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Abstract 

New technological innovations like tablets and smartphones have a taken significant market share 

on the web and puts new demands on webpages, the user interface and compatibility among 

different client devices. The full test of a web-based system prior to the publication is often 

regarded as an important part of the process to create a complete and successful website. This 

bachelor thesis investigates the possibility to analyze mobile-adapted web sites using a system 

that first records the visitor's activities and then replays them for an expert analyst to provide 

valuable information to developers about how their site can be improved.  

 

The essay begins with a litterature study on today's most common web development tools and 

then examines the possibility to apply them during the development of the analysis tool. The 

work also describes two methods, pair programming and waterfall method used during the 

project. Three different evaluation methods are presented and one of the models is applied on the 

finished system. 

 

The project results in a web-based analysis tool written mainly in JavaScript using the jQuery 

library. The analysis tool is tested to not affect the user experiences and evaluated by known 

evaluation models. 

 

Keywords 

Website, javaScript, jQuery, user testing, beta testing, privacy, security, mobile devices, pair 

programming   
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Sammanfattning 

Nya tekniska innovationer som surfplattor och smarta mobiltelefoner har intagit stora 

marknadsandelar på webben vilket sätter nya krav på webbsidornas användargränssnitt och 

kompatibilitet bland olika klientenheter. Ett fullständigt test av ett webbaserad system före 

offentlig publicering anses ofta som en viktig del i utvecklingen för att skapa en komplett och 

framgångsrikt webbsystem. Denna kandidatuppsats undersöker möjligheten att analysera 

mobilanpassade webbsidor med hjälp av ett system som först spelar in besökarens aktiviteter och 

sedan spelas upp för utbildade webbanalytiker som ska kunna ge värdefull information till 

utvecklare om hur deras sida kan förbättras.  

Uppsatsen börjar med en litteraturstudie på dagens vanligaste webbutvecklingsverktyg för att 

sedan undersöka möjligheten att tillämpa dessa under utvecklingsfasen av analysverktyget. 

Arbetet beskriver även två arbetsmetoder som har använts under projektets gång: 

parprogrammering och vattenfallsmetoden. Tre olika utvärderingsmodeller presenteras och en av 

modellen tillämpas på det färdiga system.  

Projektarbetet resulterar i ett webbaserad analysverktyg skrivet huvudsakligen i JavaScript med 

biblioteket jQuery. Analysverktyget testas för att inte påverka besökarens surfkänsla samt 

utvärderas efter kända utvärderingsmodeller. 

 

Nyckelord 

Webbsida, JavaScript, jQuery, användartest, betatest, integritet, säkerhet, mobila enheter, 

parprogrammering. 
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1 Inledning 
Denna del beskriver bakgrunden och syftet till detta projekt. Kapitlet presenterar även 

dispositionen av hela rapporten samt ett terminologiavsnitt som går igenom viktiga termer. 

1.1 Bakgrund 

De senaste årtiondena har det varit många genombrott inom både hårdvara och mjukvara, vilket 

har ökat kraven på vad moderna hemsidor ska innehålla och erbjuda. Nya tekniska innovationer 

som surfplattor och mobiltelefoner har intagit stora marknadsandelar på webben vilket sätter nya 

krav på webbsidornas användargränssnitt och kompatibilitet bland olika klientenheter. För att 

lyckas med att skapa en lyckad webbsida krävs analyser av användartester  som förser 

webbutvecklare med värdefull information om hur de kan anpassa sin sida till användare och 

deras klientenheter. 

1.2 Problembeskrivning 

Det huvudsakliga problemet som ska lösas är att förenkla buggtestning och användartester av 

mobilanpassade webbsidor. Ett fullständigt test av ett webbaserat system före offentlig 

publicering anses ofta som en viktig del i utvecklingen för att skapa en komplett webbsida. 

Eventuella problem inom säkerhet, funktionalitet, navigering och tillgänglighet  kan med hjälp av 

testanalyser undvikas. Buggtester öppnar även möjligheten för förbättringar inom respektive 

område så att webbsidan kan anpassas till användarnas nyttjande. Det finns flera olika sätt att 

implementera en lösning på detta problem, så innan en lösning kan skapas måste det utvärderas 

vilken metod som ger bästa önskade effekt. 

1.3 Frågeställningar 

Hur kan loggning av en besökares aktivitet registreras? 

 

Vad är det som krävs för att skapa ett webbaserat system som kan spela in och spela upp 

besökarens vistelse på webbsidan? 

 

Hur kan man spela in eller spela upp vistelsen på ett säkert sätt utan en större belastning på 

webbsidan eller klientens enhet? 
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1.4 Projektmål 

Målet med projektarbetet är att utveckla ett system som kan integreras med HTML-koden och 

spara all data om hur användaren har använt sig av sidan på en observationsdatabas. Systemet ska 

använda användarenhetens processorkraft för att spara informationen och ska vara tillräckligt 

lättkört för att inte påverka användarupplevelsen på webbsidan. Data på observationsdatabas kan 

sedan utnyttjas för att spela upp hela  användarens vistelse på webbsidan för testanalytikern. Alla 

data om användarens besök på webbsidan bör även hanteras på ett säkert sätt som kan skydda 

mot intrång och bibehålla användarnas integritet. I slutet av projekttiden erbjuder vi ett komplett 

system för både företag och privatpersoner som vill testa sina webbsidor.  

1.5 Systemkravspecifikation 

För att få en tydligare bild över projektarbete så punktas samtliga systemkrav nedan. 

Systemet ska kunna spela in och upp följande aktiviteter från testwebbsidans besökare: 

● Klick av pekmanöver 

● Zooma in och ut 

● Scrolla vänster, höger, upp och ner 

● Ladda och ladda om sidan 

● Vända skärmens orientering (Eng: tilt screen) 

● Ändra pixelantalet på skärmen 

Samt spara ner följande information om användaren. 

● Operativsystem 

● Webbläsare 

● Skärmens storlek i pixlar  

1.6 Avgränsningar 

Den stora utmaningen var att utveckla ett system som kan användas av så många olika 

plattformar och webbläsare som möjligt. Vi valde dock  att i första hand fokusera på 

mobilanpassade webbsidor och sedan undersöka möjligheterna och svårigheterna med att utöka 

lösningen till vanliga webbsidor.  
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Avancerad dynamiska webbsidor där innehållet ändras frekvent och kräver extra pluggin från 

klienten kommer inte hanteras i lösningen. Även sidor med slumpmässigt framtaget innehåll 

kommer inte heller behandlas av den lösning som presenteras. 

1.7 Metod 

Vi  har valt ett arbetsätt som bygger på  inledande litteraturstudier av befintliga populära verktyg 

som kan användas till att lösa problemet. Därefter utvärderas verktygen och tillämpas i vårt 

analysverktyg under utvecklingsfasen av projektet. Även parprogrammering samt 

vattenfallsmetoden har tillämpats, mer om detta beskrivs i  kapitel 3. 

1.8 Terminologi 

● Pluggin - Är ett program som körs i ett annat program och tillför ny funktionalitet. 

● Webbsida - Är textfiler som tolkas av webbläsaren för att visa innehållet på ett vist vis. 

● Backendserver - Innebär att servern ligger i bakgrunden utan att vara direkt synlig för 

användaren. 

● Kompilering - Översättning från högnivåspråk till maskinnära kod. 

● Scriptspråk - betyder att det är ett programmeringsspråk som inte behöver kompileras. 

● HTML-taggar - HTML är ett språk för att definera struktur och taggar är de olika 

elementen som definerar strukturen. 

● PHP/ASP - Är scriptspråk som ofta körs på webbservrar. 

● Aktivitetslyssnare - Är ett element som ligger i bakgrunden och väntar på att något 

specifikt ska hända, t.ex. vänta på att en tangent trycks. 

● Overhead - Syftar på de extra metadata som innehåller informationen om själva 

dokumentet  

● SSH - Secure Shell, är ett protokoll som används för att koppla sig till andra datorer över 

internet. 

1.9 Disposition 

Kapitel 1: Introduktion 

Kapitlet inleds med bakgrundsinformation om ämnet för att sedan förtydliga problematiken och 

syftet med hela arbetet. 
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Kapitel 2: Teoribakgrund och Litteraturstudier 

Detta kapitel går igenom grundläggande teori om de olika verktyg som vi utvärderar i en 

litteraturstudie. 

 

Kapitel 3: Metod och Utveckling 

Detta kapitel går igenom hur vi har gått till väga i utvecklingen av systemet, samt vilka verktyg vi 

använt. 

 

Kapitel 4: Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet av projektet, tillsammans med en djupare ingång av hur varje 

del av systemet fungerar och vilka förbättringar som kan göras. 

 

Kapitel 5: Utvärdering 

Detta kapitel beskriver de utvärderingsmetoder som använts samt resultatet från utvärderingen. 

 

Kapitel 6: Diskussion 

Detta kapitel innehåller diskussioner kring risker, säkerhet och integritet. 

 

Kapitel 7: Slutsats 

Detta kapitel innehåller svar och diskussioner på frågeställningen utifrån projektets resultat.  
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2 Teoribakgrund och litteraturstudier 
Detta kapitel är till för att förse läsaren med bakgrundsinformation om de verktyg vi har använt 

för att nå vårt mål. Grundliga kunskaper om hur de olika verktygen fungerar och vilka uppgifter 

de har underlättar förståelsen av den lösning som presenteras längre fram i rapporten. Mycket av 

innehållet är baserat på litteraturstudier som har utförts för att avgöra vilka av verktygen som 

kunde tillämpas och vara till nytta  i projektarbetet. 

2.1 Klient-Server 

Klient-Server är en modell på en relation mellan två program där ett program agerar klient och 

skickar förfrågningar till ett annat program som agerar server och ger en respons på klientens 

förfrågan. Dessa program kan köras på samma maskin men  vanligtvis används modellen när 

klientprogrammet inte ligger på samma maskin som serverprogrammet. Största delen av dagens 

internet är uppbyggd av Klient-Server modellen. [1] 

 

Figur 1 illustrerar interaktionen mellan klient och server i en klient-server modell 

2.2 Webbserver 

Webbserver är ett datorsystem som hanterar distribution av webbsidor. Alla publika webbsidor 

ligger på någon typ av webbserver och för att få tillgång till webbsidan skickas en förfrågan från 

klienten till webbservern som svarar och skickar webbsidan. Webbservrar har möjligheten att 

byggas ut med olika funktioner som PHP  och MySQL, detta gör det möjligt för utvecklare att 

bygga mer avancerade system som först exekveras på webbservern och sedan skickas till 

klienten. Detta gör det möjligt att ha dynamiska webbsidor där sidornas innehåll och funktion kan 

vara interaktiv.  
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2.3 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) är ett märkspråk (eng: markup language) som används för 

att strukturera webbsidors innehåll. HTML-taggar blandas in i webbsidans innehåll för att 

strukturera, visa och redigera dokumentets önskade utseende. HTML-dokument kan även  

innehålla länkar till bilder och  andra HTML-filer.  

 

Iden kring HTML skapades av Tim Berners-Lee när han arbetade på CERN. 1991 nämndes 

HTML Tags för första gången till allmänheten i ett ickeformellt CERN dokument. Den första 

riktiga lanseringen av HTML skedde 1995 med HTML 2.0 som då skapats av en “HTML 

Working Group” som IETF (The Internet Engineering Task Force) satt ihop. Utvecklingen av 

HTML har sedan dess kommit en lång väg och är i skirvandes stund är version HTML 5. Med 

HTML 5 kom mängder av förändringar och nyheter bland annat videotaggar, JavaScript-workers, 

dedikerade footer-, section och headertaggar.  

2.4 JavaScript 

JavaScript är ett scriptspråk som ofta används tillsammans med HTML för att skapa snygga och 

interaktiva webbsidor. JavaScript möjliggör  tillförandet av dynamiska funktioner, direkt 

interaktion och animeringar till HTML. JavaScript laddas hem från en webbserver och körs i 

webbläsaren vilket gör det möjligt för interaktiva funktioner på en HTML-sida utan att konstant 

kommunicera med webbservern. Många tror att JavaScript är en variant av 

programmeringsspråket Java vilket inte är så konstigt på grund av namnet. Dock skiljer sig båda 

språken väldigt mycket från varandra och har  ingenting med varandra att göra förutom 

namnliknelsen. Java är ett objektorienterat språk med en klass som definierar alla variabler och 

en instans av klassen medan JavaScript är ett prototypbaserat språk där objekten används som 

klassinstanser. [7] 

 

En annan viktig egenskap som JavaScript erbjuder är att det låter webbsidorna lyssna på 

användarens  klick på länkar,  ifyllning av formulär och musrörelser vilket är extra relevant för 

vårt projektarbete. JavaScript drabbas heller inte av eventuella  fördröjningar som kan uppkomma 

mellan servern och klienten då scripten endast körs på klientdatorn. Webbsidor som tillämpar 
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JavaScript kan göra sig oberoende av omladdningar av sidan och beter sig mer som ett vanligt 

program än en webbsida[2]. 

2.4.1 jQuery 

JQuery är ett bibliotek till JavaScript som utvecklades av John Resig år 2006. Av de 1miljon mest 

besökta webbsidor så används jQuery på 35% av dem. [6] JQuery förenklar bland annat HTML, 

CSS-modifiering, händelsehantering, animering och liknande områden som är svåra att lösa med 

JavaScript. 

 

Många webbdesigners anser att JavaScript kan vara svårt att lära sig och få att fungera som man 

vill. Koden kan bete sig olika beroende på vilken typ av webbläsare eller  vilket operativsystem 

som klienten kör.  Det är bland annat denna typ av problem som jQuery löser. JQuerys 

huvuduppgift är att förenkla programmeringen. Med en enda kodrad jQuery kan man ersätta flera 

hundra kodrader i JavaScript. JQuery gör även att webbsidor visar samma innehåll oberoende av 

vilken typ av webbläsare man kör[2]. 

2.5 Proxyserver 

En proxyserver agerar mellanhand eller brygga mellan två enheter, t.ex. en proxyserver kan agera 

brygga mellan en dator och internet. Genom att använda en proxyserver så kan servern utföra 

funktioner som en mellanhand. Figur 2 visar hur kommunikationen kan ske mellan två enheter 

via en proxyserver. 

 

Figur 2. Bilden beskriver en proxyservers position i nätverket. 
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2.6 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) är ett populärt scriptspråk med öppen källkod, som bäst lämpar sig 

för webbutveckling där det enkelt kan byggas in i HTML. PHP är ett serverorienterat scriptspråk 

vilket innebär att programkoden exekveras på servern istället för i webbläsaren. Några vanliga 

användningsområden för PHP är, dynamiska webbsidor, inloggningssäkerhet, fil- och 

databashantering.  

 

PHP började utvecklas 1994 av Rasmus Lerdorf som var med i utvecklingen av webbservern 

Apache. Han skapade PHP för eget bruk men då det fungerade så bra släppte han det som öppen 

källkod. När PHP släpptes togs det emot med öppna armar och blev snabbt väldigt populärt, 

sedan dess har användarbasen vuxit enormt. Den senaste rapporten från W3Techs [4] angav att 

den 1 maj 2013 använde 78,9% av alla webbsidor i W3Techs databas PHP,  detta resultat 

inkluderar inte alla webbsidor utan enbart de webbsidor som W3Techs har i sin databas. Enligt 

PHPs officiella webbsida så hade de en användarbas på 244 miljoner webbsidor och 2,1 miljoner 

adresser i januari 2013.[3].  

2.7 Betatest 

Betatest är en utvecklingsperiod av en hårdvara, mjukvara eller webbsida då den testas av olika 

testpersoner som ska efterlikna framtida användare av tjänsten. I vissa fall väljer utvecklarna att 

släppa en “öppen beta” av sin produkt vilket betyder att vem som helst kan testa produkten 

medans en “stängd beta” innebär att endast fåtal utvalda personer får tillgång till betatesten. 

Målet med en betatestperiod att upptäcka eventuella fel och buggar hos produkten och åtgärda 

dem innan produktlanseringen. [9] 

2.8 Cookies 

En cookie eller på svenska “kaka” är en textbaserad datafil som en webbsida efter en förfrågan 

kan spara på klientens minnesplats. Data i dessa kakor kan sedan läsas och skrivas av webbsidan. 

Detta gör det möjligt för webbsidor att spara information lokalt som kommer vara kvar trots att 

man startar om webbsidan. En typisk användning av kakor är att markera de länkar en användare 

redan besökt.  
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Kakorna kan även spara information om exempelvis vilket språk eller teckeninställningar 

användaren har angett. I kakinställningar kan man ange livslängden på kakan, dvs hur länge 

kakan ska sparas på användarens klient. Om man väljer att spara kakan på klientens arbetsminne  

istället för hårdisken så brukar den kallas för “session cookie” och sparas fram till att användaren 

avslutar webbläsaren, eller angiven tid. Google använder kakor för att spara information om dig 

som användare för att ge dig mer anpassade söksvar. [8] 

2.9 phpMyAdmin 

PhpMyAdmin är ett verktyg skrivet i PHP som används för att hantera MySQL-databaser. 

PhpMyAdmin är webbaserat och körs genom webbläsaren och förser utvecklare och användare 

med ett enkelt verktyg för att hantera och redigera databaser, det finns även möjligheter att 

exportera och importera databaser och mycket mer[15]. PhpMyAdmin släpptes första gången 

1998 av Tobias Ratschiller. År 2000 släppte Tobias Ratschiller sin sista version och sedan tog 

projektet phpMyAdmin över utvecklingen. Sedan dess har systemet utvecklats och är idag ett 

välanvänt system med hög funktionalitet[16]. 

2.10 Existerande tjänster 

De existerande lösningar som spelar in och spelar upp besökarnas vistelser bygger på att först 

frekvent ta skärmdumpningar och sedan återskapa dem till en enda film, screencast-o-matc är 

exempel på en sådan tjänst[17]. Tjansten har både för och nackdelar. Fördelarna med tjänsten är 

att den kan appliceras på mer avancerade och dynamiska webbsidor med innehåll som kan ändras 

efter användarens preferensers. Eftersom skärmdumparna är från besökarens klient kommer 

uppspelningen vara exakt så som besökaren upplevde vistelsen. Nackdelen med lösningen är att 

den kräver hög bandbredd samt ett java pluggin vilket är i dagslälget ej optimalt för mobila 

enheter. GhostRec är en annan liknande tjänst som bygger på JavaScript men fokuserar mest på 

stationära plattformar.   
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3.Metod  
Detta kapitel beskriver vilka metoder som har använts och hur vi har gått till väga får att nå   

projektmålen  samt en motivering av verktygsval. 

3.1 Arbetsmetod 

Den metod som använts under projektets gång är en kombination av vattenfallsmetoden och 

parprogrammering.  Projektet började med en litteraturstudie där vi på egen hand  under en 

veckas tid  läste på vilka verktyg som kunde användas under utvecklingsfasen av systemet. Efter 

litteraturstudien satte vi oss tillsammans och började skissa på strukturen av hela systemet. Vi 

satte upp tydliga krav på systemet och bröt sedan ner utvecklingen i mindre uppgifter där varje 

deluppgift prioriterades och tidsuppskattades. Rapportskrivningen var en kontinuerlig uppgift 

som har bearbetats parallellt med andra uppgifter.  Figur 4 illustrerar och förtydligar själva 

fragmenteringen av projektet i mindre deluppgifter. 

 

 

Figur 3. Beskriver hur projektarbetet fördelades i mindre deluppgifter 

3.1.1 Parprogrammering 

Parprogrammering är en agil mjukvaruutvecklingsmetod som vi har tillämpat under 

utvecklingsfasen. Metoden bygger på att två programmerare sitter sida vid sida och samarbetar 
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med att skriva programmeringskod. Den ena personen är föraren som har full kontroll över 

tangentbordet och aktivt ändrar i koden medans den andra personen är mer av en observatör som 

kontinuerligt förser föraren med åsikter och feedback. När man stöter på något problem kan man 

ta en paus från programmeringen och i par brainstorma nya idéer på hur man kan komma runt 

hindret. Vid behov eller med jämna mellanrum kan man även byta roller för få en mer jämlik 

arbetsfördelning. Även om det låter motsägelsefullt så har studier visat att parprogrammering gett 

bättre resultat på kortare tid, två personer som sitter vid samma dator producerar lika mycket kod 

som två personer vid varsin dator[10]. 

 

3.1.2 Vattenfallsmetoden 

Vi har valt att följa vattenfallsmetoden för att den är mer lämpad för mindre projekt där 

oförutsedda ändringar av projektmålen sällan uppstår. Själva processen som kännetecknas av 

vattenfallsmodellen implementerades naturligt i vårt projekt. Tanken med vattenfallsmetoden är 

att man delar upp projektet i flera delprocesser och bearbetar dem i tur och ordning. Man måste 

alltså bli helt klar med en delprocess innan man hoppar på nästa.  

 

Figur 4. En typisk bild som kännetecknar vattenfallsmetoden och visar hur vi har följt den 

Under förstudien tittade vi på vilka tidsramar projektet skulle hålla samt vilka nyckeluppgifter 

som sulle vara färdiga innan vi gick vidare till nästa steg i processen. Systemdesign går ut på att 

besluta vilka verktyg och kodspråk man ska använda för att skapa önskade system. Under 

implementationsfasen så satte vi oss i par och började programmera. Testning och ihopsättning 
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var vårt sista steg i processen då man sätter ihop hela systemet och testar för att hitta eventuella 

buggar. 

3.2 Verktygsval 

Valet av verktyg för utvecklingen är baserat på litteraturstudien. Den grundläggande modellen är 

en klientservermodell med ett lokalt JavaScript och ett PHP-script för datalagring i en MySQL-

databas. Valet att inte använda oss av en proxyserver för inspelningen av trafiken var självklar då 

denna metod inte skulle kunna leverera all den data som vi hade som krav. Det skulle vara 

möjligt att använda sig av en kombinerad modell med både lokala script samt en proxyserver, 

men då ett lokalt script kan samla in samma data som proxyn, är denna överflödig. Systemet 

skulle vara möjligt att köra på mobila enheter i webbläsaren så JavaScript var det enda 

alternativet som inte krävde några insticksprogram. Detta resulterade i att det inte fanns några 

andra alternativ om vi skulle följa våra krav. Fördelen med att använda ett PHP-script istället för 

t.ex. Python eller ASP var främst på grund av den stora tillgängligheten. PHP går att köra på de 

flesta webbservrar och finns ofta redan installerat på webbhotell. Tillgängligheten av PHP samt 

att det kan leverera de tjänster som krävs gjorde detta till ett givet val som utvecklingsspråk till 

backendservern. MySQL är en välanvänd databas, med stor tillgänglighet världen över, den är 

effektiv och kan leverera de tjänster som önskades. Att inkludera biblioteket jQuery till 

JavaScript var ett val som togs för att förenkla utvecklingen av systemet då jQuerys huvudsakliga 

uppgift är att förenkla hur man skriver program i JavaScript. Så för att minska antalet problem 

och göra utvecklingen enklare så inkluderade vi jQuery. Tillgängligheten av information har 

också bidragit till valet av verktyg. Att det finns bra och väldokumenterad information om 

verktygen var viktigt för att projektet skulle bli klart inom tidsramen.   

3.3 Utvecklingsmiljöer 

Nedan är en lista på de nyckelprogram som vi har använt oss av under systemutvecklingen. 

 

● Notepad++ 

● phpMyAdmin 

● BrowserStack 
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Stora delar av vårt program är baserat på JavaScript med jQuery och är skrivet i 

utvecklingsmiljön Notepad++, vilket är en gratis texteditor med öppen källkod som är skriven i 

C++ . Vi valde Notepad++ på grund av sin enkelhet och möjlighet att importera mindre 

insticksprogram som underlättar kodningen. NppFtp är ett insticksprogram till Notepad++ som 

möjliggör FTP-kommunikation så att vi kunde spara all kod på en server och redigera koden från 

olika klienter.  

 

Eftersom vi valde en lösning baserad på en backendserver behövde vi sätta upp en databas som 

kunde spara all information som skickas från inspelningsmodulen. All uppsättning och redigering 

av databasen skötte vi med hjälp av phpMyAdmin. Även phpMyAdmin är ett gratisprogram med 

öppen källkod som förenklar all typ av administration av databaser med ett grafiskt gränssnitt i en 

webbläsare. 

 

Målet och den stora utmaningen med  projektet var att det skulle vara kompatibelt med så många 

mobila enheter som möjligt. För att lyckas med detta behövde vi  testa varje ny funktion av 

programmet på flera olika enheter och se till att koden gjorde som vi tänkte oss oberoende av 

vilken enhet man använde. Att endast testa funktionaliteten på de enheter vi själva ägde var inte 

tillräckligt. Därför använde vi oss av ett program som körs i webbläsaren med namnet 

BrowserStack. Med hjälp av BrowserStack går det att emulera de flesta operativsystem och 

webbläsare och på så sätt få systemet  testat av flera olika typer av enheter. De enheter, 

operativsystem och webbläsare som vi har emulerat med hjälp av BrowserStack redovisas i 

Tabell 1. 

Enheter Iphone 4-5, Ipad 1-3,  Samsung Galaxy S 1-3 

Operativsystem iOS, Android, Window Xp ,7 - 8 

Webbläsare Safari, Chrome, Internet Explorer, Opera 

Tabell 1 . Tabellen visar de enheter, operativsystem och webbläsare som emulerats med 

BrowserStack. 

Pålitligheten hos tjänsten BrowserStack har vi kontrollerat genom att jamföra resultaten i 

databasen mellan en riktig Ipad och en emulerad Ipad. Jämförelsen gjordes även med några 

Android enheter som vi har haft tillgång till för att försäkra oss om att resultaten är samma och 

tjänsten är pålitlig. 

 



21 

4.Systemarkitektur 
Hela projektet har resulterat i ett webbaserat analys- och betatestningsverktyg för utvecklare av 

mobila webbsidor. Grunden för hela systemet är färdigimplementerat men systemet är öppet för 

påbyggnad och uppdatering. Detta kapitel beskriver den resulterade systemarkitekturen samt 

tekniska lösningar på problem som har uppstått under implementationsfasen. All kod till systemet 

är tillgänglig från författarna på begäran. 

4.1 Systemarkitektur och lösningar 

Helhetslösningen bygger på en fragmentering av systemet i tre olika delprogram som ständigt 

kommunicerar med varandra. 

 

1. Pluggin till webbsidan 

2. Uppspelningspluggin 

3. Backendservern och databashantering 

Webbutvecklaren som vill få sin sida testad behöver endast inkludera plugginet i de webbsidor 

som ska logga all. Utbildade  analytiker som ska analysera sidan och hitta eventuella buggar får 

tillgång till uppspelningssidan av utvecklarna där analytikerna kan spela upp och följa besökarens 

vistelse. Backendservern hanterar all datatrafik mellan inspelnings och uppspelningssidorna. 

Figur 7 illustrerar hela systemet där pilarna representerar dataflödet. 

 

 

Figur 5 illustrerar uppbyggnaden av hela systemet där pilarna representerar dataflödet. 
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4.1.1 Inspelningspluggin 

Inspelningsplugginet är den del av systemet som installeras av webbutvecklare för att få sin sida 

testad. Plugginet fungerar som inspelningsmodul som loggar användares olika aktiviteter för att 

sedan skicka informationen till en backendserver. Plugginet är skrivet i JavaScript med jQuery 

biblioteket och innehåller en rad olika händelselyssnare som registrerar användarens klick, 

scrollningar, in- och utzoomningar. Till varje händelse som aktiveras lägger scriptet en 

tidsstämpel i millisekunder som också skickas vidare till backendservern, tillsammans med 

händelsen.  

 

En av stora utmaningarna var att få scriptet att fungera på liknande sätt för olika enheter. Vi 

märkte tidigt i utvecklingen att bland annat zoomlyssnaren samt funktionen som bestämde 

användarens skärmstorlek betedde sig olika beroende på vilken webbläsare eller operativsystem 

klientenheten använde .Vi löste detta genom att först bestämma användarens klientenhet genom 

att studera och parsa data från JavaScripts navigatorobjekt som innehåller information om 

webbläsaren. Med hjälp av navigatorobjektet lyckades vi ta fram information om användarens 

webbläsartyp och version samt operativsystemet. Informationen har sedan möjliggjort 

specialbehandling av vissa händelselyssnare som triggades annorlunda beroende på klienttypen. 

 

För att kunna koppla samman alla aktiviteter med rätt användare behövde vi identifiera varje 

användare som besökte webbsidan. Detta löste vi med hjälp av kakor. Varje ny besökare tilldelas 

ett unikt id-nummer som lagras i en kaka som sedan kontrolleras vid varje omladdning av sidan. 

 

All data som scriptet samlar in under besökarens vistelse skickas till databasen med hjälp av ajax 

och Json. Ajax är ett samlingsnamn för olika tekniker som förenklar interaktiviteten mellan olika 

webbapplikationer. Kodavsnitt 1 visar funktionen som hanterar all sändning till backendservern 

från inspelningsplugginet. 
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function sendDataToServer(sendData){ 
 $.ajax({ 
  type: 'POST', 
  url: testServerUrl, 
  crossDomain: true, 
  dataType: 'json', 
  data: sendData, 
  success: function(responseData) { 
  if(!isNaN(responseData)) 
   $.cookie("UserID", responseData, { expires: 1 });  
  else if(!(responseData == "Green")) 
   alert(" Problem to report to server. "); 
   
  }, 
  error: function(responseData) { 
   alert ( " Your browser is not compatible with the recording pluggin" ); 
  } 
 }); 
} 

Kodavsnitt 1 

För att kontrollera att id-nummret alltid är korrekt så kan backendservern vid behov skicka ett 

kommando till plugginet som då meddelar användaren att det är ett problem och att webbsidan 

kommer att startas om. Detta kommer då resultera i att användaren får ett nytt id-nummer. 

 

4.1.2 Uppspelningspluggin 

Uppspelningensplugginet är tänkt att fungera som en vanlig mediaspelare där utvecklare kan titta 

igenom och analysera webbsidans alla besökare. Spelaren är webbaserad och skriven i 

JavaScript. Utvecklaren får tillgång till en webbsida där de kan ange besökarens id, då öppnas ett 

popupfönster där hela vistelsen kan spelas upp. Popupfönstrets storlek anpassas efter besökarens 

skärmstorlek för efterlikna testpersonens miljö så mycket som möjligt 

 

Uppspelningplugginet hämtar först all aktivitetsdata från backendservern och utför sedan exakt 

samma aktiviteter på samma sida som användaren hade när aktiviteterna spelades in. Uppspelaren 

har en tidslinje högst upp på popupfönstrest där testaren kan se hur länge en viss användare har 

vistats på sidan men även pausa och återuppta uppspelningen vid valfri tidpunkt. 

 

Huvudfunktionen i uppspelningsplugginet bygger på rekursiva anrop som går igenom en lista 

med aktiviteter hämtade från backendservern.  Varje aktivitet i listan har även en tidsstämpel som 

bestämmer när uppspelaren ska utföra aktiviteten. För att få varje aktivitet att spelas upp vid rätt 

tidpunkt använder vi oss av timers. Varje varv på den rekursiva funktionen börjar med att kolla 

om tidpunkten är samma som nästa aktivitet, om detta inte är fallet så väntar funktionen i 100ms 
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och kallar sedan på sig sjäv igen. Detta gör det möjligt att ha en exakthet på -+99ms i 

uppspelningen och man kan pausa 10 gånger per sekund. Skulle det vara så att tidpunkten är 

densamma som nästa aktivitet så bryter man ut vilken aktivitet det är, beroende på vilken aktivitet 

det är så hanterar man data olika och utför olika åtgärder.  Anledningen till rekursiva anrop av 

funktionen istället för iterativa beror på underlättande av paus implementationen som möjliggör 

pauser i uppspelningen mellan två aktiviteter. 

 

Figur 6. En skärmdump från uppspelningsplugginet applicerat på en testsida där ett klick 

spelas upp. 

4.1.3 Backendserver/Databas 

Både inspelnings och uppspelningsplugginen är förgrundsapplikationer som har direkt kontakt 

med slutanvändaren och testaren. Backendservern däremot ligger på samma server som 

databasen och är ett mellanliggande program som samlar och förser förgrundsapplikationer med 

relevant data.  

 

Backendservern är skriven i PHP som samlar in all data som skickas från inspelningsplugginet 

och lagrar det i databasen efter bearbetning. Inspelningsplugginet skickar data som en enda lång 

sträng som backendservern sedan formaterar och etiketterar i mindre framgent vilket förenklar 

framtida sortering av aktiviteterna. En annan viktig funktion som utförs av backendservern är att 

identifiera besökaren genom att tilldela unika id-nummer. Ett problem som vi stötte på under 

utvecklingen av kommunikationen mellan backendservern och inspelningsplugginet var att de 

skulle kunna kommunicera mellan domäner. Detta är något som normalt inte är tillåtet så det 
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krävdes att vi öppnade den möjligheten. Att tillåta HTTP POST data från andra domäner är något 

utav en säkerhetsrisk, så därför har vi designat systemet att enbart tillåta vissa utvalda domäner. 

Vilka domäner detta är går enkelt att ställa in i en variabel.   

4.1.4 Databasuppsättning 

Uppsättningen av databasen skedde med verktyget phpMyAdmin. En användare skapades för 

systemet med egen inloggning och slumpgenererat lösenord för högre säkerhet. Uppsättningen av 

själva databasen gjordes sedan från den användaren genom phpMyAdmin.  

4.2 Databasspecifikation 

Databasen är skriven i MySQL. Systemet har en egen databas med två tabeller, en tabell för att 

spara ner användarinformation och en tabell för att spara ner händelser. 

 

events id time event Data 

 

testers id width height browser os Time 

 

Tabell 2. Tabellen visar strukturen för tabellerna events och testers i databasen. 

Valet att ge databasen en sådan struktur var baserat på hur vi anser att detta pluggin ska 

användas. Detta innebär att det kommer att vara många användare men varje användare kommer 

att ha ca 100 - 500 händelser på sidan. Så tittar man på MySQLs stuktur så ser man att det är 

mycket overhead när man söker mellan tabeller, detta ledde till att vi valde att ha en stor tabell 

med alla händelser istället för att låta varje användare ha sin egen. [18] 

4.3 Vidareutveckling 

Detta avsnitt beskriver de funktionaliteter vi har tänkt på när vi har designat systemet men inte 

hunnit med eller bortprioriterat under arbetsgången. De flesta vidareutvecklingar som nämns  i 

detta avsnitt är lättimplementerade påbyggnader till det färdiga grundsystemet. 
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4.3.1 Databas 

● Databasen skulle behöva möjligheten att expandera till flera händelsetabeller, för att inte 

hastigheten på databasen ska drabbas när det blir ett stort antal testare. Detta skulle kunna 

implementeras genom att hålla koll på hur många aktiviteter det är på en tabell och när 

denna tabell har x antal rader så skapas en ny tabell för nästkommande användare. Samma 

sak skulle kunna implementeras för användartabellen. 

 

● Kryptering av databasen skulle kunna öka säkerheten av den information som samlas in. 

Detta kan implementeras med valfri krypteringsteknik. 

 

● Utbyggnad med flera tabeller som sparar den genererade informationen från t.ex. 

heatmaps och liknande verktyg. Detta skulle implementeras så att när användaren vill se 

testdata så plockar servern ut all den relevanta informationen som användaren vill se och 

sparar detta i en tabell för att minska på tiden det tar vid nästa uppvisning för den typen av 

data.  

4.3.2 Uppspelnings- och inspelningsmodulerna  

 

● Det finns i dagsläget ingen implementerad inspelning eller uppspelning av 

tangentbordstryck, eller ifyllning av formulär på webbsidan. Detta går dock att 

implementera genom att lägga till ännu en aktivitetslyssnare på i inspelningsmodulen som 

registrerar all tangentbordsaktivitet och skickar det vidare till backendservern som senare 

kan skicka vidare denna information vidare till uppspelningsmodulen som då får spela 

upp de bokstäver som inmatats. 

 

● Uppspelningsmodulen kan utrustas med snyggare och tydligare gränssitt med mer 

information om användaren och uppspelningen. Detta är en designuppgift där goda 

kunskaper inom CSS och HTML krävs men även en god känsla för funktionalitet och stil. 

 

● Snabbspolning där testaren kan välja uppspelningshastigheten på besökarens vistelse. 

Detta skulle kunna implementeras genom att skapa en variabel som förändrar alla 

fördröjningar med en angiven faktor. 
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● Välja en tidpunkt längs tidslinjen och starta uppspelningen från den tidpunkten. Detta 

skulle kunna implementeras genom att läsa av värdet från tidslinjen och emulera fram till 

den tidpunkten utan att visa detta för användaren och sedan starta uppspelningen. Denna 

emulering skulle bestå av en ursållning av information och visa upp den senaste sidan 

med rätt scroll och zoom värden.  

 

4.3.3 Säkerhet 

● Ökad säkerhet på trafiken mellan plugginen och bakgrundsservern. Detta skulle kunna 

göras genom att kryptera trafiken med hjälp av SSH.  

 

● Hela systemet skulle behöva omslutas av ett inloggningssystem där testarna och 

användarna behöver logga in, detta kommer att begränsa antalet testare men det kommer 

att öka säkerheten enormt.  

 

● Bättre skydd mot SQL-injection. Detta kan implementeras på många olika sätt och i 

många olika nivåer, exempelvis skulle man kunna sålla bort alla icke alfabetiska tecken ur 

strängarna som inte innehåller nummer (alla variabler som enbart innehåller nummer 

kontrolleras redan att de är numeriska).  

 

4.3.4 Dataanalys 

● Scrollheatmap. Eftersom all aktivitet är noggrant sorterad i databasen efter användar id, 

tid och aktivitettyp öppnar det för mängdanalyser av flera besökare samtidigt. Man skulle 

exempelvis kunna hämta endast scrollaktiviteter från flera olika besökare för att sedan 

bestämma den platsen på sidan som har varit mest attraktiv. Till skillnad från vanliga 

webbsidor så fördelar mobilanpassade sidor sitt innehåll lodrätt på grund av begränsat 

skärmutrymme i sidled hos mobila enheter vilket gör analysen av scrollaktiviteten extra 

intressant. Genom att hämta scrollaktiviteten och tidstämplar från alla besökare kan man 

skapa en “heatmap” som är en grafisk representation på de delar av sidan som användare 

scrollat till mest. Genom att implementera heatmaps kan man visualisera 
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aktivitetsmängden på sidans olika delar med hjälp färgskillnader. Det finns även många 

färdiga JavaScript-bibliotek som kan underlätta implementationen och stöds av de flesta 

webbläsare.[11]. 

.  
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5.Utvärdering  
Detta avsnitt handlar om utvärdering av både systemet och arbetsmetoden. Kapitlet inleds med 

kortfattad beskrivning av  dagens olika utvärderingsstrategier av IT-system.  

 

5.1 Utvärderingsstrategier. 

Innan man sätter igång med att utvärdera är det bra att fundera ut en passande strategi för 

utvärderingen som passar bäst för utvärderingsobjektet. För att hitta den mest optimala metodiken 

bör man först fundera över hur ska utvärderingen utformas och vem ska ha nytta av den. Utifrån 

dessa frågor kan man kategorisera utvärderingen i tre olika strategier. 

 

● Målbaserad utvärdering 

● Målfri utvärdering 

● Kriteriebaserad utvärdering 

 

Med målbaserad menar man att utvärderingen baseras på hur bra man uppnår de mål man satt på 

arbetet i början av projektet. Många studier säger även att målbaserade utvärderingar ska vara 

mätbara och utgå från kravspecifikationen. En kritik mot modellen är att den ofta anses fokusera 

endast på tekniska och ekonomiska aspekter framför användartillfredställelser.  

 

Målfri utvärdering innebär är att utvärdering bygger på induktiva och situationella  strategier. 

Den induktiva strategin syftar till att man induktivt undersöker egenskaperna hos 

utvärderingsobjektet. Utvärderaren tittar separat på varje egenskap hos systemet för att sedan 

inventera dess styrkor och svagheter.  

 

Kriteriebaserad utvärdering innebär att i förväg valda kriterier används som måttstock. Skillnaden 

mot målbaserade utvärdering är att de kriterier som används är generella och inte begränsas av 

kravspecifikationer till systemet.[12] 
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 Bedömningsgrund Utvärderare 

Målbaserad 

utvärdering 

Kravspecifikationen Utvecklare eller verksamhetsledningen 

Målfri 

utvärdering 

Systemegenskaper Användare eller besökare 

Kriteriebase

rad 

utvärdering 

Generella externa kriterier Utbildade externa eller inhyrda utvärderare  

Tabell 3. Tabellen sammanfattar de utvärderingsstrategier och jämför dem med varandra.  

5.2 Utvärdering av systemet 

Eftersom vi saknar riktiga kunder och besökare i dagsläget anser vi att målbaserade 

utvärderingsmetoden passar oss bäst. Systemet kommer utifrån kravspecifikationen (kapitel 1.4) 

att utvärderas baserat på hur bra den utför olika funktioner i programmet. Utvärderingen bygger 

på tre mått: fungerar ej, kan förbättras och gör sitt jobb. Varje funktionalitet testas separat genom 

att lägga till utskrifter under körningen eller dataanalyser från databasen. Funktionalitet av varje 

funktion testas med olika operativsystem och webbläsare med hjälp av webbaserade 

simuleringsprogrammet BrowserStack som nämns i kapitel 3.3 

 

Funktionalitet Fungerar ej Kan förbättras Gör sitt jobb 

Mus/touch klick   X 

Zoom in/ut  X  

Scrolla vänster höger   X 

Omladdningar av sidan och url byten   X 

Vända skärmens orientering (tilt)   X 



31 

Ändra storleken på skärmen  X  

Implementera en scrollheatmap X   

Logga användarens Operativsystem   X 

Logga webbläsartyp   X 

Logga skärmens storlek i pixlar  X  

Tabell 4. Tabellen sammanfattar hur vi har uppfyllt systemkraven. 

De punkter som kan förbättras beror ofta på bristande eller avvikande funktionalitet inom vissa 

operativsystem eller webbläsare.  In- och ut zoomningar till exempel, fungerar mycket bättre på 

den stationära versionen av Chrome jämfört med Android-versionen. Scrollheatmap fungerar inte 

på grund av att vi inte har hunnit implementera den. 

 

Ett annat krav på systemet var att det inte ska belasta den ursprungliga webbsidan och ha en 

minimal påverkan på användarens upplevelse.  För att mäta belastningen användes en webbtjänst 

med namnet Gomez[13]. Genom att ange en URL till testsidan kan man med hjälp av tjänsten 

räkna ut belastningen. Belastningen mäts utifrån följande fördröjningar och nedladdningstider : 

 

● Anslutningstiden -  tiden de tar för användaren att nå sidan 

● Första byten - tiden det tar för klienten att ta emot en byte data från att man har skickat 

en förfrågan till webbservern. 

● Nedladdning av innehåll - tiden det tar att ladda ner rotobjektet (HTML-objektet) och 

alla dess stödobjekt. 

Tiderna i sig kommer inte ge någon information om belastningen men om man först mäter 

relevanta fördröjningar utan att inkludera vårt system och sedan jämför mätdata med samma sida 

där systemet används kan man analysera tidskillnaden för att avgöra eventuella 

belastningsskillnader.Figurerna 10 och 11  beskriver laddningstiden för en webbsida med och 

utan plugginet. 
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Figur 7. Bilden visar belastningen på sidan utan plugginet 

 
Figur 8. Bilden visar belastningen med plugginet 

 

Enligt figur 10 och 11 så tar det tre gånger så lång tid att hämta hem sidan när plugginet är 

inkluderat. Anledningen till att det tar längre tid är att det blir fler filer där varje fil har overhead. 

Man kan också se att filen jquery.min.js har väldigt lång overhead och långsam hämtning. Detta 

beror förmodligen på att den ligger på en avlägsen Google-server. Däremot, trots att det tar tre 

gånger så lång tid så är tidsskillnaden enbart 0.1s vilket inte är en stor påverkan. Men för att 

minska denna påverkan kan man sammanfoga alla JavaScript-filer till en fil vilket skulle ta bort 

en del overhead. 

5.3 Utvärdering av arbetsmetoden 

 

Par programmering har enligt vår mening varit en lyckad metod som har lett till en jämn 

arbetsfördelning och en god kommunikationsförmåga. Alla problem som stöttes på under 

arbetsgången har med hjälp av diskussioner kunnat åtgärdas på ett effektivt sätt. Metoden har 
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även lett till att man på ett lättare sätt kunnat uppnå sina milstolpar i tid då man får en bättre 

uppfattning hur lång tid det tar att utföra uppgifter. Det enda negativa med metoden är att man 

minskar flexibiliteten i arbetstiden då båda parter måste komma överens om tid som passar.  

 

Vattenfallsmetoden har bidragit till att man alltid har en bra översikt över hela projektet och 

planeringen. Dock har många av de tekniska aktiviteter i projektet överstigit tidsplaneringen, 

detta kan bero på att vi inte brutit ner utvecklingsdelarna i tillräcklig små delar och underskattat 

dess svårighet under planeringstiden. Utöver det har vattenfalsmetoden bidragit till en tydlig 

uppdelning arbetet och varierande arbetsprocess. 
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6.Diskussion. 

6.1 Etik 

Då detta system är till för att spela in en testares aktivitet på en sida så kan detta vara kränkande 

och stötande om sidan som testaren besöker innehåller känslig information. Det kan även kännas 

obehagligt att veta att man spelas in och att ens handlingar kan återuppspelas av någon annan. 

Detta öppnar även upp för frågan om utvecklare ska få möjligheten att spela in testare utan deras 

vetskap. Vi anser att detta inte är ok och testaren ska alltid vara medveten om att denne blir 

inspelad, av denna anledning har vi inkluderat ett meddelande i plugginet som meddelar testaren 

om att denne blir inspelad. Det finns anledningar att anse att hela detta systemet är en kränkning 

mot vår personliga integritet men genom att varna och upplysa varje besökare om att deras 

vistelse blir inspelad kan besökarna själva avgöra ifall de vill forstsätta sitt besök på webbsidan. 

6.2 Risker och säkerhet 

Säkerheten på det nuvarande systemet är bristande och vi anser att det inte är säkert nog att 

släppas som en färdig produkt. Vi har inte hunnit testa hur våra säkerhetsimplementeringar 

fungerar då detta inte fick plats inom tidsramen. Men för att systemet skulle kunna tolkas som 

säkert så skulle alla de funktioner som togs upp under [4.3.3 Säkerhet] behöva implementeras. 

En av de största faktorerna i säkerheten av systemet är att det inte har någon egen inloggning, 

detta behöver nödvändigtvis inte anses som något problem utan snarare som en möjlighet då det 

gör det lättare att lägga in vårt system i redan existerande användarbaser. Testare identifieras med 

hjälp av deras tilldelade id som sparas lokalt i en kaka. Detta öppnar möjligheten att ändra värdet 

på sin kaka till en annan id och då utföra handlingar som kommer att registreras som en annan 

testare. Detta är ett stort problem då det gör det möjligt för testare att sabotera den testdata som 

man samlar in. 
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7 Slutsatser 
 

Det är möjligt att logga besökarens aktiviteter på en webbsida med de webbutvecklingsverktyg 

som finns idag. JavaScript tillsammans med biblioteket jQuery har visat sig vara ett utmärkt 

verktyg för detta, då det redan har några inbyggda funktioner för att registrera  användarens 

aktiviteter.  Lösningen som presenteras i denna rapport bygger på att uppspelningen av 

användarens vistelse sker i ett nytt webbläsarfönster. Genom att återskapa en identisk webbsida 

som utför samma aktiviteter som användaren utförda på den ursprungliga sidan kan man 

analysera vistelsen.  

 

Att utvinna värdefull information från en webbsida under betastadiet är möjligt, men det är inte 

troligt att det alltid kommer att vara fallet för alla webbsidor. Det finns vissa  otroligt komplexa 

webbsidor med komplicerade pluggin som beter sig mer som vanliga datorprogram, detta medför 

problem när det kommer till generell insamling av data med hjälp av ett allsidigt pluggin. Det är 

inte alltid möjligt att återskapa vissa händelser med hjälp av JavaScript då det finns inbyggda 

spärrar i språket för att förhindra utvecklare att utföra vissa funktioner som kan användas för att 

skapa skadlig programvara. Så för att komma fram till en slutsats så är det fullt möjligt att samla 

in relevant information från enklare webbsidor där innehållet huvudsakligen bygger på HTML- 

och CSS-dokument. 

  

Att skapa ett kompetent webbaserat inspelningssystem som kan logga besökares vistelse utan 

större belastning på webbsidan eller klienten har visat sig vara möjligt. Som våra tester visar i 

kapitel 5.2 så är det utvecklade systemet lättkört och sätter ingen större belastning på  varken 

klienten eller webbservern. Systemet som vi skapat har testats på en mängd olika mobila enheter 

och under testet så har ingen anmärkningsvärd belastning upptäckts. Systemet arbetar även utan 

att låsa användarens webbläsare under körning.  

 

När det gäller utökning av systemet till stationära plattformar så kommer mycket av 

funktionaliteten hos analysverktyget att vara kompatibel. Detta på grund av att många av våra 

aktivitetlyssnare och hanterare fungerar på samma sätt i både stationära och mobila enheter. 
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Traditionella betatester utgår från att betatestare besöker hemsidan och förser utvecklare med 

feedback, kommentarer om upphittade buggar på hemsidan. Vårt system däremot bygger på att 

utvecklare kan släppa sidan för allmänheten och sedan låta en grupp Utbildade betatestare 

analysera besökarnas vistelser för att upptäcka buggar och eventuella förbättringsmöjligheter. 

Detta sätt att testa webbsidor kräver inga speciella åtgärder från besökare men behöver istället en 

större mängd besökare för att ge en så hög kvalité på testet som möjligt. 
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9.Bilagor 
Bilaga A : All kod från analysverktyget finns bifogat  i separat zipfil 

 


