se

rA
ge

n
t 

w
w

 

w
h

 

sw
 

sh
 

TIM
ESTA

M
P

 

1 h
ttp

://lo
ca

lh
o

st/e
x

jo
b

b
_

v

t18
/testin

g
/w

ta
-sta

rt.h
tm

l 

M
o

zilla
 

5
.0

 
(W

in
d

o
w

s 
N

T
 

6
.1; 

W
in

6
4

; 
x

6
4

) 

A
p

p
leW

eb
K

it/5
3

7
.3

6
 

(K
H

T
M

L
, 

lik
e 

G
e

ck
o

) 

C
h

ro
m

e
/6

5
.0

.3
3

2
5

.18
1 

S
a

fa
ri/5

3
7

.3
6

 

19
10

 

9
4

9
 

3
8

4
0

 

2
16

0
 

2
0

18
-0

4
-2

7
 2

1:5
6

 

2
 

h
ttp

://lo
ca

lh
o

st/e
x

jo
b

b
_

v

t18
/testin

g
/w

ta
-sta

rt.h
tm

l 

M
o

zilla
 

5
.0

 
(W

in
d

o
w

s 
N

T
 

6
.1; 

W
in

6
4

; 
x

6
4

) 

A
p

p
leW

eb
K

it/5
3

7
.3

6
 

(K
H

T
M

L
, 

lik
e 

G
e

ck
o

) 

C
h

ro
m

e
/6

5
.0

.3
3

2
5

.18
1 

S
a

fa
ri/5

3
7

.3
6

 

19
10

 

9
4

9
 

3
8

4
0

 

2
16

0
 

2
0

18
-0

4
-2

7
 2

2
:0

0
 

 



 II 

 

Tabell 18 Urklipp av tabell för omförstorning av fönstrets vy 

ID
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Tabell 19 Urklipp av tabell för musklick 
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Tabell 20 Urklipp av tabell för hovring med mus 

ID href targetID targetText hoverTime TIMESTAMP 

1 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
home 

Yesterday's 

paper P 

The paper 

186 
2018-04-27 

22:06 

2 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
UNK 

Ignorant 

days 
733 

2018-04-27 

22:06 

3 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
UNK 

Two five 

tests 
7500 

2018-04-27 

22:06 

4 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
UNK 

Tricky 

carpenters 
101 

2018-04-27 

22:06 

5 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
UNK 

Yesterday's 

paper 
2333 

2018-04-27 

22:06 

6 
http://localhost/exjobb_vt18/g3/wta-

start.html 
UNK 

P The 

paper for 

you! 

100 
2018-04-27 

22:06 

 

Tabell 21 Urklipp av tabell för rullning av mushjulet 

ID href scrollY scrolls TIMESTAMP 

1 
http://localhost/exjobb_vt18/g4/wta-

table.html 
438 1 2018-04-27 22:11 

2 
http://localhost/exjobb_vt18/g4/wta-

table.html 
0 2 2018-04-27 22:11 

Tabell 22 Urklipp av tabell för klick på enter 

ID href enters TIMESTAMP 

1 
http://localhost/exjobb_vt18/g4/wta-

table.html 
1 

2018-04-27 

22:11 

2 
http://localhost/exjobb_vt18/g4/wta-

table.html? 
2 

2018-04-27 

22:13 

Tabell 23 Urklipp av tabell för klick på tab 

ID href tabs TIMESTAMP 

1 
http://localhost/exjobb_vt18/g4/wta-

table.html 
1 

2018-04-27 

22:11 

2 
http://localhost/exjobb_vt18/g4/wta-

table.html 
2 

2018-04-27 

22:11 

3 
http://localhost/exjobb_vt18/g4/wta-

table.html 
3 

2018-04-27 

22:11 
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Appendix B -  Grupp 2 – autTracking.js 

 

var HREF = window.location.href; 

var resizeBool = true; 

var winInnerWStart; 

var winInnerHStart; 

var tabs = 0; 

var resizes = 0; 

var enters = 0; 

var winInnerWNew; 

var winInnerHNew; 

 

$( document ).ready(function() { 

 

window.addEventListener("load", function(){ 

 

    var startTime = (new Date).getTime();     

    HREF = window.location.href; 

 

    winInnerWStart = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHStart = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight 
|| document.body.clientHeight; 

    winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || 
document.body.clientHeight; 

 

    var winScreenW = screen.width; 

    var winScreenH = screen.height; 

 

    $.ajax({ 

        type: 'POST', 
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        url: 'aut/trackedUserData/onload.php', 

        data: { href: escape(HREF), 

                appCodeName: escape(navigator.appCodeName), 

                userAgent: escape(navigator.appVersion), 

                ww: escape(winInnerWStart), 

                wh: escape(winInnerHStart), 

                sw: escape(winScreenW), 

                sh: escape(winScreenH) 

        }    

    }); 

}); 

 

//TRACK RESIZE 

window.addEventListener('resize', function(){ 

    winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || 
document.body.clientHeight; 

 

    var winScreenW = screen.width; 

    var winScreenH = screen.height; 

    ++resizes; 

     

 

    setTimeout(function() { 

        if (resizeBool) { 

            resizeBool = false; 

            $.ajax({ 

                type: 'POST', 

                url: 'aut/trackedUserData/resize.php', 

                data: { href: escape(HREF), 

                    wwStart: escape(winInnerWStart), 

                    whStart: escape(winInnerHStart), 
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                    wwNew: escape(winInnerWNew), 

                    whNew: escape(winInnerHNew), 

                    sw: escape(winScreenW), 

                    sh: escape(winScreenH) 

                }    

            }); 

        } 

        setTimeout(function() {resizeBool = true;}, 4000); 

    }, 10000); 

     

     

}); 

 

//TRACK MOUSE CLICK 

document.body.addEventListener("click", function(e) {  

    e = e || window.event; 

    var pageX = e.pageX; 

    var pageY = e.pageY; 

    if (pageX === undefined) { 

        pageX = e.clientX + document.body.scrollLeft + 
document.documentElement.scrollLeft; 

        pageY = e.clientY + document.body.scrollTop + 
document.documentElement.scrollTop;  

    } 

 

    $.ajax({ 

        type: 'POST', 

        url: 'aut/trackedUserData/clicks.php', 

        data: { href: escape(HREF), 

                pageX: escape(pageX), 

                pageY: escape(pageY), 

                id: escape(e.target.id.slice(0,40)), 

                target: escape($(event.target).text().slice(0,40)), 
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                ww: escape(winInnerWNew), 

                wh: escape(winInnerHNew) 

        }    

    }); 

}, true); 

 

//TRACK TAB & enter CLICK    

document.onkeydown = keypress; 

 

function keypress(e) { 

    var e = (e) ? e : ((event) ? event : null); 

    if(e.keyCode == 9) { 

        ++tabs; 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/tabs.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    tabs: escape(tabs) 

            }    

        }); 

    }else if(e.keyCode == 13) { 

        ++enters; 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/enter.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    enters: escape(enters) 

            }    

        }); 

    } 

} 
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});//End of document.ready 
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Appendix C -  Grupp 3 – autTracking.js 

 

var HREF = window.location.href; 

var resizeBool = true; 

var scrollBool = true; 

var winInnerWStart; 

var winInnerHStart; 

var tabs = 0; 

var resizes = 0; 

var scrolls = 0; 

var isScrolling; 

var enters = 0; 

var winInnerWNew; 

var winInnerHNew; 

var hoverlastTarget; 

var hoverStartTime; 

var hoverTargetID; 

var hoverTargetText; 

var locationX; 

var locationY; 

 

$( document ).ready(function() { 

 

window.addEventListener("load", function(){ 

 

    var startTime = (new Date).getTime();     

    HREF = window.location.href; 

 

    winInnerWStart = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHStart = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight 
|| document.body.clientHeight; 
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    winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || 
document.body.clientHeight; 

 

    var winScreenW = screen.width; 

    var winScreenH = screen.height; 

 

    $.ajax({ 

        type: 'POST', 

        url: 'aut/trackedUserData/onload.php', 

        data: { href: escape(HREF), 

                appCodeName: escape(navigator.appCodeName), 

                userAgent: escape(navigator.appVersion), 

                ww: escape(winInnerWStart), 

                wh: escape(winInnerHStart), 

                sw: escape(winScreenW), 

                sh: escape(winScreenH) 

        }    

    }); 

}); 

 

//TRACK RESIZE 

window.addEventListener('resize', function(){ 

    winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || 
document.body.clientHeight; 

 

    var winScreenW = screen.width; 

    var winScreenH = screen.height; 

    ++resizes; 
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    setTimeout(function() { 

        if (resizeBool) { 

            resizeBool = false; 

            $.ajax({ 

                type: 'POST', 

                url: 'aut/trackedUserData/resize.php', 

                data: { href: escape(HREF), 

                    wwStart: escape(winInnerWStart), 

                    whStart: escape(winInnerHStart), 

                    wwNew: escape(winInnerWNew), 

                    whNew: escape(winInnerHNew), 

                    sw: escape(winScreenW), 

                    sh: escape(winScreenH) 

                }    

            }); 

        } 

        setTimeout(function() {resizeBool = true;}, 4000); 

    }, 10000); 

     

     

}); 

 

//TRACK MOUSE CLICK 

document.body.addEventListener("click", function(e) {  

    e = e || window.event; 

    var pageX = e.pageX; 

    var pageY = e.pageY; 

    if (pageX === undefined) { 

        pageX = e.clientX + document.body.scrollLeft + 
document.documentElement.scrollLeft; 

        pageY = e.clientY + document.body.scrollTop + 
document.documentElement.scrollTop;  

    } 
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    $.ajax({ 

        type: 'POST', 

        url: 'aut/trackedUserData/clicks.php', 

        data: { href: escape(HREF), 

                pageX: escape(pageX), 

                pageY: escape(pageY), 

                id: escape(e.target.id.slice(0,40)), 

                target: escape($(event.target).text().slice(0,40)), 

                ww: escape(winInnerWNew), 

                wh: escape(winInnerHNew) 

        }    

    }); 

}, true); 

 

//TRACK TAB & enter CLICK    

document.onkeydown = keypress; 

 

function keypress(e) { 

    var e = (e) ? e : ((event) ? event : null); 

    if(e.keyCode == 9) { 

        ++tabs; 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/tabs.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    tabs: escape(tabs) 

            }    

        }); 

    }else if(e.keyCode == 13) { 

        ++enters; 

        $.ajax({ 
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            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/enter.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    enters: escape(enters) 

            }    

        }); 

    } 

} 

 

window.addEventListener('scroll', function ( event ) { 

    window.clearTimeout( isScrolling ); 

    isScrolling = setTimeout(function() { 

        ++scrolls; 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/scroll.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    scrollY: escape(window.pageYOffset), 

                    scrolls: escape(scrolls) 

            }    

        }); 

    }, 140); 

}, false); 

 

//TRACK HOVER OVER 100MS 

document.body.addEventListener("mouseenter", function(e) {  

    if (e.target !== hoverlastTarget) { 

        var timenow = (new Date).getTime(); 

        var difftime = timenow - hoverStartTime; 

        if (difftime > 99) { 

            $.ajax({ 

                type: 'POST', 
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                url: 'aut/trackedUserData/hover.php', 

                data: { href: escape(HREF), targetID: 
escape(hoverTargetID.slice(0,40)), targetText: escape(hoverTargetText),hoverTime: 
escape(difftime) } 

            }); 

        } 

    } 

    hoverStartTime = (new Date).getTime(); 

    hoverlastTarget = e.target; 

    hoverTargetID = e.target.id; 

    hoverTargetText = $(event.target).text().slice(0,40); 

}, true); 

 

//TRACK COMPRESSION/SELECTION OF MOUSEMOVE 

document.body.addEventListener("mousemove", function(e) {  

    var event = e || window.event; 

    window.mouseX = event.clientX + document.body.scrollLeft + 
document.documentElement.scrollLeft; 

    window.mouseY = event.clientY + document.body.scrollTop + 
document.documentElement.scrollTop; 

     

    //Get pos 

    var locationX = window.mouseX; 

    var locationY = window.mouseY; 

 

    //wait 40ms 

    setTimeout(function(){  

        //compare same pos, then ajax 

        if (window.mouseX == locationX && window.mouseY == locationY) { 

            console.log(window.mouseX + " - " + locationX + " - " + window.mouseY 
+ " - " + locationY); 

             $.ajax({ 

                type: 'POST', 

                url: 'aut/trackedUserData/mousemove.php', 
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                data: { href: escape(HREF), 

                        mouseX: escape(window.mouseX), 

                        mouseY: escape(window.mouseY), 

                        ww: escape(winInnerWNew), 

                        wh: escape(winInnerHNew) 

                } 

            });   

        } 

    }, 40); 

     

}, true);  

 

});//End of document.ready 
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Appendix D -  Grupp 4 – autTracking.js 

 

var HREF = window.location.href; 

var resizeBool = true; 

var scrollBool = true; 

var winInnerWStart; 

var winInnerHStart; 

var tabs = 0; 

var resizes = 0; 

var scrolls = 0; 

var isScrolling; 

var enters = 0; 

var winInnerWNew; 

var winInnerHNew; 

var hoverlastTarget; 

var hoverStartTime; 

var hoverTargetID; 

var hoverTargetText; 

 

$( document ).ready(function() { 

 

window.addEventListener("load", function(){ 

 

    var startTime = (new Date).getTime();     

    HREF = window.location.href; 

 

    winInnerWStart = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHStart = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight 
|| document.body.clientHeight; 

    winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 
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    winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || 
document.body.clientHeight; 

 

    var winScreenW = screen.width; 

    var winScreenH = screen.height; 

 

    $.ajax({ 

        type: 'POST', 

        url: 'aut/trackedUserData/onload.php', 

        data: { href: escape(HREF), 

                appCodeName: escape(navigator.appCodeName), 

                userAgent: escape(navigator.appVersion), 

                ww: escape(winInnerWStart), 

                wh: escape(winInnerHStart), 

                sw: escape(winScreenW), 

                sh: escape(winScreenH) 

        }    

    }); 

}); 

 

//TRACK RESIZE 

window.addEventListener('resize', function(){ 

    winInnerWNew = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || 
document.body.clientWidth; 

    winInnerHNew = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || 
document.body.clientHeight; 

 

    var winScreenW = screen.width; 

    var winScreenH = screen.height; 

    ++resizes; 

     

    setTimeout(function() { 

        if (resizeBool) { 
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            resizeBool = false; 

            $.ajax({ 

                type: 'POST', 

                url: 'aut/trackedUserData/resize.php', 

                data: { href: escape(HREF), 

                    wwStart: escape(winInnerWStart), 

                    whStart: escape(winInnerHStart), 

                    wwNew: escape(winInnerWNew), 

                    whNew: escape(winInnerHNew), 

                    sw: escape(winScreenW), 

                    sh: escape(winScreenH) 

                }    

            }); 

        } 

        setTimeout(function() {resizeBool = true;}, 4000); 

    }, 10000); 

}); 

 

//TRACK MOUSE CLICK 

document.body.addEventListener("click", function(e) {  

    e = e || window.event; 

    var pageX = e.pageX; 

    var pageY = e.pageY; 

    if (pageX === undefined) { 

        pageX = e.clientX + document.body.scrollLeft + 
document.documentElement.scrollLeft; 

        pageY = e.clientY + document.body.scrollTop + 
document.documentElement.scrollTop;  

    } 

 

    $.ajax({ 

        type: 'POST', 

        url: 'aut/trackedUserData/clicks.php', 
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        data: { href: escape(HREF), 

                pageX: escape(pageX), 

                pageY: escape(pageY), 

                id: escape(e.target.id.slice(0,40)), 

                target: escape($(event.target).text().slice(0,40)), 

                ww: escape(winInnerWNew), 

                wh: escape(winInnerHNew) 

        }    

    }); 

}, true); 

 

//TRACK TAB & enter CLICK    

document.onkeydown = keypress; 

 

function keypress(e) { 

    var e = (e) ? e : ((event) ? event : null); 

    if(e.keyCode == 9) { 

        ++tabs; 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/tabs.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    tabs: escape(tabs) 

            }    

        }); 

    }else if(e.keyCode == 13) { 

        ++enters; 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/enter.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    enters: escape(enters) 
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            }    

        }); 

    } 

} 

 

//TRACK MOUSE SCROLL 

window.addEventListener('scroll', function ( event ) { 

    window.clearTimeout( isScrolling ); 

    isScrolling = setTimeout(function() { 

        ++scrolls; 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: 'aut/trackedUserData/scroll.php', 

            data: { href: escape(HREF), 

                    scrollY: escape(window.pageYOffset), 

                    scrolls: escape(scrolls) 

            }    

        }); 

    }, 140); 

}, false); 

 

//TRACK MOUSEMOVEMENT  

document.body.addEventListener("mousemove", function(e) {  

    var event = e || window.event; 

    window.mouseX = event.clientX + document.body.scrollLeft + 
document.documentElement.scrollLeft; 

    window.mouseY = event.clientY + document.body.scrollTop + 
document.documentElement.scrollTop; 

}, true); 

 

function mousemoveTracking() { 

    $.ajax({ 

        type: 'POST', 
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        url: 'aut/trackedUserData/mousemove.php', 

        data: { href: escape(HREF), 

                mouseX: escape(window.mouseX), 

                mouseY: escape(window.mouseY), 

                ww: escape(winInnerWNew), 

                wh: escape(winInnerHNew) 

        }    

    }); 

} 

 

window.onload = function() { 

    var interval = setInterval(mousemoveTracking, 100); 

} 

 

//TRACK HOVER OVER 100MS 

document.body.addEventListener("mouseenter", function(e) {  

    if (e.target !== hoverlastTarget) { 

        var timenow = (new Date).getTime(); 

        var difftime = timenow - hoverStartTime; 

        if (difftime > 99) { 

            $.ajax({ 

                type: 'POST', 

                url: 'aut/trackedUserData/hover.php', 

                data: { href: escape(HREF), targetID: 
escape(hoverTargetID.slice(0,40)), targetText: escape(hoverTargetText),hoverTime: 
escape(difftime) } 

            }); 

        } 

    } 

    hoverStartTime = (new Date).getTime(); 

    hoverlastTarget = e.target; 

    hoverTargetID = e.target.id; 

    hoverTargetText = $(event.target).text().slice(0,40); 
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}, true); 

 

});//End of document.ready 
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Appendix E -  Performance.js 

 

//calc time to load page 

$( document ).ready(function() { 

    var endTime = (new Date).getTime(); 

    var startTime = parseInt(sessionStorage.getItem("aut-start-time")); 

    var diffTime = endTime - startTime; 

    var page = window.location.href; 

    //if nothing in storage then there is nothing to calculate and send  

    if (endTime != diffTime) { 

        //ajax to server 

        $.ajax({ 

            type: 'POST', 

            url: "http://192.168.10.2/exjobb_vt18/performance/performance-4.php", 

            data: { performance: diffTime + ", " + page } 

        }); 

    } 

});  

//Start timer on unload - user leaves a page 

window.addEventListener("unload", function(){ 

    sessionStorage.setItem("aut-start-time", (new Date).getTime().toString()); 

}); 
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Appendix F -  autDB.sql 

 

DROP DATABASE IF EXISTS autDB; 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS autDB; 

USE autDB; 

 

CREATE USER IF NOT EXISTS 'autUser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'maninthemoon'; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON autDB.* TO 'autUser'@'localhost'; 

FLUSH PRIVILEGES; 

 

/* ---- AUT DB #1----- */ 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS browser_table ( 

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT , 

    href TEXT, 

    appCodeName TEXT, 

    userAgent TEXT, 

    ww SMALLINT UNSIGNED, 

    wh SMALLINT UNSIGNED, 

    sw SMALLINT UNSIGNED, 

    sh SMALLINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS resize_table ( 

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 

    href TEXT, 

    wwStart SMALLINT UNSIGNED, 

    whStart SMALLINT UNSIGNED, 

    wwNew SMALLINT UNSIGNED, 

    whNew SMALLINT UNSIGNED, 

    sw SMALLINT UNSIGNED, 
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    sh SMALLINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS click_table (         

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,    

    href TEXT, 

    pageX SMALLINT UNSIGNED, 

    pageY SMALLINT UNSIGNED, 

    id VARCHAR(40), 

    target VARCHAR(40), 

    ww SMALLINT UNSIGNED, 

    wh SMALLINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tabing_table ( 

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 

    href TEXT, 

    tabs TINYINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS enter_table ( 

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 

    href TEXT, 

    enters TINYINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS mousemove_table ( 

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 

    href TEXT, 

    mouseX SMALLINT UNSIGNED, 

    mouseY SMALLINT UNSIGNED, 

    ww SMALLINT UNSIGNED, 

    wh SMALLINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS hover_table ( 

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 

    href TEXT, 

    targetID VARCHAR(40), 

    targetText VARCHAR(40), 

    hoverTime MEDIUMINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS scroll_table ( 

    logID BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,    

    href TEXT, 

    scrollY SMALLINT UNSIGNED, 

    scrolls TINYINT UNSIGNED, 

    TIMESTAMP DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    PRIMARY KEY (logID) 

); 
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Appendix G -  wta-start.html 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <title>Yesterday's paper - start</title> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <style type="text/css"> 

 

    </style> 

    <script src="aut/libs/jquery-3.3.1.min.js"></script> 

    <script src="aut/performance.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="libs/bootstrap-4.0.0-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <script src="libs/popper.min.js"></script> 

    <script src="libs/bootstrap-4.0.0-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="aut/autTracking.js"></script> 

     

</head> 

<body id="home" data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="20"> 

<h2 class="display-2" id"brand" >Yesterday's paper</h2> 

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark sticky-top mb-5"> 

 

    <a class="navbar-brand active mx-2" href="wta-start.html" id"logo" data-
toggle="tooltip" title="Start page" >P</a> 

     

    <span class="navbar-text mx-2" id"navbarText"> 

        The paper for you! 

    </span> 

 

    <ul class="navbar-nav"> 

        <li class="nav-item"> 



 XXIX 

            <a class="nav-link mx-1" href="wta-table.html">Interactive table</a> 

        </li> 

    </ul> 

 

    <button type="button" class="btn btn-primary mx-1" data-toggle="modal" data-
target="#subModal">Subscribe</button> 

</nav> 

 

<div class="container-fluid mt-5"> 

     

    <div class="row"> 

        <nav class="col-sm-3 col-4 " id="myScrollspy" data-toggle="tooltip" 
title="Fast track to article" > 

          <ul class="nav nav-pills flex-column"> 

            <li class="nav-item"> 

              <a class="nav-link active" href="#section1">Tricky carpenters</a> 

            </li> 

            <li class="nav-item"> 

              <a class="nav-link" href="#section2">A million present crackers</a> 

            </li> 

            <li class="nav-item"> 

                <a class="nav-link" href="#section3">A donkey</a> 

            </li> 

            <li class="nav-item"> 

                <a class="nav-link" href="#section4">Ignorant days</a> 

            </li> 

            <li class="nav-item"> 

                <a class="nav-link" href="#section5">Two five tests</a> 

            </li> 

             

          </ul> 

        </nav> 

        <div class="col-sm-9 col-8"> 
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            <div id="section1" class="card bg-success"> 

                <div class="card-body"> 

                    <h3 class="card-title">Tricky carpenters</h3> 

                    <p class="card-text context" id="searchtext"> 

                        Fifty months between can place these bad but tricky 
carpenters. Whichever throne influentially shall wobble which offer. The only 
uninterested but disturbed patch does command a few neither funny nor redundant 
circles. Another cat moodily can clip a lot of magics. A million nice kittys 
potentially examined that familiar frame. Different rabid yet earthy feathers does 
harm this good notebook. Any mixed but juicy straw thickly repairs another amused 
wish. Little enchanted fogs explains the silent cat. A lot of caps grossly can 
drop a gazillion sons. A gazillion flaky but lively wools extensively did scold 
different salty clubs. Zero grandmothers rushed zero heads. Which robust caption 
interminably can enjoy those fogs. Which class disorderly shall squeal sufficient 
both fancy and imperfect juices. Fifty limping and safe limits nicely employs 
another neither humdrum nor slow scale. Another humdrum and deeply pollution 
obtrusively may wreck these grim reapers. Such rakes encourages each insurance. 
The glove clearly might transport two neither military nor jobless thrones. Zero 
squalid cakes had reflected fifty vegetables. A education developmentally sneezes 
several neither fierce nor cheap linens. Several pans grossly can step one vacuous 
yet hilarious approval.  

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div id="section2" class="card mt-5 bg-warning">  

                <div class="card-body"> 

                    <h3 class="card-title">A million present crackers</h3> 

                    <p class="card-text context"> 

                        The spade previously did repeat a million present 
crackers. Much new kisss exorbitantly must pray each stream. A gazillion boys 
promptly adds a grain. Such mute celerys forever does copy those next sodas. Few 
quickest yet trite summers troubles several meals. That neither uneven nor tense 
appliance may stay two neither absorbed nor gusty jams. Different dysfunctional 
fights can repeat different celerys. One either loutish or humdrum unit 
neglectfully could arrange many special mornings. The same dizzy but good umbrella 
persuasively pated a little bawdy dirts. Whichever honey shall order my eight yet 
precious meal. Other either curved or scarce elbows carves these moneys. My 
vacuous but heavy hill decreasingly does breathe so useless cabbages. The neither 
adjoining nor old-fashioned cart leisurely must strip zero loafs. Sufficient 
neither humdrum nor cooing quicksands intermittently might enter which nonchalant 
and rigid flower. Few both vacuous and rude furnitures terrifyed a million 
approvals. Another team nearby must long a gruesome structure. That boundary 
capriciously shall face fifty economic sweaters. Whatever anger claims the number. 
A gazillion educations timidly should offer such tests. Other moons ideally can 
explain a joke.  

                    </p> 
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                </div> 

            </div>         

            <div id="section3" class="card mt-5 bg-secondary">          

                <div class="card-body"> 

                    <h3 class="card-title">A donkey</h3> 

                    <p class="card-text"> 

                        Which somber and measly balloon ultimately would welcome a 
donkey. Another neither natural nor romantic view hotly needs many limits. Neither 
cannon painstakingly stoped other apparels. Two dizzy alarms disdainfully does 
recognise fifty pickles. Either instinctive and confused linen insistently shall 
drip another pickle. Every nauseating and juicy straw will stop zero galleys. 
Another both mixed and serious fork eloquently reflects few witty librarys. A 
womanly plantation practised these alarms. This achieve grossly serves one 
obedient rain. A governor searchs much spys. That halting and smart airplane 
dramatically may confess infinite educations. So zippers harmoniously could 
communicate other flat and acid daughters. Other sounds distressingly shall mess 
up little edges. Much alluring balls kingly fired so kittens. Little holidays 
speedily does puncture other celerys. Few aback but soggy dusts hectically does 
decide those exciting juices. Much kittens can grease infinite determined but 
amuck crackers. The nose can fancy some flowers. Different forks shall crack which 
neither yummy nor adaptable rain. Much momentous nuts obnoxiously shall mix which 
sassy lettuce.  

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

            <div id="section4" class="card mt-5 bg-danger">          

                <div class="card-body"> 

                    <h3 class="card-title">Ignorant days</h3> 

                    <p class="card-text"> 

                        Different maddening and guiltless foods limply does stir a 
couple of ignorant days. One actor decreasingly drys much cloistered governors. 
Little threads driped each pickle. Other berserk folds incidentally injures which 
robin. The smart winter oddly should brush neither grandmother. My verdant cellar 
discriminately shall breathe the pickle. Whatever zinc crushed the rake. Few 
hearts explodes a couple of drunk but squalid reasons. The languid rabbit 
ominously judges those helps. Two sugars can soothe a gazillion either thankful or 
diligent bedrooms. Infinite trips unlikely skiped another boundless summer. 
Another sad and obedient space should burn her flesh. Such riddles snobbishly 
could agree another neither earsplitting nor naive stage. A either spotted or 
different island does tame whichever anger. Another neither squalid nor deeply 
island incoherently shall lighten other truthful soaps. Much flowers unreliably 
mess ups a neither brown nor accidental pickle. That bed concentrated neither 
oatmeal. These books considerably did fancy whichever either stupid or quirky 
donkey. A million donkeys will fade another terrible and diligent mitten. Two 
productive buns exorbitantly shall delight a couple of camps.  

                    </p> 



 XXXII 

                </div> 

            </div>       

            <div id="section5" class="card mt-5 mb-5 bg-info">          

                <div class="card-body"> 

                    <h3 class="card-title">Two five tests</h3> 

                    <p class="card-text"> 

                        Two five tests especially fancys these brothers. Two 
structures did need different five earthquakes. The heart curvaceously can grate a 
equally shrill and physical pest. A gazillion grouchy icicles should skip that 
icicle. Many perfect fleshs spectacularly will concern a million untidy weeks. 
Many drugs shall waste no broken but unknown dust. Infinite loafs appreciated 
several pleasures. Different neither disturbed nor ignorant dusts licked neither 
hill. Another neither soft nor red brick does multiply another utter and miniature 
bushes. Different pets disagrees other mans. Infinite either wrathful or dependent 
selfs did yawn any week. Zero wrists ended either hydrant. Fifty songs breathes 
infinite secretarys. Zero curious and uncovered lawyers can haunt a gazillion 
neither wooden nor flimsy kittens. A gazillion both political and adhesive trips 
feebly does box many ancient spaces. Which soggy but five alarm did attack zero 
rakes. Fifty dispensable and ugliest alarms might haunt one pail. Those imminent 
and craven judges ghastly failed a lamentable hobbies. Few rakes would succeed 
different daffy seas. Which efficacious and wrathful balloon breathed which ten 
fork.  

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

     

    <div class="modal fade" id="subModal"> 

        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"> 

        <div class="modal-content"> 

         

            <div class="modal-header"> 

            <h4 class="modal-title">Subscribe to The Paper</h4> 

            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button> 

            </div> 

             

            <div class="modal-body"> 
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                <form action=""> 

                    <div class="form-group"> 

                      <label for="name">Name:</label> 

                      <input type="text" class="form-control" id="name" 
placeholder="Enter name" name="name"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                      <label for="email">Email:</label> 

                      <input type="email" class="form-control" id="email" 
placeholder="Enter email" name="email"> 

                    </div> 

                     

                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> 

                </form> 

            </div> 

             

            <div class="modal-footer"> 

            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">close</button> 

            </div> 

             

        </div> 

        </div> 

    </div> 

 

 </div><!--End of container --> 

 

<script> 

    $(document).ready(function(){ 

        $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();    

    }); 

</script> 

</body> 
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</html> 
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Appendix H -  wta-table.html 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <title>Yesterday's paper - start</title> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <style type="text/css"> 

 

    </style> 

    <script src="aut/libs/jquery-3.3.1.min.js"></script> 

    <script src="aut/performance.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="libs/bootstrap-4.0.0-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <script src="libs/popper.min.js"></script> 

    <script src="libs/bootstrap-4.0.0-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="aut/autTracking.js"></script> 

</head> 

<body id="home" data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="1"> 

<h2 class="display-2" id"brand" >Yesterday's paper</h2> 

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark sticky-top mb-5"> 

 

    <a class="navbar-brand active mx-2" href="wta-start.html" id"logo" data-
toggle="tooltip" title="Start page" >P</a> 

     

    <span class="navbar-text mx-2" id"navbarText"> 

        The paper for you! 

    </span> 

 

    <ul class="navbar-nav"> 

        <li class="nav-item"> 

            <a class="nav-link mx-1" href="wta-table.html">Interactive table</a> 
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        </li> 

    </ul> 

 

    <button type="button" class="btn btn-primary mx-1" data-toggle="modal" data-
target="#subModal">Subscribe</button> 

     

    <form class="form-inline float-right mx-1 ml-auto" action="" data-
toggle="tooltip" title="filter table" > 

        <input id="myInput" class="form-control" type="text" placeholder="Filter 
table" onkeyup="myFunction()"> 

        <button class="btn btn-primary" type="submit" id"search">Filter</button> 

    </form> 

 

</nav> 

 

<div class="container-fluid"> 

    <div class="table-responsive"> 

        <table id="myTable" class="table table-dark table-hover"> 

            <thead class="thead-light"> 

                <tr> 

                    <th onclick="sortTable(0)" data-toggle="tooltip" title="sort 
column" >Lastname</th> 

                    <th onclick="sortTable(1)" data-toggle="tooltip" title="sort 
column" >Works at</th> 

                </tr> 

            </thead> 

            <tr> 

                <td>Terry</td> 

                <td>Carroll - Barton</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Bashirian</td> 

                <td>International Marketing Facilitator</td> 

            </tr> 
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            <tr> 

                <td>Harber</td> 

                <td>Prosacco, Kiehn and Orn</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Hyatt</td> 

                <td>Hyatt, Macejkovic and Jast</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Miller</td> 

                <td>Lesch, Pollich and Greenfelder</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Auer</td> 

                <td>Denesik Group</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Langworth</td> 

                <td>Jerde LLC</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Haley</td> 

                <td>Sawayn LLC</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Crist</td> 

                <td>Nienow, Waters and Heidenreich</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Heathcote</td> 

                <td>Witting Group</td> 

            </tr> 
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            <tr> 

                <td>Blick</td> 

                <td>Heidenreich Inc</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Harris</td> 

                <td>Ebert, Murphy and Bode</td> 

            </tr> 

        </table>     

    </div> 

 

    <div class="modal fade" id="subModal"> 

        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"> 

        <div class="modal-content"> 

         

            <div class="modal-header"> 

            <h4 class="modal-title">Subscribe to The Paper</h4> 

            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button> 

            </div> 

             

            <div class="modal-body"> 

                <form action=""> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="name">Name:</label> 

                        <input type="text" class="form-control" id="name" 
placeholder="Enter name" name="name"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="email">Email:</label> 

                        <input type="email" class="form-control" id="email" 
placeholder="Enter email" name="email"> 

                    </div> 
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                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> 

                </form> 

            </div> 

             

            <div class="modal-footer"> 

            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">close</button> 

            </div> 

             

        </div> 

        </div> 

    </div> 

     

 

 </div><!--End of container --> 

 

<script> 

$(document).ready(function(){ 

    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();    

 

    document.getElementById('myInput').focus(); 

});  

 

    function sortTable(n) { 

        var table, rows, switching, i, x, y, shouldSwitch, dir, switchcount = 0; 

        table = document.getElementById("myTable"); 

        switching = true; 

        //Set the sorting direction to ascending: 

        dir = "asc";  

        /*Make a loop that will continue until 

        no switching has been done:*/ 

        while (switching) { 
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        //start by saying: no switching is done: 

        switching = false; 

        rows = table.getElementsByTagName("TR"); 

        /*Loop through all table rows (except the 

        first, which contains table headers):*/ 

        for (i = 1; i < (rows.length - 1); i++) { 

            //start by saying there should be no switching: 

            shouldSwitch = false; 

            /*Get the two elements you want to compare, 

            one from current row and one from the next:*/ 

            x = rows[i].getElementsByTagName("TD")[n]; 

            y = rows[i + 1].getElementsByTagName("TD")[n]; 

            /*check if the two rows should switch place, 

            based on the direction, asc or desc:*/ 

            if (dir == "asc") { 

            if (x.innerHTML.toLowerCase() > y.innerHTML.toLowerCase()) { 

                //if so, mark as a switch and break the loop: 

                shouldSwitch= true; 

                break; 

            } 

            } else if (dir == "desc") { 

            if (x.innerHTML.toLowerCase() < y.innerHTML.toLowerCase()) { 

                //if so, mark as a switch and break the loop: 

                shouldSwitch= true; 

                break; 

            } 

            } 

        } 

        if (shouldSwitch) { 

            /*If a switch has been marked, make the switch 

            and mark that a switch has been done:*/ 

            rows[i].parentNode.insertBefore(rows[i + 1], rows[i]); 
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            switching = true; 

            //Each time a switch is done, increase this count by 1: 

            switchcount ++;       

        } else { 

            /*If no switching has been done AND the direction is "asc", 

            set the direction to "desc" and run the while loop again.*/ 

            if (switchcount == 0 && dir == "asc") { 

            dir = "desc"; 

            switching = true; 

            } 

        } 

        } 

    } 

 

    function myFunction() { 

        // Declare variables  

        var input, filter, table, tr, td, i; 

        input = document.getElementById("myInput"); 

        filter = input.value.toUpperCase(); 

        table = document.getElementById("myTable"); 

        tr = table.getElementsByTagName("tr"); 

 

        // Loop through all table rows, and hide those who don't match the search 
query 

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

        td = tr[i].getElementsByTagName("td")[0]; 

            if (td) { 

                if (td.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) { 

                tr[i].style.display = ""; 

                } else { 

                tr[i].style.display = "none"; 

                } 

            }  
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        } 

    } 

 

</script> 

</body> 

</html> 
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Appendix I -  clicks.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$pageX=getpostAJAX("pageX"); 

$pageY=getpostAJAX("pageY"); 

$id=getpostAJAX("id"); 

$target=getpostAJAX("target"); 

$ww=getpostAJAX("ww"); 

$wh=getpostAJAX("wh"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO click_table(href,pageX,pageY,id,target,ww,wh) 
values (:href,:pageX,:pageY,:id,:target,:ww,:wh);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':pageX',$pageX); 

        $stmts->bindParam(':pageY',$pageY); 

        $stmts->bindParam(':id',$id); 

        $stmts->bindParam(':target',$target); 

        $stmts->bindParam(':ww',$ww); 

        $stmts->bindParam(':wh',$wh); 

        $stmts->execute(); 

 

        //print console log 

        $test1 = 'php running'; 

        print ' 

        <script type="text/javascript"> 

        var console;         

        console = "'.$test1 + $x.'" 
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        console.log(console); 

        </script>';              

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 

?> 
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Appendix J -  enter.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$enters=getpostAJAX("enters"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO enter_table(href,enters) values 
(:href,:enters);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':enters',$enters); 

        $stmts->execute();               

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 

?> 
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Appendix K -  hover.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$targetID=getpostAJAX("targetID"); 

$targetText=getpostAJAX("targetText"); 

$hoverTime=getpostAJAX("hoverTime"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO hover_table(href,targetID,targetText,hoverTime) 
values (:href,:targetID,:targetText,:hoverTime);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':targetID',$targetID); 

        $stmts->bindParam(':targetText',$targetText); 

        $stmts->bindParam(':hoverTime',$hoverTime); 

        $stmts->execute(); 

 

        //print console log 

        $test1 = 'php running'; 

        print ' 

        <script type="text/javascript"> 

        var console;         

        console = "'.$test1 + $x.'" 

        console.log(console); 

        </script>';              

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 
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?> 
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Appendix L -  mousemove.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$mouseX=getpostAJAX("mouseX"); 

$mouseY=getpostAJAX("mouseY"); 

$ww=getpostAJAX("ww"); 

$wh=getpostAJAX("wh"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO mousemove_table(href,mouseX,mouseY,ww,wh) values 
(:href,:mouseX,:mouseY,:ww,:wh);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':mouseX',$mouseX); 

        $stmts->bindParam(':mouseY',$mouseY); 

        $stmts->bindParam(':ww',$ww); 

        $stmts->bindParam(':wh',$wh); 

        $stmts->execute();               

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 

?> 
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Appendix M -  onload.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$mouseX=getpostAJAX("mouseX"); 

$mouseY=getpostAJAX("mouseY"); 

$ww=getpostAJAX("ww"); 

$wh=getpostAJAX("wh"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO mousemove_table(href,mouseX,mouseY,ww,wh) values 
(:href,:mouseX,:mouseY,:ww,:wh);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':mouseX',$mouseX); 

        $stmts->bindParam(':mouseY',$mouseY); 

        $stmts->bindParam(':ww',$ww); 

        $stmts->bindParam(':wh',$wh); 

        $stmts->execute();               

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 

?> 
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Appendix N -  resize.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$wwStart=getpostAJAX("wwStart"); 

$whStart=getpostAJAX("whStart"); 

$wwNew=getpostAJAX("wwNew"); 

$whNew=getpostAJAX("whNew"); 

$sw=getpostAJAX("sw"); 

$sh=getpostAJAX("sh"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO 
resize_table(href,wwStart,whStart,wwNew,whNew,sw,sh) values 
(:href,:wwStart,:whStart,:wwNew,:whNew,:sw,:sh);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':wwStart',$wwStart); 

        $stmts->bindParam(':whStart',$whStart); 

        $stmts->bindParam(':wwNew',$wwNew); 

        $stmts->bindParam(':whNew',$whNew); 

        $stmts->bindParam(':sw',$sw); 

        $stmts->bindParam(':sh',$sh); 

        $stmts->execute();               

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 

?> 
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Appendix O -  scroll.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$scrollY=getpostAJAX("scrollY"); 

$scrolls=getpostAJAX("scrolls"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO scroll_table(href,scrollY,scrolls) values 
(:href,:scrollY,:scrolls);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':scrollY',$scrollY); 

        $stmts->bindParam(':scrolls',$scrolls); 

        $stmts->execute(); 

 

        //print console log 

        $test1 = 'php running'; 

        print ' 

        <script type="text/javascript"> 

        var console;         

        console = "'.$test1 + $x.'" 

        console.log(console); 

        </script>';              

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 

?> 
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Appendix P -  tabs.php 

 

<?php 

include 'trackedUserData.php'; 

 

$href=getpostAJAX("href"); 

$tabs=getpostAJAX("tabs"); 

 

try{ 

        $querystring="INSERT INTO tabing_table(href,tabs) values (:href,:tabs);"; 

        $stmts = $pdo->prepare($querystring); 

        $stmts->bindParam(':href',$href); 

        $stmts->bindParam(':tabs',$tabs); 

        $stmts->execute();               

} catch (PDOException $e) { 

        err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

        die(); 

} 

?> 

  



 LIII 

Appendix Q -  trackedUserData.php 

 

<?php 

function err($errmsg) { 

        header("HTTP/1.0 500 Internal server error:".$errmsg,true,500); 

        echo $errmsg; 

        exit; 

} 

 

function dbConnect() { 

                         

        $printHeaderFunction=0; 

         

        // send header info to err()? 

        if ($printHeaderFunction) { 

                $hdr = 'Database Connect Error'; 

        } else { 

                $hdr = ''; 

        } 

        global $pdo; 

        try { 

                $pdo = new PDO("mysql:dbname=".DB_NAME.";host=".DB_HOST, DB_USER, 
DB_PASSWORD); 

                $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);                                           

        } catch (PDOException $e) { 

                err("Error!: ".$e->getMessage()."<br/>"); 

                die(); 

        } 

                                 

} 

 

define("DB_USER","autUser"); 
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define("DB_PASSWORD","maninthemoon"); 

define("DB_HOST","localhost"); 

define("DB_NAME","autDB"); 

dbConnect(); 

 

function getpostAJAX($param) { 

        if(isset($_POST[$param])){ 

                        if($_POST[$param]==="0"){ 

                                        
$ret="0";                                                        

                        }else if(empty($_POST[$param])){ 

                                        $ret="UNK"; 

                        }else{ 

                                        
$ret=htmlentities(urldecode($_POST[$param]));                                     
               

                        } 

        }else{ 

                        $ret="UNK"; 

        } 

        return $ret; 

} 

 
 

?> 

 

 


