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Sammanfattning 
Denna studie är baserat på flertal olika studier som diskuterar ämnet webbanalysering. 
Webbanalysering är något som har vuxit enormt eftersom flera vill kunna se hur 
effektiv en webbplats faktiskt fungerar ute på internet. Genom att samla in data kunna 
se hur en webbplats används och kunna optimera den eller enbart samla data för 
intressets skulle.  

Frågan som detta arbete tar upp är, hur mycket påverkar svarstiderna webbplatsen, 
när en handskriven webbanalyserings applikation är implemeterad. Verktyget 
kombinera flera olika slags tekniker för att samla in data kontinuerligt för den 
ansvarige. Resultatet visar att verktyget inte påverkar svarstiderna så att användarens 
vistelse på webbplatsen skulle bli negativ.  

Nyckelord: click-through data, implicit interaktion, musaktivteter, webbanalys  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1. Introduktion 
Internet är något som alltid kommer vara intressant att analysera för användarna. Det finns 
många olika verktyg som kan används för att få fram en bild på hur bra en webbplats faktiskt 
lyckas. Samla data angående musaktiviteter, så som musspårning och click-through data, är 
något som har blivit väldigt intressant senaste åren. Speciellt inom sökmotorer.  Genom att 
förena dessa två olika tekniker som vanligen brukar användas inom sökmotorer för att 
förbättra sökresultaten hos användarna, istället implementera detta hos en vanlig 
webbläsare. Denna avhandling kommer att kika på tekniker så som click-through data och 
kombinera detta med musaktiviteter och implementera dem till ett gemensamt verktyg. För 
att skapa en möjlighet att analysera en webbplats. Även ska verktyg har möjligheten att 
presentera datan från dessa tekniker visuellt för den ansvarige på webbplatsen. Detta skapar 
en större överblick vad som fungerar på en webbplats och vad som inte gör det. Arbete 
kommer i största drag handla om att kombinera dessa två teknologier och se hur 
svarstiderna kommer se ut, hur väl kan en sida fungera när detta analyserings verktyg är i 
bruk för att samla in data angående användarna.  

Detta verktyg som utvecklas kommer behöva presentera datan kontinuerligt för att kunna 
fånga upp vad en användarna gör med korta intervaller, vilket gör att svarstiderna är ett 
väldigt viktig del i detta. Då användare påverkas väldigt mycket när det gäller svarstiderna 
hos en webbplats. En artikel från Nielsen (1997) att svarstiderna kan påverkas av flera 
faktorer hos allt från webbservern till klienten. Denna studie kollar hur svarstiderna är när 
ett verktyg är implementerat på en webbplats och hur mycket ökning av svarstiderna är hos 
webbplatsen. Nielsen (1997) tar även upp att webbplatser som laddar snabbare än en sekund 
gör att människor är mer produktiva.    

Interaktiva verktyg är något som används mer och mer, eftersom hårdvaran och mjukvaran 
kontinuerligt utvecklas. Analyserings verktyg är något som har funnits väldigt länge, men 
många studier baserar sina verktyg på sökmotorer. Vilket ställer frågan hur skulle det 
fungera om man använda sig av detta verktyg på en vanlig simpel webbplats som enbart 
visar information för användarna. Flera studier som berättar om spårning av en användares 
aktiviteter med hjälp av musen. Men många diskuterar inte hur svarstiden. Studier så som 
Mueller och Lockerd (2001) använder sig av ett verktyg för att analysera användarnas vanor 
på en webbplats och riktar in sig mer emot user experience området.  

Denna studie kommer basera sig på ett experiment som samlar in data på webbplatsen 
genom ett handskriven webbanalyserings verktyg. Data samlas in via ett javascript 
implementerat hos webbplatsen och inget tredje parts program. Datasetet består av data så 
som musposition och musklick. Svarstiderna av detta verktyg implementerat samt utan 
implementations är den jämförelsen som kommer att utföras i denna studie för att se 
skillnaden av ett verktyg implementerat på webbplatsen. 
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2. Bakgrund 
Webbplatser och webbapplikationer är något som används dagligen och utvecklas konstant. 
Därför behövs det någon slags sammanställning av webbplatsen för att kunna avgöra var en 
webbplats brister och var problem ligger. För sedan att kunna göra en analys av 
webbplatsen. Webbanalys är något som används för att förstå webbplats och optimera den. 
Webbanalys är inte något enbart som behöver används för att mäta data. Det går även att 
använda för affärs möjligheter och undersökningar för att öka effektivteten av en webbplats, 
till exempel vid reklam kampanjer. Eftersom det viktigt att veta vad som är relevant på en 
webbplats för att kunna anpassa den efter användaren. De flesta (speciellt större) företag 
använder sig av en webbplats för att utvidga deras affärsmöjligheter. Men väldigt få vet hur 
lyckad en webbplats faktiskt är. För att kunna vet vad som ska analyseras måste man vet vad 
målet är med webbplatsen för att kunna göra en analys för att se om målet blir uppnått. 
Phippen, Sheppard samt Furnell (2006) genomförde en enkät och fråga “Hur användbar är 
webbdatan för att mäta hur lyckad en webbplats/utvärdera ?” 80% av alla som svara tyckte 
att det var nödvändigt, 20 % tyckte det var väldigt användbart och ingen svara varken kunde 
leva utan eller inte användbart huvudtaget. De ställd även fråga “Hur använder du datan 
som blev insamlad från eran webbplats?”. 90 % av de som svara använde datan för att 
specifika anledningar, medan 10% använde datan för intresse. Denna enkät ställdes till en 
organisation, hos flera olika anställd med olika jobb inom organisationen.  
De punkter som kommer diskuteras är följande: 
• Webbanalys 
• Click-through data 
• Implicit interaktion 
• Musaktiviteter 

2.1. Webbanalys 
Enligt Leiva och Huang (2015) så kan alla webbplatser identifiera vilken plats en användare 
har befunnit sig under besöket på webbplatsen. För att få reda på vilken information som har 
blivit konsumerad och hur information blev använd så behövs det ytterligare nivå av data. 
Leiva och Huang (2015) nämner att webbplatser som vet vad användarna gör på deras 
webbplats har möjligheten att bidra med bättre innehåll och tjänster för användarna. 
Webbplatser kan lätt spåra användarna genom exempelvis via serverloggar. Bland de absolut 
första metoderna för att analysera en webbplats var serverloggar. Dessa serverloggar 
användes för att till hitta fel, så som filer som inte laddades korrekt, länkar som var felaktiga. 
Loggar kunde även innehålla data så som filnamn,tid, ip-adress, operativ system osv. 
Serverloggar ger dock ingen större helhetsbild av vad deras användare gör på webbplatsen. 
Genom att spåra musrörelser hos en användare tillsammans med click-through data så går 
det att få en mer välbärgad bild av användarens vanor och rutiner under besöken. Click-
through data kan användas för att samla in ytterligare information för att kunna bygga upp 
en bättre översikt av en webbplats. Enbart klick data kan inte ge den vitala informationen 
vad en användare uträttar på webbplatsen. Ett exempel på detta är att avgöra hur svårt det 
är för en användare att faktiskt hitta länken som användaren ska navigera sig vidare ifrån. 
Ett annat exempel är att vissa personer kan använda musen som en markör när de kollar 
igenom en lista av länkar. En tidigare studie (Mueller och Lockerd, 2001) visar att när en 
webbplats visar en lista av länkar så används 35% av tiden att flytta markören vertikalt 
medan användaren läser. När användare navigerar runt på sidan så finns det vissa moment 
som är väldigt vanliga när användaren besöker en webbplats, så som att de flesta kan 
navigerar musen där menyn befinner sig på webbplatsen.  
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Dessa sammanfattningar av webbplatser kan användas för att förbättra användarens 
upplevelse. Genom att kombinera click through data tillsammans med musspårning blir det 
möjligt att skapa en helhetsbild för att avgöra hur effektiv en webbplats kan vara och se 
mönster. Många webbplatser så som e-handel analys tjänster samlar in information för att 
spåra användarna, för att kunna avgöra vad som just till exempel en produkt eller tjänst 
intressant för användaren.  
 

Ett exempel på verktyg som väldigt välkänt är Google analytics. Google analytics presenterar 
data visuellt, men verktyget används för mer kvantitativ data och inte kvalitativ data. Figur 1 
presenterar hur data visas visuellt med hjälp av Google analytics. Så klart finns det en 
anledning varför det är ett av de bästa verktyg som finns ute på marknaden. Men detta 
vektyg är mer för företag och e-handel. Den av mesta datan som analyseras visas i grafer och 
diagram, men inte i interaktiv data som visar musrörelser i real tid som faktiskt ger ännu 
bredare bild. Precis som flera verktyg som finns på markanden, är det kvantitativ data och 
inte kvalitativ data som verktyget samlar in. Det finns inget som definierar det perfekta 
vektyget för att samla in data. Vektyget i fråga är något som den person som ska samla in 
data får avgöra, eftersom det är väldigt subjektivt område.  

Ett ytterligare exempel på webbanalys för användarna som är lite mer öppen, men som inte 
är lika självklar att tänka på är till exempel Youtube. Youtube har massa olika typer av data 
att visa för användarna, antalet som har kollat på ett klipp, vilket land eller åldersgrupp som 
har kollat på klippet, hur många gillar video klippet samt antalet kommentarer (figur 2). På 
så sätt avgöra vad kanalen som är ansvarig för klippet ska forsätta göra härnäst. Även här är 
pengar inblandat, då klipp som visas även har reklam precis som vanliga kanaler på TV. 
Youtube kan använda denna information för att på så sätt skapa trender på sin webbplats för 
att presentera vad som är de “hetaste” klippet just nu. Desto fler som kollar på klippet ju mer 
pengar via reklamen kommer ramla in i bössan. De flesta social medier bygger på analyser 
för att förbättra användbarheten och upplevelsen. Till exempel kollar du på en musikvideo 
på Youtube, så är det väldigt stor möjlighet att flera klipp med samma band eller liknande 
musik kommer visas. Eftersom att statistik angående användaren har samlats in för att 
förbättra upplevelsen. Detta är också en typ av webbanalys fast lite mer användbar för att 
skapa trender och kanske inte själva gränssnittet på en sida, utan det förbättrar mer vilket 
innehåll som ska visas.  
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Figur 1 Google analytics presenterar mängder av olika data för användarna för att se vad 
som pågår på webbplatsen.



2.2. Click-through data 
Click-through data är data som används för att mäta antalet av besökare som faktiskt har 
klickat på en länk emot hur många som faktiskt har sett länken. Click-through data är något 
som används väldigt mycket inom annonsering och sökmotorer. Antalet klick på en annons 
definierar och rankar hur väl en annonsering faktiskt har lyckats. Har en länk eller annons 
hög Click-throug rate(CTR) så är den gynnsam och lägre CTR är mindre gynnsam. Även 
sökmotorer använder väldigt mycket av click-through data för att ge användaren bättre 
resultat. En länk kan bli klickad vilket resulterar i att den har blivit sedd. Om länk inte har 
blivit klickad så är det svårt att avgöra om den faktiskt har blivit sedd huvudtaget. Enligt 
Richardson, Dominowska och Rango (2007) när en annons är presenterad i ett sökresultat, 
så har den en viss chans att bli visad av användaren. Desto längre ner annonsen är placerad 
ju mindre chans är det att den blir visad. Click-through data är något som kan användas 
både i gott och ont syfte, eftersom det går att manipulera datan för att anpassa 
informationen som visas på en webbplats till ett syfte för att utnyttja användarna, till 
exempel i ekonomiskt syfte. Varje annons som blir använd, d.v.s klickad, så blir till exempel 
en sökmotor betald för att annonsen visades.  

2.2. Implicit interaktion 
Hur användare interagerar med en webbplats ger ytterligare information angående 
användandet av webbplatsen. Denna information fungerar mer som en ytterligare källa av 
data. Några parametrar som kan används för att avgöra detta är till exempel, var positionen 
på en datormus befinner sig, hur lång tid det tar för en användare att svara på en fråga kan 
visa kännetecken på att en använder reflekterar över ett alternativ. Denna data är inte 
medvetet val av användaren att ge ut. Att en användare svarade på en fråga under en längre 
tid kan vara på grund av flera olika anledningar. Så som att användare behövde tänka längre, 
kanske var användaren tvungen att gå på toaletten eller så hade användaren svårt att lista ut 
vart nästa knapp fanns. För att kunna gå vidare på webbplatsen. Detta är något som en 
utvecklare måste tänka på angående denna typ data, och måste vara väldigt försiktig. Denna 
information kan ge en bild hur avancerad en användare kan vara och ge indikationer vad en 
använder faktiskt kan utföra på en sida, istället för att enbart presentera data som visar 
antalet klick. Till exempel:  
  

“A user wants to buy a flight ticket at an online travel agency. Typically, the 
user fills in a form with the origin and destination and provides the dates of 
travel. That is essentially all the information that is sent back to the server. 
For booking a flight, this is sufficient. However, additional information on 
how the user filled in the form is lost. This information is not essential to 
book the flight, but could be used to improve the service or to customise it.”  

Atterer, Wnuk och Schmidt 2006  s. 206  

Webbplatser som använder serverloggar har svårt att svara på frågor som rör 
användbarheten eftersom det handlar om kvantitativ data. Så som hur många gånger en sida 
har blivit förfrågad, hur många unika använder som har besökt webbplatsen samt andra 
viktiga variabler som rör den typen av data. Webbloggar används primärt för att fånga upp 
teknisk information (Kaushik, 2007) så som felmeddelande, server användartrender, 
webbläsare typer osv. Därför kan det vara svårt att filtrerar bort data i loggar i jämförelse om 
man väljer själv vilken typ av data som faktiskt ska hämtas, med till exempel javascript.  
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2.3. Mäta musrörelser i jämförelse med ögonrörelser 
Utföra mätningar med hjälp av ögonrörelser(Eye-tracking device) är något som används 
väldigt mycket när en webbplats ska testas för sin användbarhet i labb miljö. Något som kan 
vara negativt med det är vilka som använder den. Eftersom experiment som rör att mäta 
ögon rörelser är något som sker med dyr utrustning i ett laboratorium som kan ta väldigt 
lång tid, Vilket gör det betydligt svårare att utföra, även om det väldigt effektivt. Om en 
webbplats ska utföra några förändringar och behöver se över hur den nya designen faktiskt 
fungerar så måste ett nytt experiment utföras, för att presentera den nya datan, eftersom den 
gamla kommer vara irrelevant vid tillfället. 

Mäta musrörelser är något som inte behöver kosta mycket resurser samt kan vara väldigt 
effektivt om det är gjort rätt sätt. Det är något som inte behöver påverka användaren under 
besöket, eftersom det är en teknik som är underliggande på till exempel server och inte på 
klienten. Vilket gör att det inte finns något ansvar för användaren, utan enbart för den som 
ska analyser och granska datan som blir insamlad. I jämförelse med att “eye-tracking device” 
som är en utrustning. Så kan utrustning göra användaren mindre bekväm och inte agera i 
sitt riktiga tillstånd när användaren besöker en webbplats. Enligt Mueller och Lockerd 
(2001) så nämner de att när en användare observerar en webbplats så flyttas musen efter 
vart personen tittar med ögonen.    

Flesta verktygen som redan finns används för att övervaka användare har det största fokuset 
på samla data angående exempelvis loggning av musklick eller antalet unika besökare. Ett 
vektyg som presenterar data visuellt genom grafer är betydligt lättare att förstå för en 
oerfaren person som ska analyser datan. 
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Figur 2 Youtube visar flera olika typer av statistik för användarna, för att kunna analysera 
sina egna videoklipp. 



2.4. Kombinera click-through data och musrörelser  
Genom att kombinera click-through data med att spåra aktivteter så som rörelser och 
liknade hos en datormus. Så finns det möjlighet finna brister i webbplatsen med tillräcklig 
precision. Enligt ett lyckat experiment av Chen och Min (2015) så går det att bevisa att 
sökresultaten blev betydligt mer lovande med hjälp av click-through data. Det som är svårt 
att avgöra med hjälp av sökmotorer är om resultatet faktiskt gör användaren nöjd. Eftersom 
det är något som alltid är enskilt hos användaren. Det som går att framföra är att spåra 
musrörelser för att ta avgöra om användaren faktiskt var nöjd med resultatet är avsevärt 
bättre. Beroende på att information hos musrörelse data är betydligt rikare enligt Liu m.fl 
(2015). Hur nöjd en användare faktiskt blir med resultatet kommer alltid vara något 
subjektivt. Insamling av en helhetsbild kommer alltid ge en bättre inblick hur en webbplats 
faktiskt kan bli effektivare eller hur effektivt den faktiskt fungerar vid tillfället. 
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3. Problemformulering  
Click-through data är något som används mer och mer på senare tid för att utveckla och 
anpassa resultaten som vissas på till exempel en sökmotor. Genom att kolla vilka länkar som 
har blivit klickade emot vilka som enbart har blivit visade. Genom att kombinera 
musspårning med click-through data finns det möjlighet att samla in klick data och 
musspårning för att observera hur webbplatsen fungerar och skapa en sammanställande bild 
på en vanlig webbplats och inte enbart sökmotorer. Det ger en överblick vad som faktiskt 
utnyttjas och vad som är mer överflödigt eller till och med onödigt på en webbplats. Vilket 
gör att en analys kan utföras hos den ansvarige för att kunna ta beslut angående webbplats 
på flera olika nivåer. Enligt Mueller och Lockerd (2001) så observerades att några av 
användarna förflyttade pekare där ögat var fokuserat.  

Farney (2011) gjorde en studie som jämförde tre olika klick analyserings verktyg på 
marknaden genom att låta ett bibliotek använde dessa på bibliotekets webbplats. Dessa 
verktyg implementerades för att kunna avgöra vilka länkar som skulle tas bort och vilka som 
fortfarande var användbara på webbplatsen. De verktyg som användes var Google Analytics’ 
In-Page Analytics , Click heat och CrazyEgg. Dessa verktyg kom fram till vilka länkar som 
använder klicka på, men de kom aldrig fram till varför använder klickar på en specifik länk. 
För att de skulle få svar på varför länkar klickades så behövde ytterligare forskning inom 
forsknings området användbarhet. Det som var enkelt och bra med dessa verktyg var att 
skapa en simpel analys, var användarna klickade. Tidigare kunskap inom området 
användbarhet behövdes inte för att förstå analysen. Vilket gjorde det lätt för bibliotekarien 
som utförde undersökning, av verktygen, att diskutera med andra medarbetare. När dessa 
verktyg användes tillsammans kunde bibliotekarien få en helhetsbild över hur vilka länkar 
som behövde tas bort. Detta skapar så klart problem för varför ska flera verktyg användas för 
att analyser en webbplats, både kvalitativt och kvantitativ.   

Är det lämpligt att kombinera dessa två teknologier. Musspårning samt click-through data, 
för att göra det möjligt att sammanställa en analys och analysera datan angående 
användarna. Utan att deras upplevelse på webbplatsen blir påverkad. De flesta verktyg som 
finns på marknaden används för enbart ett specifikt motiv. Ett exempel är att samla in klick 
data om en webbsida. Men inte data angående hur användaren använde musen under 
besöket, det vill säga så som musaktiviteter vid sin vistelse på webbplatsen. Även om verktyg 
så som Google analytics lagrar och visar data i real tid. Hur skulle det fungera om 
kombinationen av musspårning skulle läggas till som funktionalitet i detta verktyg. Detta 
sätter stor press både på serven och webbläsaren så klart. Eftersom det är något som 
kommer kontinuerligt spara data och visuellt presenteras för ansvariga för webbplatsen. 

En studie genomförd av Huang, White & Dumais (2011) så undersökte de användandet av 
musen hos användarna på en search engine result page(SERP), d v s en sökmotor. De 
inkluderade både musrörelser och hur användaren hovra med musen över sökresultaten. 
Genom att observera vanliga musaktiviteter på SERP, eftersom de behandla en så stor 
mängd data så samlade de inte exakt all data angående musrörelse. De skapade slags 
minimum krav. Eftersom det skulle inte gå att samla in varje lite rörelse eller aktivitet 
använder gör med musen. För att det skulle ta för mycket plats när det gäller minne. För att 
lösa detta problem så användes intervaller, genom att registrera musrörelser efter 40 
millisekunder, för att få en rimlig kvalitativ data. Denna data som samlades in, med hjälp av 
ett javascript implementera på klient sida. Tillsammans med klick data skickades till en 
separat server varannan sekund. Eftersom musklick är något som inte behöver hända lika 
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ofta som övrig musaktivitet. Det dataset som användes bestod av flera olika punkter, så som 
Händelser(klick eller förflyttning), Musens position, tidstämpel, region, förfrågnings id, 
cookie id, förfrågning samt url av klickade länkar på sökmotorn. Om denna metod skulle 
implementeras på en vanlig webbplats och inte en sökmotor hur skulle resultatet 
presenteras, i real tid, med hjälp av grafer. Eftersom inte bara datan i sig sätter press på 
hårdvaran och mjukvara så pressas även den ännu mer av att presentera datan i real tid med 
hjälp visuellt gränssnitt.  

Eftersom Huang, White & Dumais (2011) arbetade med en sökmotor så behövs inte samma 
typ av data set, vilket både kan vara en fördel och nackdel i detta sammanhang. Det som kan 
skapa andra problem så klart att ännu mer data kan behöva hämtas för att kunna göra en bra 
summering av en webbplats eftersom det handlar om en vanliga webbplats och inte en 
sökmotor. Sökmotorer är mer specifikt när det gäller samla in data, men allt handlar om vad 
som ska analyseras också. Deras inbäddade javascript hade en storlek på 750 bytes, vilket 
resultera i att användares upplevelse inte blev påverkad när det gällde laddnings tider på 
webbplatsen. När studie utfördes kunde de se en skillnad på vart användarna klickade emot 
var de placerade markören när de inspekterade resultaten under experimentet. Om denna 
metod skulle placeras på en vanlig webbplats, skulle det då gå att att lista ut om det faktiskt 
fungerar att presentera relevant information för den som är ansvarig. Går det på något sätt 
att implementera ett analysering verktyg med hjälp av javascript som uppdateras i real tid 
och presenterar ett grafiskt gränssnitt för den webbansvarig.  

Frågeställning är som förhoppningsvis kommer bli besvarad: 

• Hur kommer svarstiderna bli när man kombinerar två teknologier (musaktivteter samt 
click-through data) till ett gemensamt verktyg, dessutom presentera datan visuellt i real 
tid för den ansvarige? 

Detta är några delfrågorna som kommer förhoppningsvis också får svar på vid slutet av detta 
arbete: 

• Kommer svarstiderna bli ett problem för att visa data kontinuerligt utan att äventyra 
användarupplevelsen? 

• Kommer svarstiderna vara lämpliga för att kunna samla in data via applikationen i real 
tid? 

• Kommer det fungera att använda sig av javascript,ajax och php för att kunna samla in 
data, eller kommer inte svarstiderna att bli tillräckligt bra? 
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3.1 Metod 
Denna studie kommer utföra ett experiment på en lokal webbserver, detta för att kunna 
samla in svarstider av verktyget implementerat och jämföra svarstiderna. De flesta studie 
som nämnts tidigare har utfört ett experiment eller en användarstudie med fåtal personer 
eftersom de flesta involverar “eye-tracking devices” vilket är något som kräver resurser. 
Eftersom detta experimentet enbart kommer involvera ett program som spara data 
angående användarnas musaktiviteter och click-through data sedan presentera det 
kontinuerligt på ett separat webbapplikation så kommer det inte kräva att en användare 
behöver installera ett tredje parts program. Detta gör att allt blir väldigt självständigt.  

I jämförelse med en användarestudie så kollar detta experiment på svarstider hos verktyget 
och inte hur själva verktyget samlar in data för att analyser verktyget. Detta arbete kollar hur 
effektivt verktyget fungerar när det är implementerat på en webbplats. Istället för att kolla 
hur användarna går detta experiment igenom hur verktygets svarstider är i jämförelse med 
en webbplats som inte har ett verktyg implementerat. I jämförelse med en användarstudie 
som användaren blir tillfrågad att utföra en specifik uppgift. Mueller och Lockerd(2001) 
utförde en användarstudie på 17 personer genom att använda ett program som spårar 
musrörelse när en användare beställer en skiva på en webbplats. Så klart är det stor chans att 
analysera data är betydligt lättare i detta fall, beroende på mängden som faktiskt samlas in.  
Skulle program klara av att hantera många användare samtidigt eller mängden data som 
samlas in, skulle få kompromisser från applikationen. Därför känns experiment bättre i detta 
fall för att testa prestandan, dvs svarstiderna, hos ett program som samlar in data och 
visualisera datan kontinuerligt hos en applikation. Hur bra fungerar ett program som 
faktiskt samlar in musaktiviteter och click-through data kontinuerligt Istället för att kolla på 
hur användarna agerar.  

Experimentet kommer ske med hjälp av en handskriven webbapplikation som samlar in data 
angående användarn för att sedan visuellt presentera datan. Arroyo, Selker och Wei (2006) 
implementerade ett verktyg som samla in data, så som musens aktivitet och visuellt 
presenterar dem via ett gränssnitt. Deras verktyg inkluderar även mer detaljerade 
information så som ip adresser, adress längd och session.Men deras verktyg är proxy 
baserat. Experimentets verktyg kommer innehålla handskriven javascript,php samt ajax kod 
för att samla in data angående användarna. Arroyo, Selker och Wei (2006) lyckades med sitt 
proxy baserad verktyg att samla in stor mängd data, men detta var på flera sidor, d v s ett 
klient baserat verktyg som samla in data. Detta experiment kommer vända på fråga och 
istället implementeras hos webbplatsen. Vilket kan förändrar hur svarstider kommer bli, till 
skillnad emot något som sker på en klient enbart. Då även server kommer bli en stor del av 
detta experiment. Då fördröjningar och andra faktorer kommer vara en del av det så 
påverkar svarstiderna. Även Arroyo, Selker och Wei (2006) används sig av ett gränssnitt för 
att presentera datan som lagras av användaren för att se presentera den och kunna göra en 
analys och användbarhets tester för  att kunna förbättra en webbplats, vilket även detta 
arbete kommer utföra. Data som kommer samlas in ska presenteras kontinuerligt vilket ska 
göra det möjligt att övervaka informationen medan webbplatsen är aktivt under användning.  

Detta experiment ska inte kräva installation hos användaren, dvs användarna ska enbart 
behöva utföra sin uppgift och inte installera ett extern program, för att samla in data. Huang, 
White & Dumais (2011) metod var att använda sig av ett inbäddat javascript på 
sökresultatets sidan hos en sökmotor. Detta experiment kommer använda sig av att fånga in 
data på en hel webbplats och inte enbart en specifik sida, för att sådant sätt kunna analysera 
en användares hela väg från punkt A till punkt B.  
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Genom att implementera ett verktyg med hjälp av javascript,php och ajax så kan data fångas 
upp i real tid vilket gör att verktyget blir väldigt användbart för se vad som pågår vid just det 
tillfället. Detta gör så att data kan även visas i ett separat gränssnitt för att göra det möjligt 
att analysera data för någon som inte har den tekniska kunskapen att till exempel analysera 
serverloggar med data som kan vara väldigt avancerat.  

3.2 Hypotes 
Genom att skapa ett program som samlar in data angående användarna så ska det vara 
möjligt att samla in data och presentera datan visuellt utan att kompromissa användaren 
upplevelse på sidan. Det vill säga att svarstiderna ska vara så lämpliga som möjligt. 
Applikationen ska kunna använda sig av både click-through data samt musaktiviteter 
tekniker, för att samla in data. 

3.3 Forskningsetik  
Något som kommer vara en stor del av detta arbete är tyngden hos data, vad ska samlas in 
och vad får samlas in. Detta kan vara ett stort etniskt problem beroende på hur programmet 
kommer bli uppbyggt. Men i detta verktyg kommer enbart data angående användarens 
musaktivteter samt click-through data, vilket är data som inte behöver bli kopplat med 
användaren. I jämförelse mot webbloggar som samlar in data angående ip adresser eller 
vilken webbläsare som användaren använde. Eftersom detta verktyg inte kommer samla in 
data som unikt kan spåras så finns det minimala möjligheter för att datan ska kopplas 
samman hos en specifik användare.  

Syftet med experimentet är att kunna hjälpa utvecklare av webbapplikationer och även 
personer som är relativt nya att kunna använda ett verktyg som visuellt presenterar data lätt 
för en användare utan att personen behöver teknisk kunskap eller kunskap om människors 
beteende på webben. På detta sätt kunna anpassa sin webbplats mer efter hur användaren 
utför uppgifter på webbsidan. 

3.4 Alternativ metod 
Ett alternativt sätt att utföra detta skulle kunna vara att experimentera med webbloggar. 
Genom att försöka med hjälp av en applikation överföra informationen från dessa 
webbloggar och visuellt presentera dem. Eftersom webbloggar innehåller väldigt mycket 
information redan så behöver ett verktyg som kan filtrera bort informationen som inte är 
relevant för syftet av arbetet. Webbloggar är något som mer avancerat när det gäller att 
analyser eftersom de alltid innehåller mycket data som inte behöver vara relevant för detta 
syfte. Hur skulle svarstiderna bli när man överför information från en webblogg till visuellt 
presentera data. Eftersom webbloggar är något som alltid finns på en webbserver. En annan 
metod skulle kunna vara packetsniffing och försöka visuellt presentera datan.  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4. Pilotstudie 

Applikationen som ska utföra insamlingen av koordinater är baserat på javascript inkluderat 
med ajax (Asynchronous javascript and XML) för att kunna skicka och hämta data i 
bakgrunden dynamiskt och javascript biblioteket jquery, PHP och MYSQL databas. 
Javascript används för att samla in koordinater angående musklick samt position av musen 
på webbplatsen. Två separata javascript filer tillsammans med två PHP filer som används för 
att kunna utföra denna applikation för att finna koordinater hos användaren och sedan rita 
ut dem i ett separata gränssnitt. Denna implementation sker på en statisk sida på varje 
separat HTML dokument, d v s om användaren vill analysera sida A så implementeras script 
filen på sida A och användaren skulle vilja analysera både Sida A och B så måste scriptet 
implementeras på både sida A och sida B.  

Mjukvara XAMPP(version 5.6.19) användes för att skapa en lokal webbserver för förstudien. 
Eftersom detta arbete bygger på hur svarstiderna blir på webbplats när denna 
implementation är inlagd i jämförelse emot när det inte är det lämpligt att bygga själva 
applikationen på en lokal server för att inte skapa problem innan implementation på en 
vanlig webbplats för att samla in data angående användaren. Alla inställningar är standard, 
beroende på vad för port som är öppna skedde olika konfiguration från port 80 till 8080.  

4.1 Litteraturstudier 
Applikationen innehåller flera olika programmeringsspråk vilket resultera till att flera olika 
inspirationskällor används beroende på vilken del av applikationen som byggdes under 
arbetsprocessen. Den största inspirationen kommer från studien Farney (2011). Där studien 
använde sig av flera verktyg för att samla in data, för att få en fulländad bild av användning 
av av en webbplats. Vilket ledde till att försöka skapa ett program som samlar in allt 
dynamiskt och presenterar det direkt. Huang, White & Dumais (2011), använde sig av ett 
inbäddat javascript på en sökmotor för att fånga in mus rörelser samt hover effekter från 
sökresultatet. För att på så sätt kunna analysera vilka resultat som var relevant i sökmotor 
och på så sätt förbättra den. Även detta verktyg är baserat på javascript för att kunna samla 
in data dynamiskt används ajax och på så sätt kunna använda sig av en frekvent uppdatering 
av webbplats.  

Det som skiljer sig från Huang, White & Dumais (2011) verktyg är att detta verktyg ska 
kunna gå att implementera på de flesta statiska sidor och inte en sökmotorer. Detta verktyg 
är baserad på en studie från Farney (2011), där de använder sig av flertal verktyg för att 
bygga en överblick över hur en webbplats används för att kunna analysera den på en smidigt 
sätt. Applikation innehåller flertal språk så som MYSQL,PHP,Javscript som är relevanta för 
att bygga en applikation som samlar in data och är dynamisk för att i försök med frekvent 
uppdatering kunna presentera data för en ansvarig, för på så sätt kunna analysera sin 
webbplats.  

Även för att komplimentera till den mer praktiska biten när det gäller kod så används flera 
forum,bloggar och dokumentationer som är webbbaserade. För det mer grundläggande 
delarna användes flera olika webbplatser. Så som W3School.org som är en sida som visar 
flera möjliga grundkoncept i flertal olika programmeringsspråk, allt från vanlig HTML och 
Javascript till SQL samt Ajax.  För det lite mer avancerade delar av programmeringen så 
fanns det dokumentationer på webbplatser så som Mozilla Developer Network (MDN)  och 
Microsoft Developer Network (MSDN). MDN användes för att hitta byggstenar för javascript 
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som till exempel eventlistener och vad som fortfarande hade support. MSDN användes för 
att kunna lösa flertal problem inom SQL databasen. Även Stackoverflow användes som är en 
källa för att finna lösningar på problem av andra personer som har haft liknande dilemma. 
De flesta lösningarna angående till exempel kopplingen mellan ajax och php löstes via 
stackoverflow.  

4.2 Delmål 
För att kunna utföra denna studie delades arbetet upp i flertal delmoment för att kunna 
uppnå målet med studie. Dessa moment bestod av utvecklande av verktyget för att analysera 
data som har blivit insamlad hos användarna under processen.   

4.2.1 Script för insamling utav data 
Första delmålet av arbetet är att utveckla ett script som samlar in data angående 
användarnas mus rörelser på webbplatsen, detta är separat script emot gränssnittet som ska 
presentera datan visuellt. Detta är som tidigare nämnt ett script som ska implementeras på 
den valda sida, till exempel att personen som vill analysera sida A måste implementera detta 
script på sida A. Vill personen analysera två sidor A och B så måste scriptet befinna sig på 
båda dessa sidor separat för att kunna samla in data specifikt på varje vald webbplats. 
Appendix A visar all kod för scriptet som samlar in data. Appendix B presenterar koden för 
php som kopplar ajax anropen så data kan läggas till i databasen.  

Javascriptet är implementerat på den angivna sidan som insamlingen sker för 
webbanalysen, dvs den valda webbplatsen som användaren vill analysera mus rörelser och 
andra aktiviteter. Det som scriptet utför är att samla in koordinater angående användarens 
mus rörelser samt mus klick. Datan som samlas in sker dynamiskt, med hjälp av Ajax, 
genom intervaller. Då kan data samlas in när användaren klickar eller rörelse med musen 
sker på den angivna webbplatsen. Scriptet är inte speciellt stort, men eftersom det är 
dynamiskt är det en helt andra problem som kan uppstå under processen att skicka data med 
intervaller. 

4.2.2 Mysql databas  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Figur 3 Databasen består utav endast en enda tabell, som går att vidare 
utveckla, för att lagra mer data angående varje användare.  



En MYSQL databas användes för att lagra och hämta data för denna applikation. Med hjälp 
av XAMPP används en lokal databas. Databasen består av endast en simpel tabell som lagrar 
alla rader. Tabellen består endast av 6 olika kolumner, X och Y koordinater för klick och 
rörelse samt ID och tidpunkt för varje rad när den lades in i tabellen. I figur 3 så visas 
databasen som skapades under förstudie, som kan vidare utvecklas för att samla in ännu mer 
data angående användarna. Dataset för pilotstudie består av X och Y koordinater från mus 
rörelser, även X och Y koordinater för Mus klick används även ID och tidpunkt  för varje 
inlagt värde lagras i databasen.  

4.2.3 Script för att hämta data: 
Andra javascriptet består av själva gränssnittet som kommer visuellt presentera datan som 
har blivit insamlad från tidigare skede och fungerar ungefär på samma sätt som javascriptet 
som samlar in data bara att den hämtar data istället för att lagra data. Detta script är det som 
visuellt presenterar datan som har blivit insamlad i ett canvas element som visar vart 
användaren har befunnit sig med musen under sitt besök på webbplatsen. Vilket gör att data 
som hämtar ritar ut koordinaterna med hjälp av javascript. Även detta är ett dynamiskt 
script med hjälp av ajax som hämtar data, med hjälp av ett klick som hämtar datan som har 
blivit insamlad och finns lagrad i databasen. Detta script är det som skapar canvas elementet 
i den separata gränssnittet som används för att visualisera datan. Script för att hämta data 
sker på likande sätt som när data skickas från verktyget. Appendix C-G de olika filerna som 
implementerade för att presentera data visuellt i detta verktyg. Appendix C är scriptet för att 
hämta all data från databasen med hjälp av ajax. Efter att data har hämtas så användes 
canvas element för att rita ut alla värden som finns i databasen via anropet från ajax. 
Appendix D är php filen för att hämta data från databasen med ett SQL anrop för att sedan 
skicka datan till script filen. All data hämtas på liknandes sätt enbart att SQL förfrågan är 
annorlunda eftersom data skiljer så som till exempel musklick eller muspositionen. Vilket 
Appendix D till G presnterar.  

4.3 Problem 
Flertal problem uppstod under utvecklingen av applikationen för pilotstudien. Det största 
problemet är när processen att rita ut datan på att sådan effektivt sätt att faktiskt 
användaren kan förstå vart användarna har befunnit säg med hjälp av canvas elementet som 
all data visuellt presenteras, med intervaller.  Eftersom när php returnera data i en otroligt 
mängd, exempelvis 20000 element. Så kan det bli problem för canvas elementet och for 
iterationen i javascriptet att faktiskt rita ut en visuell presentation av data som blev 
insamlad. Därav en setTimeout function som gör att det blir en lite fördröjning eftersom 
klienten inte skulle kunna klara av dem mängden av data samtidigt att skrivas ut i canvas 
elementet. Figur 4 presenterar funktionen som ritar ut varje linje som mus har rört sig på 
webbplatsen. Om SetIntervall används när ajax anropet sker så hinner in scriptet rita ut hela 
mängden (beroende på mängden) innan nästa iteration av ajax anropet och på så sätt börja 
rita ut en ny version av användarens mus rörelser. Tiden det tar att rita ut canvasen är en 
väldigt viktigt del för att göra intervallerna dynamiska, desto mer värden att att hämta så 
kommer det ta längre och längre tid att rita ut allt i canvas elementet på gränssnittet.  
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Ett annat problem är att denna applikation endast fungerar hos statiska sidor, vilket 
resulterar till att en dynamisk sida kan vara väldigt svår att samla in data hos för att att 
analysera. Ett annat problem är själva utskriften av varje element från databasen, eftersom 
den skriver ut varje element så finns det inget hopp mellan när användaren har stängt av 
sidan och kommer in från en annan position vilket resulterar i en linje raka vägen till nästa 
koordinater. Istället för att den inte ritar ut en linje alls. Detta skapar problem då en ny 
användare kan komma in vid senare tillfälle. 

4.4 Mätningar 
Mätningarna är baserade på laddningstiden för själva webbplatsen med verktyget 
implementerat samt utan att verktyget är implementerat, på den specifika webbplatsen. Från 
att användaren går in på webbplatsen till att javascriptet är färdig exekverat mäts tiderna. 
För att kunna mäta koden används navigation timing(https://www.w3.org/TR/navigation-
timing/). Navigation timing är ett framtaget dokument för att mäta tiden från att själva 
dokumentet hämtas från webbservern till att den är färdig laddat för klienten. Det finns även 
möjligheter att konfigurera scriptet, för att visa tiderna som är relevanta för just utvecklare. 
Så som hur lång tid det tog för DNS till första byte som hämtas. I detta arbete, precis som 
tidigare nämnt, så mäts tiden det tar från att dokumentet att hämtas till att det är färdig 
laddat för klienten.  

4.4.1 Hårdvara samt mjukvara 
Förutsättningarna för mätningarna var följande: 
• Dator: Acer Aspire 
• Ram: 8 GB 
• Operativsystem: Windows 10 Home Edition 64-bit 
• Webbläsare: Google Chrome Version 50.0.2661.94 
• Plugin: Greasemonkey  

4.4.2 Webbplatsen och pluggin 
För arbetet används en tom html sida, utan något script som exekveras, vilket presenteras i 
figur 5. Detta skapar en bild hur snabbt själva webbplatsen fungerar utan något script, i 
jämförelse med hur lång tid laddning skulle ta med verktyget implementerat på själva 
webbplatsen. Webbplatsen som inte använder sig av verktyget, d v s javascriptet, skapar en 
baseline. Denna baseline används sedan för att mäta laddningstiden med implementation av 
javascriptet.   
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Figur 4 SetTimeout för att iterera igenom varje element med en viss fördröjning



För att kunna mäta laddningstiderna flera gånger om så används Greasemonkey. 
Greasemonkey är ett tillägg i webbläsaren som gör det möjligt att installera javascript som 
körs innan eller efter webbplatsen är laddad i webbläsaren. Eftersom test mätning skedde 
genom att ladda webbplatsen 100 gånger samt även 500 gånger så gör greasemonkey det 
möjligt att automatiskt ladda igenom iterationerna, istället för att uppdatera manuellt med 
till exempel f5. Scriptet som användes för att samla in datan för mätningarna finns 
tillgängligt i appendix H. Scriptet fungerar genom att använda sig av webbläsarens egna 
loggning så är det genomförbart att spara ner datan i en vanlig text fil som sedan går att 
använda för att överföra datan till excel eller google spreadsheet för att kunna presentera 
datan med hjälp av grafer. 

4.4.3 Resultat utav test mätningarna i pilotstudien 
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Figur 5 Index.html är filen som används för att mäta laddnings tiden med och 
utan verktyget implementerat 

Figur 6 Index.html är filen som används för att mäta laddnings tiden med och 
utan verktyget implementera



Första test mätning i pilotstudien lät sidan laddas 100 gånger utan verktyget implementerat 
på index.html filen. Andra mätning som utfördes gick genom samma metod för mätning 
men med verktyget implementerat på webbplatsen. Resultatet, som visas i figur 6, visar 
tydliga skillnader att scriptet påverkar webbplatsen laddningstider. Det som visas är 
genomsnittet av 100 iterationer. Genomsnittet av 100 iterationer med verktyget 
implementerat ligger på ca 300 millesekunder. Medan 100 iterationer av webbplatsen utan 
verktyget implementera ligger genomsnitt på 160 ms. Vilket visar att laddningstiden för 
webbplatsen ökar med nästan hälften av tiden. Dock är standardavvikelsen är större hos 
webbplatsen med verktyget implementerat, vilket visar att det avviker betydligt mer från 
genomsnittet hos webbplatsen med implementerat verktyg.  

Två ytterligare test mätningar utfördes för att säkerställa att inga fel med mätning hade skett 
under processens gång. Resultatet blev väldigt lika, vilket visas i figur 7, vilket gör att en 
kortfattad summering visar att verktyget ökar laddningstiden med nästan hälften från 
resultatet utan verktyget implementerat. Dock visar de första stapeln i grafen att 
standardavvikelsen är större än andra stapeln, vilket indikerar att fler spikar har skett i 
första mätning i jämförelse med andra. Men tydligt så visas att ändå att webbplatsen med 
verktyget implementerat har betydligt större genomsnittstid i jämförelse med en webbplats 
utan verktyget.  

Även för att tydligt visa skillnad så presenterar figur 8 varje iteration enskilt, både med och 
utan verktyget implementerat. Test mätning visar att alla 100 iterationer med verktyget 
översteg än iterationerna utan verktyget. Standardavvikelse överlappar vilket visar att det 
statistiskt inte går att skilja på resultaten mellan verktyget implementerat, men det skiljer sig 
mellan utan och med verktyget implementerat.   
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Figur 7 Två olika mätningar visar att standardavvikelsen kan skilja med 
genomsnittstiden är princip densamma



Eftersom 100 iterationer inte visar tillräckligt med data för att säkerställa, så utfördes även 
en mätning med 500 iterationer för att se om det finns undantag att se. Figur 9 visar även 
under denna mätning att verktyget tar mer tid att ladda än en webbplats utan något verktyg 
blivit implementerat. Dock sker visar spikar som gör att test mätning visar att det kan 
överstiga.  
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Figur 8  Varje iteration visar tydligt att verktyget tar mer laddningstid för att 
ladda på webbplatsen

Figur 9  500 iterationer utav webbplatsen med och utan verktyget 
implementerat.



5. Genomförande  

5.1 Förändringar till huvudmätningen 
Pilotstudien var till för att se hur mätningen skulle gå till och se till att det faktiskt ens gick 
att mäta svarstiderna för en webbplats med och utan verktyg. När verktyget 
implementerades var inte programmet fulländat och så klart det fortfarande utvecklas. Till 
denna mätning utökades parametrarna ytterligare i själva datasetet för att kunna samla in 
ytterligare data angående användaren. Även databasen skedde en lite förändring i jämförelse 
med pilotstudien. Det som förändrades till själva huvudmätningen som kommer presenteras 
var att tidpunkter samlades även tid, för att göra det möjligt med flera konfigurations 
möjligheter till de ansvariga, för att kunna få en bredare bild utöver webbplatsen. Även 
förändringar i koden skedde för att kunna optimera webbplatsen för att göra det effektivare 
att samla in data. Appendix I. visar hur databasen och vilket dataset som användes för att 
kunna visualisera datan.   

5.2 Resultatet utav mätningarna  
Precis som tidigare mätningar i pilotstudien så är det inte så större skillnaden av 
huvudresultatet i denna mätning. Även om några antalet iterationer ökade till 500 för att få 
större kvantitet och kunna se hur ofta avvikande händelser sker. Genom figur 10 så kan man 
se att det inte sker några större avvikelser förutom några få spikar som självklart uppstå när 
mätningarna utförs via ett nätverk. Det som kan visas att det är en jämt resultatet med en 
medelvärde på 271,322. Det är endast en av mätningarna, lite längre fram i studie kommer 
flertal mätningar presenteras. 

Det kan  jämföras utan verktyget implementerat på webbplatsen. Figur 11 visar en mätning 
utan verktyget implementerat.  Där kan man se betydligt mindre spikar, förutom en väldigt 
stor spik som kan beror på fördröjning i nätverket. Däremot kan man se att avvikelserna inte 
är lika stora på en webbplats med verktyget implementerat som en webbplats med det 
implementerat. Medelvärdet är väldigt väntat lägre, än med verktyg implementerat, som 
visas i figur 10.   
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Figur 10  500 iterationer utav webbplatsen med verktyget implementerat. 



För att tydligt se skillnad på de olika svarstiderna så visar figur 12 båda mätningar i en och 
samma graf för att tydligt se hur mycket svarstiderna påverkas när verktyget implementerats 
och hur mycket spikar och avvikelser som sker. 

Figur 13 presenterar en graf som visar vad medelvärdet är på alla fem mätningar som 
utfördes med 500 iterationer. Där ser man tydligt skillnad på svarstiderna som är väldigt 
väntat hos det huvudsakliga resultatet. Det går även att se att det är väldigt jämna 
medelvärden och inga större förändringar skedde igenom iterationerna, så som några få 
spikar.  

!  19

Figur 12  500 iterationer utav webbplatsen utan och med verktyget 
implementerat.

Figur 11  500 iterationer utav webbplatsen utan verktyget implementerat



Även går det tydligt se i tabell 1 att resultaten i skiljer sig inte allt för mycket när det gäller 
medelvärdet. tabellen visar medelvärdet på fem enskilda mätningar vilket består av dessa 
500 iterationer. 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Figur 13  medelvärdet på fem enskilda mätningar utav webbplatsen utan och 
med verktyget implementerat. 

Medelvärdet(AVG) med verktyget - 
Standardavvikelse (STDEV)

Medelvärdet(AVG) utan verktyget - 
Standardavvikelse  (STDEV)

AVG: 271,322  - STDEV: 20,07416899 AVG: 153,728 - STDEV: 26,37964722

AVG: 278,456  - STDEV: 21,41085972 AVG: 151,596 - STDEV: 15,37092433

AVG: 272,912 - STDEV: 20,63967656 AVG: 154,254 - STDEV: 16,9469727

AVG: 282,83 - STDEV: 40,96424341 AVG: 150,872 - STDEV: 14,93967885

AVG: 279,4879518 - STDEV: 37,78846825 AVG: 152,1566265 - STDEV: 16,40597135

Tabell 1  Medelvärdet samt standardavvikelsen av fem mätningar av 500 iterationer utan 
och med verktyget implementerat. 



5.3 Analys 
Om man gör en analys av resultatet. Så är det ganska tydligt att med ett implementerat 
verktyg, på webbplatsen, så är resultatet att en ökning av svarstiderna är uppenbar. Vilket 
var det väntade resultatet. Eftersom det är mer än enbart en tom HTML sida som laddas. Då 
ett javascript ökar laddningen med resultat mellan 271 ms till 283 ms som mellanvärde. I 
jämförelse med resultatet från en tom html sida som har ett resultat mellan 151 ms till 154 
ms. Resultatet visar ändå laddningstiderna av verktyget kommer inte att påverka en 
webbplats så pass mycket att det faktiskt är negativt effekt på webbplatsen. Det som kan så 
klart påverka negativt är om sida själva tar väldigt lång tid att ladda. Enligt studie utav 
Nielsen (1997) så ska webbplatser helst ligga under 1 sekund i laddnings tid, men det finns 
många faktorer som påverkar det. Då varje klient varierar i resultatet utav svarstider, så som 
till exempel hur snabb internet koppling, hårdvara hos enheten eller mjukvaran, så som 
webbläsaren.  

Denna studie utfördes i en lokalmiljö och iterationer utfördes 500 gånger i fem omgångar, 
det vill säga 2500 iterationer totalt både med och utan verktyget implementerat hos 
webbplatsen. Detta för att tydligt se det statiska skillnaden mellan svarstiderna. Resultatet 
visar som tidigare nämnt att det skiljer sig mellan en webbplats utan och med verktyg. Men 
om man jämför enbart med verktyget implementerat så ser man att standardavvikelsen 
överlappar med varandra vilket visar att väldigt få spikar skedde, vilket gör att resultatet blir 
mer rättvist. Spikar som skedde kommer diskuteras senare i studien.  

Hypotesen var att bevisa att ett program som samlar in data angående användarna ska vara 
möjligt att presentera data visuellt utan att kompromissa användarens upplevelse på 
webbplatsen. Svarstiderna ska vara så lämpliga som möjligt, dvs under en sekund. 
Applikationen ska kunna använda sig både av click-through data och andra musaktiviteter 
för samla in data. Detta verktyg samlar in data angående användaren och svarstiderna 
påverkas inte så pass mycket att en negativ effekt uppstår enligt resultatet från mätningarna.  

Studien från Farney (2011) som testar flera verktyg för att analysera en webbplats nämner 
att det kan vara svårt att analysera en enda webbplats om man behöver använda flera 
verktyg. Detta eftersom det kan kräva tid att implementera tre olika verktyg. Detta verktyg är 
till för att kunna bygga vidare vilket gör det möjligt att implementera och fortsätta att öka 
mängden data som samlas in för att få en ännu bättre bild på webbplatsen.  

5.4 Slutsats  
Enligt studien av Nielsen (1997) att svarstider under en sekunder är något som optimalt i 
jämförelse över en sekund. Eftersom laddnings tider är något påverkar hur en användare 
reagerar på hur bra sida faktiskt kan vara. Användarna kan bli missnöjda om en webbplats 
har laddningstider över en sekund. Detta är något som är så klart själva huvudpunkten i 
denna studie. Med detta resultat kan man säga att resultatet var positivt till hypotesen i 
denna studie.  

Resultatet visar att genomsnitts tiden ligger på runt 271 ms till 283 ms med verktyget vilket 
är en ökning med cirka 125 ms i jämförelse med en webbplats utan verktyget. Detta resultat 
är fortfarande väldigt bra då verktyget inte ska öka en webbplats svarstider med över 1 
sekund. Vilket detta resultat visar att det inte gör. Detta gör det möjligt att implementera ett 
verktyg som samlar in data kontinuerligt och presenterar datan i ett separat gränssnitt.  
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Verktyg är till för att lätt kunna implementera utan några större svårigheter vilket gör det 
effektivare än vad studien av Farney (2011) som använder sig utav flera verktyg för att 
analysera en webbplats.  
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6. Avslutande diskussion  

6.1 Sammanfattning 
Kan man kombinera flera olika tekniker utav analysering för en webbplats? Om det går är 
svarstiderna lämpliga för användaren utan att de blir påverkade negativt? Detta är frågorna 
som denna studie tog upp. Farney (2011) undersökte på ett biblioteks hemsida 
användbarheten. Det som undersöktes var att finna vilka länkar som inte klickades och vilka 
som användes väl för att kunna ta ett beslut för att avgöra vilket riktigt sidan skulle gå för att 
blir bättre. Resultatet från den studien var att genom använda flera verktyg implementerade 
kunde man på ett relativt bra sätt kunna lista ut, men kunskap inom området användbarhet 
gjorde det svårare att ta ett korrekt beslut. Men varför behövdes flera verktyg användas för 
att endast analysera en webbplats? I denna studie utvecklades ett verktyg som kombinera 
flera olika datatyper för att kunna analysera en webbplats. Så som musens position och vart 
användaren klickades på webbplats. Figur 14 presenterar en vy på hur verktygets grafiska 
gränssnitt för att visa vart en användare har klickat på en webbplats. Där den ansvarige kan 
se vart en användare har rört sig på webbplatsen.  

En pilotstudie genomfördes för att ta reda på om det ens skulle kunna gå att mäta 
svarstiderna hos en webbplats. Flera mätningar på en webbplats med och utan verktyget 
implementerat. Resultatet blev lyckat då svarstiderna inte skulle påverka webbplatsens 
laddningstider så pass mycket att en användare skulle bli missnöjd av laddingstiderna.  

Experimentet utfördes på en lokal webbserver på en tom html sida. För att kunna avgöra hur 
mycket laddningstiden för verktyget tar i millesekunder. Pilotstudien bestod av 100 
iterationer två gånger om med och utan verktyg implementerat på webbplatsen. Där 
resultatet som tidigare nämnt visar att verktyget tar mer i laddningtid, men det påverkar inte 
så pass mycket hos svarstiderna att det skulle bli negativ effekt av det. När huvudmätning av 
experimentet skedde så ökades iterationerna betydligt mer och även omgångarna ökade. 500 
iterationer genom 5 gånger både med och utan verktyg utfördes.  
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Figur 14  Representation av vyn för det grafiska gränssnittet som användes för 
att visa datan som samlats in. 



Resultatet från experimentet visar ett positivt resultatet emot det som ställdes och att även 
hypotesen besvarades. Resultatet visar att verktyget inte skulle påverka svarstiderna med 
över en sekund vilket gör att det skulle kunna gå att implementera detta verktyg för att 
analysera en webbplats. Även att verktyget kan användas för att kontinuerligt samla in olika 
typer av data för att visa på ett separat gränssnitt bevisades, vilket var en lite mindre del 
fråga i denna studie. Vilket även det är lyckat. Det finns så klart saker som inte besvarades så 
som hur skulle det här fungera om otroligt många användare är på sidan samtidigt eller på 
vilken nivå kraschar applikationen då detta kan kräva på klienten beroende på enheten.Det 
som är visas är att svarstiderna fortfarande är under en sekund. Något som också kan 
påverka resultatet är att endast en webbläsare användes under experimentet, vilket 
förutsättningar kan ändras beroende på webbläsare. Även enheten som användes är något 
som kan påverka resultatet.  

Resultatet av arbetet är ett verktyg som går att använda för framtida bruk och utveckling för 
att analysera webben.  

6.2 Diskussion  
En iakttagelse från resultaten är att alla tester utfördes på en lokal webbserver, detta så klart 
något som kan göra att resultaten kan variera om verktyget hade implementerats på en fullt 
fungerande webbserver. Fördelen med detta är att det har smidigt gått att kolla om verktyget 
fungerar i första hand och svarstiderna inte påverkas av faktorer så som en webbserver som 
kan vara långsam eller att många personer använder webbplatsen samtidigt. Eftersom det 
skulle kunna påverka svarstiderna genom att belasta servrarna. En annan fördel är 
implementationen är att detta verktyg fungera som en bibliotek som implementeras på en 
webbplats. Detta gör att allt är väldigt lätt att implementera på webbplatsen. 
Implementationen skedde även utan att en fungerande webbplats skulle få problem. Men 
detta är så klart samtidigt en av nackdelarna med att en lokal webbserver. Eftersom varje 
sida som detta verktyg kan användas på varierar då det finns många saker som kan göra att 
koden inte fungerar. Det är väldigt svårt att få kod att “bara” implementera direkt på en 
webbplats, så att saker och ting fungerar precis direkt som det ska. 

Eftersom detta endast utfördes på en webbläsare, Google Chrome,  så är det svårt att veta 
exakt om svarstiderna skulle kunna vara den samma hos till exempel Firefox. Chrome är 
dock en av de mest använda webbläsarna som finns. Detta är något som i framtiden skulle 
kunna undersökas, som nämns senare i kapitlet framtida arbete.  

Spikar som uppstod i denna studie var precis som nämnt tidigare olika faktorer, så som till 
exempel fördröjningar i nätverket eller mjukvaran och hårdvaran. Precis som i Nielsen 
(1997) så finns det flera faktorer som kan påverka vad svarstiderna påverkas av i sin helhet.  

Annat som kan diskuteras i detta arbete är hur själva musrörelse samlas in, eftersom 
koordinater är något som samlas in ganska frekvent. Det finns flera olika sätt att styra en 
muspekare så som till exempel vanlig datormus,touchplatta eller liknande. Även hastigheten 
på musen kan påverka eftersom det finns många inställningar som kan förändra hur snabbt 
musen rör sig på en skärm. Detta kan påverka resultatet vad som visas i det separata 
gränssnittet som existerar för att presentera datan som har blivit insamlad. Men detta 
påverka inte svarstiderna hos webbplatsen så klart, men det går att diskutera då detta är en 
delfråga i detta arbete. 
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6.3 Forsknings Etik 
För att göra det möjligt att utveckla och även studera vidare inom detta område så finns ett 
appendix med all kod. Detta gör möjligt att utföra flera experiment så som ändra dataset 
eller manipulera koden för att studera annan typ av information som finns tillgänglig. Även 
för att undersöka andra metoder än just experiment så som till exempel fallstudier eller 
liknande. Eftersom detta inte kräver någon specifik program vara förutom för en lokal 
webbserver som lika gärna kunna vara en vanlig webbserver så finns det möjlighet att lätt 
kunna implementera detta på ett annat vis än just som denna studie beskriver. Det som även 
kan påverka resultatet är så klart hårdvaran eftersom allt utfördes på en och samma dator så 
kan resultatet skilja sig från andra enheter.  

6.4 Nytta och risker  
Detta verktyg och studie inom analyserings av webben är något som kan skapa nytta för 
framtiden och göra det möjligt att se vad som är effektivt hos en webbplats. Detta gör möjligt 
för att även kanske kunna öka möjligheten för andra enheter att hitta sitt egna verktyg för att 
analysera webben. Detta behöver så klart inte bara vara inräknat för webben utan inom 
datalogi allmänt. Hur analysering sker och hur analysering ska gå till. Detta arbete gör det 
möjligt att även se hur analyserings verktyg fungera på webben. Genom att visa att det går 
att implementera ett verktyg som samlar in data och kontinuerligt med ett gott resultatet är 
det möjligt att se hur en webbplats fungerar och gör det möjligt att utveckla det för framtiden 
eller finna brister hos den.  

Risker finns så klart med detta, insamling utav data är något som alltid kan vara väldigt svår 
fråga. Speciellt när det gäller när användare inte är säkra på vad som samlas in. Men detta är 
mer det etniska problem som kan uppstå, eftersom detta fungera lite som cookie vilket gör 
att användare måste på något sätt bli informerade precis som många sidor informerar om.  

En annan risk är med själva problem finns så klart eftersom inget program är felfritt. 
Program och webbläsare kan krascha. Risker med att man samlar in för mycket data på kort 
tid gör det möjligt att program,databaser och webbläsare kan krascha. Detta är så klart svårt 
att fixa beroende på om det själva verktyget som kraschar eller om det andra faktorer så som 
enhetens CPU,minne eller liknande kan få fel. 

6.5 Framtiden arbete  
Det finns så klart mycket man skulle kunna utföra för framtida arbete. Genom att till 
exempel implementera ett större dataset eller öka datamängden som samlas in för att kunna 
utföra ännu mer arbete inom område utav analysering av webben. Även andra metoder för 
att samla in data genom att till exempel byta databas eller implementera ett tredje parts 
verktyg för att kunna jämförelse mellan svarstiderna när verktygen är implementerad. Även 
skulle det kunna vara intressant att jämföra olika javascript bibliotek som existera för att se 
hur effektivt det fungerar i jämförelse med detta verktyg. Så klart finns det praktiska 
aspekter specifikt till detta verktyg som skulle kunna gå att förändra för att se hur verktyget 
antingen skulle kunna förbättras eller analyseras genom att programmera på ett annat sätt 
än hur detta verktyg är programmerat just för detta arbete. Ett annat håll detta arbete skulle 
kunna utvecklas är att se hur kompensation för mer än just svarstider, så som till exempel 
minne eller CPU användning hos klienten och servern. Då insamling utav data är något som 
kan kräva väldigt mycket beroende på hur stor mängden data som samlas in.  
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Alla tester utfördes på en och samma dator, så det skulle absolut kunna vara intressant att 
samla in data på andra enheter allt från vanliga stationära datorer till mobila enheter och 
jämföra hur analyserings verktyg fungerar. Om man tänker på det långa perspektivet med 
flera års framtida arbete så finns det även väldigt intressant och säkert roliga arbeten som 
skulle kunna utföras. Då enheter som VR(virtual reality) enheter börjar bli betydligt större 
eller Eye-tracking devices. Då skulle man kunna jämföra dessa nya typer utav enheter med 
hur en helt vanlig enhet samlar in data. Även hur noggrannheten är mellan dessa olika typer 
utav enheter skulle kunna vara intressant att undersöka för framtida arbete, då VR eller 
liknande är något som allt mer utvecklas och vem vet vad framtiden har att visa.  
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Appendix 
Appendix A - Scriptfile.js  
  
 //localStorage array for mouse clicks 
 var xClicking = 0; 
 var yClicking = 0; 
 positionArrayX= []; 
 positionArrayY = []; 

 //localStorage array for mouse move 
 var xMovement = 0; 
 var yMovement = 0; 
 positionArrayXmovement = []; 
 positionArrayYmovement = []; 

 //localStorage array for time 
 var timeX = 0; 
 TimeLocalStorage = []; 

 //----------------- Mouse click coordinates starts ----------------- 

 console.log("js ok"); 
 // function to track the coordinates of the mouse 
 document.addEventListener("click",function getClickPosition(element) { 

  var xPosition = element.pageX ; 
  var yPosition = element.pageY ; 
  //console.log("Click x: " + xPosition + " px y: " + yPosition + " px") 

  //An array for mouse clicks 
  positionArrayX[xClicking++] = xPosition; 
  positionArrayY[yClicking++] = yPosition;  
  // console.log(positionArrayX.length + " " + positionArrayY.length); 

  //Saved the array 
  l o c a l S t o r a g e . s e t I t e m ( " p o s i t i o n A r r a y X " , 
JSON.stringify(positionArrayX)); 
  l o c a l S t o r a g e . s e t I t e m ( " p o s i t i o n A r r a y Y " , 
JSON.stringify(positionArrayY)); 

  TimelocalVariabel = new Date(); 
  TimeLocalStorage[timeX++] = TimelocalVariabel.getFullYear() + "-" + 
(TimelocalVariabel.getMonth() + 1) + "-" + TimelocalVariabel.getDate() + " " + 
TimelocalVariabel.getHours() + ":" + TimelocalVariabel.getMinutes() + ":" + 
TimelocalVariabel.getSeconds(); 
  l o c a l S t o r a g e . s e t I t e m ( " T i m e L o c a l S t o r a g e " , 
JSON.stringify(TimeLocalStorage)); 
  console.log(TimelocalVariabel.getMonth() + 1); 

  return(xPosition,yPosition); 
 }); 

 //----------------- Mouse click coordinates ends ----------------- 

  
 // ----------------- Mouse movement coordinates starts ----------------- 
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 //function to track movement of the mouse every pixel --- 
 document.addEventListener("mousemove", function getCoordniates(element){ 
  var TimeMovementStart = performance.now(); 

  var xPosition = element.pageX; 
  var yPosition = element.pageY;  

  positionArrayXmovement[xMovement++] = xPosition; 
  positionArrayYmovement[yMovement++] = yPosition; 

  //localStorage for mouse movement coordinates 
  l o c a l S t o r a g e . s e t I t e m ( " p o s i t i o n A r r a y X M o v m e n t " , 
JSON.stringify(positionArrayXmovement)); 
  l o c a l S t o r a g e . s e t I t e m ( " p o s i t i o n A r r a y Y M o v e m e n t " , 
JSON.stringify(positionArrayYmovement)); 
   // console.log(positionArrayXmovement.length + " " + 
positionArrayYmovement.length); 

   
  TimelocalVariabel = new Date(); 
  TimeLocalStorage[timeX++] = TimelocalVariabel.getFullYear() + "-" + 
(TimelocalVariabel.getMonth() + 1) + "-" + TimelocalVariabel.getDate() + " " + 
TimelocalVariabel.getHours() + ":" + TimelocalVariabel.getMinutes() + ":" + 
TimelocalVariabel.getSeconds(); 
  l o c a l S t o r a g e . s e t I t e m ( " T i m e L o c a l S t o r a g e " , 
JSON.stringify(TimeLocalStorage)); 
   
  var TimeMovementEnd = performance.now(); 
  // console.log("yMovement " + yMovement + " Time: " + (TimeMovementEnd 
- TimeMovementStart)); 

  return(xPosition,yPosition);  
 }); 

 //----------------- Mouse movement coordinates ends ----------------- 
  

 //Function with interval of x seconds to send data from client to the 
serverside with ajax 
 setInterval(function(){ 
   
  var dataString = localStorage.getItem("positionArrayXMovment"); 
  var dataString2 = localStorage.getItem("positionArrayYMovement"); 
  var dataStringClick = localStorage.getItem("positionArrayX"); 
  var dataStringClick2 = localStorage.getItem("positionArrayY"); 

  var TimeLocalStorageData = localStorage.getItem("TimeLocalStorage"); 

  if(dataString == null || dataString2 == null){ 
   // console.log("tom"); 

  }else{ 

     $.ajax({ 
          type: "POST", 
          url: "coordfun.php", 
          data: {data : dataString, data2 : dataString2, 
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          dataClick : dataStringClick, dataClick2 : dataStringClick2,  
          timedata : TimeLocalStorageData },   
          cache: false, 
          success: function(data){ 
               
              console.log("Start PHP: " + data + " Php end" ); 
              // console.log(positionArrayXmovement.length, dataString); 
        
              xClicking = 0; 
              yClicking = 0; 
              xMovement = 0; 
              yMovement = 0; 
              positionArrayX= []; 
     positionArrayY = []; 
     positionArrayXmovement = []; 
     positionArrayYmovement = []; 
     localStorage.clear("positionArrayXMovment"); 
     localStorage.clear("positionArrayYMovement"); 
     localStorage.clear("positionArrayX"); 
     localStorage.clear("positionArrayY"); 

     timeX = 0; 
     TimeLocalStorage = []; 
     localStorage.clear("TimeLocalStorage"); 

     console.log("localStorage cleared"); 

     
          } 

      });  
  } 

  
 },3000); 

Appendix B - Coordfun.php  

<?php 
  
 include 'connection.php'; 

 //mouse move data 
 $data = json_decode($_POST['data'],true); 
 $data2 = json_decode($_POST['data2'],true); 

 //mouse click data 
 $dataClick = json_decode($_POST['dataClick'],true); 
 $dataClick2 = json_decode($_POST['dataClick2'],true); 

 $timedata = json_decode($_POST['timedata'],true); 

 // debugging check arrays ---  
 // var_dump($timedata); 

 // echo " movement: " .$countlength = count($data); 
 // echo " Clicks:  " .$countlength = count($dataClick); 
 // echo " times:  " .$countlength = count($timedata); 
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 //foreach to loop through the arrays --- 
 if(isset($data) && isset($data2)){ 
  foreach($data as $index => $value){ 
   echo $timedata[$index] . " " ; 
   $ s q l = " I N S E R T I N T O 
WebbAnalytics(mousemovementXcoordinates,mousemovementYcoordinates,mouseclickXcoordi
nates,mouseclickYcoordinates,timeOfActivity) VALUES ($data[$index], 
$data2[$index],'0','0','$timedata[$index]')"; 
   $conn->query($sql); 
  } 
 }else{ 
  // echo "Tom"; 
 } 

 if(isset($dataClick)){ 
  foreach($dataClick as $index => $value ){ 
   echo $timedata[$index] . " " ; 
   $ s q l = " I N S E R T I N T O 
WebbAnalytics(mousemovementXcoordinates,mousemovementYcoordinates,mouseclickXcoordi
nates,mouseclickYcoordinates,mouseclick,timeOfActivity) VALUES ('0','0',
$dataClick[$index], $dataClick2[$index],1,'$timedata[$index]')"; 
   $conn->query($sql); 
  } 
 }else{ 
  // echo "Inga click"; 
 } 
 $conn->close(); 

?> 

Appendix  C - scriptfile2.js  

// Creating a canvas element -- 

var ctx; 
var canvas = document.createElement('canvas'); 

var clickfunction = document.getElementById("clickfunction"); 
var clickfunction2 = document.getElementById("clickfunction2"); 
var clickfunction3 = document.getElementById("clickfunction3"); 
var clickfunction4 = document.getElementById("clickfunction4"); 
var clickfunction5 = document.getElementById("clickfunction5"); 

console.log("JS OK"); 

// All data function start ------------------------ 

// Retrive all data from datebase such as click and movement 

// setInterval(function(){ 
clickfunction.addEventListener("click",function() { 

 //adjust to the sites width and height 
 canvas.height = 2000; 
 canvas.width = 2000; 
 document.body.appendChild(canvas); 
 ctx = canvas.getContext("2d"); 
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 // console.log("Ajax call"); 
 $.ajax({ 
  type: "POST", 
  url: "getdata.php", 
  datatype: "json",  
  cache: false, 
  success: function(data){ 

   var t0 = performance.now(); 

   movingcoordinates(data); 
   clickdata(); 
    
   var t1 = performance.now(); 
   console.log(" JS Time: " + (t1 - t0) + " milliseconds."); 
  }, 
   
  error: function(){ 
   console.log("test"); 
  } 

  
 });  

}); 
// },10000); 

// retrive click data  
function clickdata(){ 

 $.ajax({ 
  type: "POST", 
  url: "getdata2.php", 
  datatype: "json",  
  cache: false, 
  success: function(data){ 

   var t0 = performance.now(); 

   clickCoordinates(data); 

   var t1 = performance.now(); 
   console.log(" JS Time: " + (t1 - t0) + " milliseconds."); 
  }, 

  error: function(){ 
   console.log("test"); 
  } 

 });  

} 

// retrive movement data  
function movingcoordinates(data,start){ 

 // console.log(data); 
 var array = []; 
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 var array2 = []; 
 var test = $.parseJSON(data); 
 // console.log(test.length); 

  
 for(var i = 0, j = 1; i < test.length;i += 2, j += 2 ){ 

  array[i] = test[i]; 
  array2[j] = test[j]; 
   
   // ctx.lineTo(array[i],array2[j]); 
   // ctx.stroke(); 
 } 

  
 //start of the canvas 
 ctx.moveTo(array[i], array2[j]); 
   
 for(var i = 0, j = 1; i < test.length;i += 2, j += 2 ){ 

  setTimeout(function(i,j){ 
  
   // console.log(array[i],array2[j]); 
   ctx.moveTo(array[i],array2[j]); 
   ctx.fillRect(array[i],array2[j],1.5,1.5); 
   // console.log(array[i],array2[j]); 
   ctx.stroke(); 
  
  },0,i,j); 
    
 } 

 console.log("canvas done"); 

} 

// All data function Ends ------------------------ 

// All click function starts ------------------------ 

clickfunction2.addEventListener("click",function() { 
  
 //adjust to the sites width and height 
 canvas.height = 2000; 
 canvas.width = 2000; 
 document.body.appendChild(canvas); 
 ctx = canvas.getContext("2d"); 
 // console.log("Ajax call"); 
 $.ajax({ 
  type: "POST", 
  url: "getdata2.php", 
  datatype: "json",  
  cache: false, 
  success: function(data){ 

   var t0 = performance.now(); 

   clickCoordinates(data); 
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   var t1 = performance.now(); 
   console.log(" JS Time: " + (t1 - t0) + " milliseconds."); 

  }, 

  error: function(){ 
   console.log("test"); 
  } 

 });  

}); 

function clickCoordinates(data){ 

 // console.log(data); 
 var array = []; 
 var array2 = []; 
 var test = $.parseJSON(data); 
 // console.log(test.length); 

  
 for(var i = 0, j = 1; i < test.length;i += 2, j += 2 ){ 
   
  array[i] = test[i]; 
  array2[j] = test[j]; 
  // console.log(array[i],array2[j]); 
 } 

  
 //start of the canvas 
 ctx.moveTo(array[i], array2[j]); 
   
 for(var i = 0, j = 1; i < test.length;i += 2, j += 2 ){ 

  setTimeout(function(i,j){ 
  
   // console.log(array[i],array2[j]); 
   ctx.moveTo(array[i],array2[j]); 
   ctx.fillStyle = "red"; 
   ctx.fillRect(array[i],array2[j],5,5); 

   
  
  },0,i,j); 
    
 } 

 console.log("canvas done"); 
} 

// retrive movement data ---- 
clickfunction3.addEventListener("click",function() { 
//  
 //adjust to the sites width and height 
 canvas.height = 2000; 
 canvas.width = 2000; 
 document.body.appendChild(canvas); 
 ctx = canvas.getContext("2d"); 
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 // console.log("Ajax call"); 
 $.ajax({ 
  type: "POST", 
  url: "getdata.php", 
  datatype: "json",  
  cache: false, 
  success: function(data){ 

   var t0 = performance.now(); 

   movingcoordinates(data); 

   var t1 = performance.now(); 
   console.log(" JS Time: " + (t1 - t0) + " milliseconds."); 
  }, 

  error: function(){ 
   console.log("test"); 
  } 

 });  

}); 

// Retrive movement data ends  

// interval 30 min movement data 

clickfunction4.addEventListener("click",function() { 

 //adjust to the sites width and height 
 canvas.height = 2000; 
 canvas.width = 2000; 
 document.body.appendChild(canvas); 
 ctx = canvas.getContext("2d"); 
 // console.log("Ajax call"); 
 $.ajax({ 
  type: "POST", 
  url: "getdata3.php", 
  datatype: "json",  
  cache: false, 
  success: function(data){ 

   var t0 = performance.now(); 

   movingcoordinates(data); 

   var t1 = performance.now(); 
   console.log(" JS Time: " + (t1 - t0) + " milliseconds."); 
  }, 

  error: function(){ 
   console.log("test"); 
  } 
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 });  

  
}); 

clickfunction5.addEventListener("click",function() { 
$("#trackerstatistics").toggle(); 

$.ajax({ 
  type: "POST", 
  url: "getdata4.php", 
  datatype: "json",  
  cache: false, 
  success: function(data){ 

   var t0 = performance.now(); 

   var trackerdata = document.getElementById("data"); 
   trackerdata.innerHTML = data; 
   
   var t1 = performance.now(); 
   console.log(" JS Time: " + (t1 - t0) + " milliseconds."); 
  }, 

  error: function(){ 
   console.log("test"); 
  } 

 }); 
  
}); 

Appendix  D - koordinater för musposition 

<?php 
 include 'connection.php'; 

  // echo "php ok"; 
  

$sql = "SELECT mousemovementXcoordinates,mousemovementYcoordinates FROM 
WebbAnalytics Where mouseclick is null "; 
$result = $conn->query($sql); 
$x = 0; 
$y = 0; 

if ($result->num_rows > 0) { 
    // output data of each row 
    while($row = $result->fetch_assoc()) { 
        // echo "mousemovementXcoordinates: " . $row["mousemovementXcoordinates"]. 
" - mousemovementYcoordinates: " . $row["mousemovementYcoordinates"].  "<br>"; 

       $data[$x++]= $row['mousemovementXcoordinates']; 
       $data[$x++]= $row['mousemovementYcoordinates']; 
    } 
} else { 
    // echo "0 results"; 
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} 

  if(isset($data)){ 
    echo json_encode(array_values($data)); 
  }else{ 
    echo json_encode("test"); 
  } 

?> 

Appendix  E- Koordinater för musklick 

<?php 
  include 'connection.php'; 

  // echo "php ok"; 

  $sql = "SELECT mouseclickXcoordinates,mouseclickYcoordinates FROM WebbAnalytics 
where mouseclick='1'"; 
  $result = $conn->query($sql); 
  $x = 0; 
  $y = 0; 

  if ($result->num_rows > 0) { 
    // output data of each row 
    while($row = $result->fetch_assoc()) { 
        // echo "mousemovementXcoordinates: " . $row["mousemovementXcoordinates"]. 
" - mousemovementYcoordinates: " . $row["mousemovementYcoordinates"].  "<br>"; 

       $data[$x++]= $row['mouseclickXcoordinates']; 
       $data[$x++]= $row['mouseclickYcoordinates']; 
    } 
  } else { 
    // echo "0 results"; 
  } 

  if(isset($data)){ 
  echo json_encode(array_values($data)); 
  }else{ 
  echo json_encode("test"); 
  } 

?> 

Appendix  F - Kooridnater från senaste timmen 

<?php 
 include 'connection.php'; 

  // echo "php ok"; 

  // retriving coordinate data for every movement past 60 min 
  

$sql = "SELECT mousemovementXcoordinates,mousemovementYcoordinates,timeadd FROM 
WebbAnalytics where timeadd >= now() - interval 60 minute and mouseclick is null"; 
$result = $conn->query($sql); 
$x = 0; 
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$y = 0; 

if ($result->num_rows > 0) { 
    // output data of each row 
    while($row = $result->fetch_assoc()) { 
        // echo "mousemovementXcoordinates: " . $row["mousemovementXcoordinates"]. 
" - mousemovementYcoordinates: " . $row["mousemovementYcoordinates"].  "<br>"; 

       $data[$x++]= $row['mousemovementXcoordinates']; 
       $data[$x++]= $row['mousemovementYcoordinates']; 
    } 
} else { 
    // echo "0 results"; 
} 

  if(isset($data)){ 
    echo json_encode(array_values($data)); 
  }else{ 
    echo json_encode("tom"); 
  } 

?> 

Appendix  G - Statiskt data 

<?php 
 include 'connection.php'; 

  // echo "php ok"; 

  // retriving coordinate data for every movement past 60 min 
  
  
  
  $sql = "SELECT timeOfActivity,timeadd FROM WebbAnalytics order by 
webbanalyticIDkey desc limit 1"; 
  $result = $conn->query($sql); 
  $x = 0; 

  if ($result->num_rows > 0) { 
      // output data of each row 
      while($row = $result->fetch_assoc()) { 
        $dataActivity = $row['timeOfActivity']; 
        $dataTime = $row['timeadd'];   
      } 
  } else { 
      // echo "0 results"; 
  } 

   $sql2 = "SELECT count(*) FROM WebbAnalytics"; 
  $result2 = $conn->query($sql2); 
  $x2 = 0; 

  if ($result2->num_rows > 0) { 
    // output data of each row 
    while($row2 = $result2->fetch_assoc()) { 
       $data2= $row2['count(*)'];  
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    } 
  } else { 
    // echo "0 results"; 
  } 

  $sql3 = "SELECT count(*) FROM WebbAnalytics WHERE mouseclick = 1"; 
  $result3 = $conn->query($sql3); 
  $x3 = 0; 

  if ($result3->num_rows > 0) { 
    // output data of each row 
    while($row3 = $result3->fetch_assoc()) { 
       $data3= $row3['count(*)'];  
    } 
  } else { 
    // echo "0 results"; 
  } 

  echo "<table>"; 

  if(isset($dataActivity)){ 
    echo "<td> Senaste aktivtet: </td>"; 
    echo "<td>". $dataActivity ."</td>"; 
     echo "<tr> </tr>"; 
      echo "<td> Senaste databas aktivitet: </td>"; 
     echo "<td>". $dataTime ."</td>"; 
    echo "<tr> </tr>"; 
  }else{ 
    echo json_encode("tom"); 
  } 

  if(isset($data2)){ 
    echo "<td> Antalet aktiviteter: </td>"; 
    echo "<td>". $data2 ."</td>"; 
    echo "<tr> </tr>"; 
  ; 
  }else{ 
  echo json_encode("tom"); 
  } 

  if(isset($data3)){ 
    echo "<td> Antalet klick: </td>"; 
    echo "<td>". $data3 ."</td>"; 
    echo "<tr> </tr>"; 
  ; 
  }else{ 
  echo json_encode("tom"); 
  } 

  echo "</table>"; 

?> 
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Appendix  H - Iteration av webbplats för mätning 

// ==UserScript== 
// @name         ExJobb 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  try to take over the world! 
// @author       You 
// @match        http://localhost:8080/xampp/ 
// @grant        GM_setValue 
// @grant        GM_getValue 
// ==/UserScript== 

var counterTest = GM_getValue('counter', 0); 

if(counterTest< 500){ 

    console.log('This script has been run ' + counterTest + ' times.'); 
    GM_setValue('counter', ++counterTest); 

    var perfData = window.performance.timing;  
    var pageLoadTime = perfData.loadEventEnd - perfData.navigationStart; // från 
start till slut 

    console.log("times: " + pageLoadTime); 

    window.location.replace("http://localhost:8080/xampp/"); 

} else { 

    //console.log("klart"); 
    //console.log(counterTest); 
    GM_setValue('counter', 0); 
} 

Appendix  I - MySQL databas  

drop database WebbAnalytics; 
create database WebbAnalytics; 
use WebbAnalytics; 

/* Table for coordinates */ 
create table WebbAnalytics( 
 webbanalyticIDkey int not NULL Auto_increment, 
 mousemovementXcoordinates int, 
    mousemovementYcoordinates int, 
     mouseclick int, 
mouseclickXcoordinates int, 
     mouseclickYcoordinates int, 
     timeOfActivity varchar(30), 
     timeadd datetime NOT NULL DEFAULT NOW(), 
     
    PRIMARY KEY(webbanalyticIDkey) 
); 

ALTER TABLE webbanalytics AUTO_INCREMENT = 1; 
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