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Sammanfattning
I detta projekt utvecklades en 3D-visualisering av en webbplats vars syfte var 
att synliggöra besökares rörelser på webbplatsen i realtid. Visualiseringen skulle
utvecklas på ett vis som gav enkel implementation på webbplatser byggda i 
Episerver. Studien undersöker huruvida det är möjligt att utveckla en 3D-
visualisering för Episerver, eventuella fördelar med att se besökare i realtid, hur 
skalbar applikationen är samt vilka fördelar 3D har för slutanvändaren. 3D-
visualiseringen byggdes i JavaScript-biblioteket Babylon.js och fungerar genom
att modifiera Episervers controller-klass till att spara nödvändig information 
från besökaren vid varje förfrågan till servern. Datan används till att rita ut och 
animera besökares positioner på den 3D-renderade webbplatsen. Resultaten 
visar att det kan vara användbart att se besökare i realtid för att se 
lastdistribution på webbplatsen, för att  undvika att besökare är i kritiska lägen 
vid omstart av servern, för att handleda besökare i kundserviceärenden eller för 
att samla information vid användartest. Vidare visar resultaten att applikationen 
inte är särskilt skalbar och att 3D inte är ger mervärde för slutanvändaren annat 
än för imponatoreffekt.  

Nyckelord: Real time, Real-time, JavaScript, Babylon.js, 3D, Episerver, CMS,
C#.
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Abstract
In this study a 3D-application was developed to use for visualizing a website 
and its visitors in real time. The 3D application was developed to be used in 
websites developed in the CMS Episerver. This study has investigated the 
benefits of being able to see how website visitors navigate between webpages in
real time, how scalable the implemented 3D application is, if its possible to 
develop a 3D application that can be implemented in Episerver websites and 
what the benefits of using 3D compared to 2D or text logs for the end user are. 
The 3D visualisation was built using the JavaScript library Babylon.js and 
works by modifying the Episerver Controller class to store relevant visitor data 
each time a visitor makes a HTTP request to the webserver. The data is then 
used with Babylon to render animations and visitor representations in the 3D 
application. Results show that a real time view of a website can be beneficial to 
be able to see load distribution, where visitors are positioned before restarting 
the server, to be used in user tests and in customer service cases and that the 
majority of questioned webadministrators thinks that it would be beneficial to 
be able to see their visitors in real time. Results also show that the application is
not very scalable and that the use of 3D may not be beneficial for the end user. 
Finally recommendations for future development is presented and discussed.

Keywords: Real time, Real-time, JavaScript, Babylon.js, 3D, Episerver, CMS,
C#.
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Förord
Jag  vill  tacka  alla  på  Swedish  Connection  som  ställt  upp  och  hjälp  mig
färdigställa arbetet.

Min handledare Jan-Erik Jonsson förtjänar också ett tack för att ha hjälpt mig
kontinuerligt under projektet.
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1 Inledning
Det här projektet utforskar möjligheten att visa besökares positioner och 
rörelser i en grafisk representation av en webbsida i realtid för att ha möjlighet 
att som webbadministratör få en bättre översikt över sin webbplats nuvarande 
last samt för att se vilka sidor på webbplatsen som är mest välbesökt just den 
sekunden.

Projektet görs i samarbete med Swedish Connection, ett konsultföretag i 
Sundsvall som tar fram webbplatser åt kunder med olika bakgrund och behov. 
Syftet med projektet är att undersöka nyttan av att se besökare i realtid för dem 
och deras kunder.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Nuförtiden har de flesta företag en egen webbsida. Att kontinuerligt analysera 
en webbsidas besökares rörelser och beteendemönster när de navigerar på en 
webbplats är ett viktigt verktyg för att förbättra trafiken till och på webbplatsen.
De vanligaste verktygen på marknaden idag för att analysera besökare genererar
rapporter med intervall på visst många timmar beroende på storleken på 
webbplatsen. Om ett företag vill se sina besökares rörelser i realtid så slutar det 
oftast med att webbadministratören får tolka och tyda oformaterade textloggar. 
Att ha ett grafiskt gränssnitt för att se en realtidsöverblick av webbplatsen 
skulle kunna spara tid och underlätta arbetet för en webbadministratör.

Att se statistik i realtid kan vara användbart i många fall, inte minst för 
webbadministratören som vill se om någon kund befinner sig i kritiskt läge när 
servern behöver startas om eller för att se om någon kampanj på social media 
lockat nya besökare. Går webbplatsen långsamt kan webbadministratören 
undersöka om orsaken är att många besökare befinner sig på en särskilt 
krävande webbsida eller om det beror på något annat. 

1.1.1 Om Swedish Connection

Swedish Connection är ett IT-Konsultföretag med runt 20 anställda som oftast
befinner  sig  på deras  kontor i  Sundsvall.  Företaget  grundades 1994 och har
sedan  dess  utfört  uppdrag  åt  kunder  som Telia  Sonera,  Bolagsverket,  CSN,
Kramfors Kommun, Brandskyddsföreningen m.fl.
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1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att implementera en 3D-visualisering av besökares 
rörelser i realtid på en befintlig webbplats. Lösningen skall även ha möjlighet 
att visa besökares historik för att en användare skall ha möjlighet att spåra deras
rörelsemönster över sidan. Visualiseringen skall vara tydlig och lättbegriplig 
och syftar inte att ersätta webbplatsens nuvarande statistikvektyg utan att 
komplettera det.  Visualiseringen skall konstrueras på ett sätt som tillåter den att
tillämpas enkelt på de flesta Episerver-baserade webbplatser. Vidare skall 
underökningar göras för att utvärdera huruvida 3D förbättrar upplevelsen kontra
2D, vilken nytta en realtidsvisualisering har samt hur skalbar lösningen är.

 

1.3 Avgränsningar

Projektet tar endast hänsyn till webbläsaren Google Chrome version 56 och 
senare. Detta eftersom Web Graphics  Library (WebGL) ej har stöd av alla 
webbläsare[1].

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

 Målet med detta arbete är att:

• Utveckla en realtidsvisualisering i 3D för visualisering av besökare på 
webbplats. Lösningen skall konstrueras på ett generellt vis så att den kan
implementeras på de flesta webbplatser byggda i Episerver.

• Undersöka vilka fördelar som kommer från att se besökares positioner 
samt rörelser i realtid för en webbadministratör.

• Utreda om en 3D lösning ger en bättre upplevelse för slutanvändare 
jämfört med en 2D eller en textbaserad lösning.

• Att efter implementation undersöka hur skalbar den implementerade 
lösningen är.

 

1.5 Översikt

Kapitel 2 förklarar de tekniska delarna av projektet på en nivå vars syfte är att 
ge läsaren nog förståelse för att ha möjlighet att tolka rapportens 
efterkommande innehåll. Kapitel 3 beskriver de metoder som använts för att ta 
fram underlag att basera resultatdelen på. Kapitel 4 beskriver hur programmet 
konstruerats. Kapitel 5 Presenterar de svar som projektets undersökningar tagit 
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fram från dess frågeställningar. Kapitel 6 innehåller en diskussion kring arbetets
metoder, arbetsgång, resultat samt framtida utveckling av programvaran.
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2 Bakgrundsmaterial
Detta kapitel beskriver teknologier som använts samt presentera nödvändiga 
bakgrundsmaterial för att läsaren skall få tillräcklig information för att tolka 
resterande rapport.

2.1 Webbsidans struktur

Webbplatsen som använts som testmiljö är uppbyggd i en hierarkisk struktur
där sidor kan ha parents(förälder) eller children(barn). En webbsida kan vara
parent och child samtidigt beroende på kontext men för tydlighetens skull utgår
benämningen i det här projektet alltid från att huvudmenyn är parent.

Startsidan kallas i projektet för ”Main”. Under main finns sidans huvudmeny
där  varje  länk  på  menyn  kallas  parents,  som  i  sin  tur  har  children  och
grandchildren. 

xi

Figur 1: Webbplatsens hierarkiska struktur
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2.2 Webbtjänst

En webbtjänst är ett gränssnitt för kommunikation mellan olika enheter på ett
nätverk  som  använder  sig  av  HTTP[2].  Meddelanden  skickas  vanligtvis  i
Extensible Markup Language (XML) eller JavaScript Object Notation (JSON).
En klient kan göra en förfrågan till en server (webbtjänst) via någon HTTP-
metod (POST PUT GET DELETE).  

2.2.1 RESTful webbtjänst

En  RESTful  webbtjänst  skall  vara  självbeskrivande  och  tillhandahålla  all
information som användaren kan behöva för att navigera igenom de alternativ
som webbtjänsten erbjuder. Den skall använda standardiserade HTML-metoder
som GET POST PUT DELETE. En RESTful webbtjänst skall  inte spara ett
tillstånd  (stateless)  utan  varje  nytt  anrop  skall  innehålla  all  informationen
webbtjänsten behöver för att svara. Ingen tidigare data får lagras.[3]

2.3 IIS

IIS (Internet Information Services) är en webbserver utvecklad av Microsoft[4].
Programvaran  lanserades  ursprungligen  tillsammans  med  Windows NT 3.51
men finns numera inbyggt i de flesta Windowssystem.

xii

Figur 2: Exempel på webbplats med hierarkisk struktur
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2.4 Episerver

Episerver  är  ett  Content  Management  System  (CMS)  för  webbplatser  som
bygger på Microsofts ASP.NET plattform. Den körs på Windowsmaskiner och
använder webservern IIS.[5] Episerver kräver licens och är främst utvecklad för
att användas till större webbprojekt.

2.5 Javascript ramverk

2.5.1 Babylon.js

Babylon.js är ett JavaScript ramverk byggt på WebGL utvecklat för att rendera
3D  i  webbmiljö.  Babylon.js  har  en  inbyggd  kollisionsmotor,  fysikmotor,
antialiasing, sprites samt animationsmotor som framstående specifikationer.[6]
En testmiljö finns att tillgå på webben[7] se figur 3.

2.5.2 Canvas2D.js

Canvas.js  är  ett  fristående ramverk som i sin grund är  en 2D-motor.  Denna
motor används av babylon för att rita ut 2D-element under/mellan eller över 3D
rymden. [8]

2.5.3 Spector.js

Spector är ett chrome-tillägg som tillåter analys och djupgående inspektion av
WebGL scener. Tillägget skrevs av en Babylon.js utvecklare men kan användas
till alla WebGL applikationer. Spector tillåter användaren att se steg för steg hur
en scen ritas upp vilket underlättar vid utveckling.[9]

xiii

Figur 3: Babylon.js playgrounds (testmiljö)[8]
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2.5.4 jQuery

jQuery  är  ett  JavaScript-bibliotek  utvecklat  för  att  underlätta
webbutveckling.genom att förenkla vissa typer av funktioner till mer lättskriven
kod.  jQuery  tillåter  utvecklaren  att  modifiera  DOM-element,  använda
Asynchronous Javascript And XML (AJAX) för att hämta data från serversidan
i realtid, hantera animeringar, och fånga händelser via händelsehantering.[10]

xiv

Figur 4: Spector.js
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3 Metod
3.1 Förstudie

Initialt bör det hållas intervjuer med de ansvariga för webbsidan som projektet
skall användas på. Syftet är att klargöra vilka plattformar, programspråk och
verktyg som används idag, samt hur en testmiljö skall sättas upp. Vidare krävs
det förståelse för var ingrepp i webbsidan kan ske för att ha möjlighet att hämta
loggfiler.

3.2 Planering

För  att  effektivisera  arbetet  under  den  begränsade  tid  som finns  tillgänglig
behöver det planeras och dokumenteras vilka funktioner som krävs samt vilken
data som är nödvändig att hämta från webbsidan för att visualisera besökare.

Det är viktigt att i ett tidigt skede ta fram prototyper på hur webbsidorna skall
representeras i 3D-vyn för att sedan via objektiv bedömning välja en design att
börja arbeta från.

3.3 Utvärdera val av 3D motor

Innan  utvecklingen  kan  börja  behöver  ett  val  av  3D motor  ske.  Genom att
identifiera vilken funktionalitet som krävs för projektet kan en jämförelse göras
via  dokumentation,  korta  kodexempel  eller  implementation/installation.
Exempel  på  3D motorer  som använder  webGL är  Babylon.js,  Three.js  och
Voxel.js men det finns flera andra alternativ.[11]

I detta projekt valdes Babylon.js med anledning att tidigare personlig erfarenhet
fanns med biblioteket vilket bedömdes leda till en mer tidseffektiv utveckling
av visualiseringen jämfört med tiden som skulle krävas för inlärning av ett nytt
verktyg. 

3.4 Användartester

Under projektets gång skall användbarhetstester utformas och utföras. Detta för
att  via  kontinuerlig  feedback förbättra  användarvänligheten  i  3D-vyn.  Dessa
tester  utförs  på  projektets  målgrupp;  webbadministratörer.  På  så  vis  kan
programmet skräddarsys för sitt ändamål.

Under ett användartest får en testperson använda och navigera i 3D-vyn och
svara på frågor i ett intervjuliknande format.
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3.5 Undersökning om fördelar med 3D för slutanvändare

I  uppdraget  ingick  att  projektet  skulle  utföras  i  3D  vilket  sedan  skulle
utvärderas. Utvärderingens syfte är att åskådliggöra vad användare anser vara
eventuella  för  och  nackdelar  med  3D  jämfört  med  2D.  Detta  med
slutanvändaren i åtanke. Fokus läggs på användarens upplevelse och åsidosätter
de mer tekniska aspekter av 3D som exempelvis prestanda eller hur avancerad
koden är. 

Denna undersökning görs via fråga 4 i användartestet (bilaga A).

3.6 Undersökning av fördelar av realtid

För att undersöka fördelarna komna från realtidsvisualiseringen görs en enkät
där personer med bakgrund inom webbprogrammering får svara på frågor samt
uttrycka åsikter och synpunkter på konceptet realtidsvisualisering.

3.7 Undersökning av skalbarhet

Att systemet är skalbart är en viktig faktor då det är omöjligt att garantera ett
visst antal besökare. Hur programmet fungerar på en webbplats med 5 besökare
i minuten kan vara helt missvisande för när det implementeras på en webbplats
med 500 besökare i minuten.

Hur  skalbart  systemet  är  undersöks  dels  genom prestandatest  för  att  se  hur
krävande programmet  blir  när  olika  mängder  3D-objekt  ritas  upp samtidigt.
Testet utförs via Babylon.js egna ”debug-layer” vilket åskådliggör information
om 3D-motorn i realtid[12]. En dataserie tas fram med stigande antal simultana
3D-objekt  per  mätning.  Testet  utförs  på en Samsung laptop (modellnummer
np370r5e) från 2014.

Mätvärdet är antal frames per second (FPS) som uppmäts i förhållande till antal
renderade  3D-objekt.   En  låg  FPS  bidrar  till  försämrad  användarupplevelse
vilket  kan tolkas  som en riktlinje  för  hur  skalbart  programmet är.  Låg FPS
påverkar, dels det visuella, men även responstiden i programmet. 

Även om det inte finns någon konkret nedre FPS-gräns att mäta mot som är
specifik för denna sorts  3D-applikation så kommer 15 FPS anses den lägsta
accepterade  gränsen.  Värdet  kommer  från  en  relevant  sammanställning  av
studier på ämnet[13].

xvi
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En  ytterligare  aspekt  av  skalbarheten  av  programmet  är  storleken  på
webbplatsen.  En  stor  webbplats  kräver  mer  fysiskt  utrymme  än  en  liten
webbplats.  Denna begränsning är  ej  kvantifierbar  då  flera  faktorer  påverkar
vilket kommer diskuteras i kapitel 6.

3.8 Jämförelse med liknande verktyg

För en bedömning av eventuella för eller nackdelar med den implementerade
systemet  kontra  existerande  lösningar  framställs  ett  användartest  som avser
utreda diverse faktorer,  exempelvis hur många klick som krävs för att  se en
besökares historik, men även hur lättolkat det visuella är för användaren.

3.9 Verktyg

3.9.1 Utvecklingsmiljö

För att  använda företagets existerande webbplats  som testmiljö krävs det att
utveckling sker i Visual Studio 15 samt .NET 4.6. 

3.9.2 Språk

Arbetet i Episerver har gjorts i C# medan 3D-applikationen skrivs i HTML samt
JavaScript.

xvii

Figur 5: FPS-test med manuellt genererade 3D-objekt
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4 Konstruktion
I kapitel 4 redogörs konstruktionens uppbyggnad. Beskrivet är logiken bakom
implementationen  och  dess  funktioner.  I  vissa  fall  presenteras  alternativa
lösningsförslag.

4.1 Koppling mellan visualisering och Episerver

För att  implementera visualiseringen i  Episerver på ett  sätt  som gör att  3D-
visualiseringen  kan  återanvändas  på  olika  webbplatser  var  det  praktiskt  att
använda Episervers mallsystem. Utvecklaren bestämmer hur mallen skall se ut
och bete sig och när den väl är skapad kan samma mall implementeras i andra
Episerver-system.

Initialt skapades en mall i Episerver som heter 3D-vy. Denna 3D-vy innehåller
en  index.cshtml  som är  ansiktet  utåt  för  användaren.  I  bakgrunden finns  en
statisk klass View service vars syfte är att lagra besökardata som används av
3D-visualiseringen i index.cshtml. 3D-vyn har även ett antal webbtjänster som
agerar API mellan index.cshtml och View Service.

 

Webbsidemallen  kan via  Episerver  implementeras  på  godtycklig  position  på
webbplatsen.

4.1.1 Alternativ koppling

Istället  för  att  skapa  en  mall  till  visualiseringen  har  Episerver  stöd  för
plugins[14]. Dessa plugins kan installeras i ett adminsitratörsgränssnitt istället
för att, som med mallar, synas utåt för användare. 

xviii

Figur 6: Konstruktion av 3D-vyn
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4.2 Att spara loggar

Hur programmet sparar loggar är fundamentalt för projektet. I ett tidigt skede
användes  en  lokal  textfil  för  att  spara  men  efter  read-write  problematik
ändrades tillvägagångssättet till att spara loggarna i en statisk klass innehållande
en lista.

4.2.1 Utförd lösning

För att ha möjlighet att rita ut besökare i visualiseringen så krävdes ett sätt att
fånga upp data varje gång en besökare klickar på en länk. 

Ingreppet sker i webbserverns Controller (figur 7), den klass som sköter när
webbservern bör ladda en ny webbsida, som exekverar "OnActionExecuting" så
fort en ny sida begärs av besökaren. I samband med att servern laddar den nya
sidan så skickas datan till en statisk klass (View service) som innehåller en lista
strängar. Datan som sparas är besökarens cookie-ID, besökarens begärda URL
samt besökarens refer-URL, dvs besökarens tidigare URL, i formatet "[cookie],
[refer-URL],[request-URL]".

Figur 5 kan bäst förklaras med följande sekventiella steg:
1. En besökare klickar på en länk (begär URL).
2. Episerver exekverar OnActionExecute i Controller-klassen.
3. Controller-klassen  lagrar  besökarens  cookie,  refer-URL samt  request-

URL i View service, en statisk klass innehållande en lista med strängar.
4. Controller-klassen genererar den begärda sidan åt besökaren.

4.2.2 Alternativ lösning

Då cookies  kan  innehålla  känslig  information  och  JavaScript  är  ett  osäkert
programspråk[15] så kan det vara en bättre idé att använda någonting annat som
unik identifierare istället. Ett ännu bättre alternativ är att hasha[16] cookie-ID:t,
dvs transformera cookien till en ny unik sträng. Om så görs så är problemet
med känslig information i cookien löst. I detta projekt användes cookies av det
enkla skälet att det krävdes för att testa visualiseringen lokalt. Via cookies var
det möjligt att använda olika webbläsare för att generera nya besökare då varje
webbläsare har en unik cookie.
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Figur 7: Hur besökardata sparas till 3D-programmet.
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4.3 Att hämta data från sparade loggar

4.3.1 Webbtjänst

För  att  Babylon.js  skulle  ha  möjlighet  att  läsa  in  data  från  webbservern
skapades en webbtjänst. När webbsidan(Babylon.js) begär GET/Data så hämtar
webbtjänsten listan med användarinformation från tidigare nämnd statiska klass
och returnerar ett JSON-orbjekt.

För att kalla på GetParents, GetChild och GetGrandChild används ett ID som
parameter i webbtjänsten. GetMain returnerar ett objekt med webbsidans namn,
webbsidans url samt webbsidans ID. Detta ID används sedan som parameter till
Get Parents(ID) som hittar Mains barn. Detta sker sedan iterativt ner i ledet till
GetGrandChild. 

Funktion Typ Beskrivning

GetData() GET Returnerar data innehållande information
om  besökares  rörelser  på  webbplatsen.
Om ingen har rört sig sedan det senaste
anropet returneras ett tomt objekt.

GetMain() GET Returnerar  ett  objekt  innehållande
huvudsidans ID, namn och URL.

GetParent(ID) GET Returnerar  alla  barn  till  webbsidan
förknippad med parametern ID

GetChildren(ID) GET Returnerar  alla  barn  till  webbsidan
förknippad med parametern ID

GetGrandChildren(ID) GET Returnerar  alla  barn  till  webbsidan
förknippad med parametern ID

Tabell 1: Skapade webbtjänster

GetParent, Get Children och GetGrandChildren är identiska men på grund av
att  JavaScripts  är  asynkront[17]  uppstod problem vid  nästlade  loopar.  Detta
kunde unvikas genom att sära på funktionerna.
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Då listan i den statiska klassen aldrig töms så användes en räknare vars jobb var
att berätta vilken rad i listan som senast lästes. På så vis garanterar webbtjänsten
att endast returnera ny, oläst data.

4.4 Visualiseringen i JavaScript

4.4.1 Initial uppritning

När  3D-vyns  webbsida  laddas  sker  direkt  en  förfrågan  till  webbtjänsten  att
returnera den högsta hierarkiska webbsidan. Utifrån svaret sker förfrågningar
till  resterande  webbtjänster  för  att  få  åtkomst  till  undersidor  som finns  på
webbplatsen. Webbsidan är uppbyggd i hierarkisk ordning där startsidan ligger
högst. Huvudmenyn på webbsidan är startsidans barn och under varje länk på
huvudmenyn  hittas  huvudsidans  barnbarn  osv.  Denna  inläsning  sker  alltså
dynamiskt.

När förfrågan har besvarats används den returnerade datan för att rita ut varje
webbsida, representerat av en kvadrat. Kvadraternas storlek är i förhållande till
deras  position  i  det  hierarkiska  systemet.  Huvudsidan  är  stor  medan  dess
barnbarn är små. Webbsidornas färger sätts också utifrån positionen i hierarkin.
Webbsidor högt upp i hierarkin har en mörkröd färg medan de lägsta sidorna är
ljusröda. Valet av färger är ett designval som återspeglar designen på webbsidan
som används som testmiljö.

För att hantera animationer där en besökare anländer från utanför webbplatsens
sidor ritas även en ruta upp som representerar allting utanför. Denna döptes till
"internet". Det är härifrån de flesta nya användare anländer. 

För  att  användaren  lättare  skall  kunna  tolka  3D-världen  så  placeras  text  ut
bredvid de webbsidor som ligger överst i hierarkin.
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4.4.1.1 Namnvisning för resterande webbsidor

Då utrymmet i en 3D-rymd kan anses vara en valuta och varje 3D-objekt en
kostnad så tvingas utvecklaren optimera sättet ytan används av de objekt som
renderas samt hitta smidiga lösningar. Ett problem var hur användaren skulle ha
möjlighet  att  identifiera  varje  enskild  webbsida.  Med  begränsat  utrymme  i
åtanke togs ett beslut att endast visa namnen för de webbsidor som ligger lägre i
hierarkin om användaren hovrar över en kvadrat.

xxii

Figur 8: Initial uppritning av webbsidor

Figur 9: När muspekaren hovrar på en webbsida visas dess namn
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4.4.2 Design på uppritning av webbsidor

Det  finns  flera  sätt  att  representera  data  i  3D.  Molekylmodellen,
Solsystemsmodell etc. Dessa två exempel är ofta väldigt skalbara men undviker
inte fällan med 3D; nämligen att objekt döljs bakom eller under andra objekt. 

För att välja visualiseringsmodell uppmärksammades ett par viktiga punkter: 

1. Att data aldrig får döljas bakom annan data. 

2. Att  visualiseringen  skall  kännas  intuitiv  och  efterlikna  webbsidans
konstruktion  med  anledning  att  målgruppen  för  visualiseringen  är
webbadministratörer. 

4.4.3 Visualisera  besökare

För  att  anamma  realtidskonceptet  användes  en  polling-funktion[18],  det  vill
säga en funktion som i ett visst tidsintervall exekverar kod. Koden i detta fall är
en förfrågan på GET/Data till webbtjänsten som i sin tur hämtar och undersöker
om nya poster i listan uppstått sen den senaste förfrågningen(figur 5). Ju oftare
den exekveras  desto närmare  realtid  är  visualiseringen.  Samtidigt  krävs  mer
arbetskraft av servern desto oftare den behöver skicka data vilket leder till en
avvägning. I projektet valdes det att skicka en förfrågan var 500:e millisekund.

Om svaret från webbtjänsten innehåller data, vilket den gör varje gång någon
besökare  har  begått  en  handling  sen  senaste  förfrågningen,  så  bedömer
programmet om svaret innehåller en cookie som redan är registrerad eller om
det är en ny cookie. Är cookien ny så skapas ett nytt 3D-objekt på den 3D-
kvadrat som den nya besökaren befinner sig på. Det nya objektet får en egen
randomiserad  färg.  Innehåller  datan  en  cookie  som programmet  känner  till
sedan tidigare så exekveras en animationssekvens som rör det befintliga 3D-
objektet  från  dess  dåvarande  position(refer-URL)  till  dess  nya  begärda
position(request-URL).
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4.4.4 Historik

Ett viktigt verktyg för att analysera besökare för en webbadministratör är att se
dess historik. Vilka steg har besökaren tagit för att hamna på den nuvarande
webbsidan? För att representera detta innehåller varje 3D-objekt en lista med
namnen på dess tidigare besökta webbsidor. 

En lyssnare lades till på varje 3D-besökare som, vid musklick, ritar upp böjda
linjer mellan varje webbplats som tidigare besökts. Webbplatsernas namn skrivs
ut i en html div nedanför 3D-kanvaset för en lättläst överblick.

Vid ett andra klick så försvinner linjer och text via ett av och på-system.
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Figur 10: Besökare representeras av cylindrar
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4.4.5 Flera besökare på samma position

Det är först när flera besökare befinner sig på samma position som 3D-världens
y-axel  används  på  ett  praktiskt  sätt.  Innan  varje  animation  undersöker
programmet om andra besökare befinner sig på samma position. Om så är fallet
staplas användarna på varandra. När en besökare lämnar en stapel animeras de
andra användarna i stapeln till en korrekt position.
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Figur 11:  När användare klickar på en besökare visas historik i form av linjer
och text

Figur 12: När flera besökare befinner sig på samma webbsida
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4.4.6 När en besökare lämnar webbsidan

Att få reda på att en besökare har lämnat sidan är viktigt för att undvika att 3D-
världen blir översvämmad av 3D-objekt men att veta när någon lämnar visade
sig vara problematiskt då webbservern inte innehåller sådan information.

En  praktisk  lösning  implementerades  där  en  polling-funktion  gör  en
undersökning var 10:e minut. Om någon besökare på sidan stått still i längre än
10 minuter så tas den bort från visualiseringen.

Mer  ingående  så  fungerar  detta  genom  att  varje  3D-objekt  innehåller  en
tidsstämpel  som  uppdateras  varje  gång  den  gör  en  ny  handling.  Polling-
funktionen jämför den dåvarande tiden med 3D-objektets senast uppdaterade
tid.

Skulle besökare visa sig dyka upp igen så finns den kvar i den statiska klassens
lista och den fortsätter från sin tidigare punkt.

4.5 Kontroller och styrning

För  att  röra  sig  i  en  3D-rymd  krävs  det  att  kontrollerna  är  intuitiva  för
användaren. 

Babylon.js har olika kamera-alternativ med olika kontroller. I det här projektet
användes kameraalternativet FreeCamera vilket är  en kamera som tillåter  fri
rörelse.  Dess  standardkontroller  är  att  navigering  görs  via  mus  samt
piltangenterna. För att underlätta så lades en kopia av piltangentskontrollerna på
knapparna  "wasd"-tangenterna  samt  en  egenskriven  kontroll  på
mellanslagstangenten som rör användaren uppåt efter Y-axeln. Detta är en de
facto-standard för styrning i datorapplikationer.

Kortkommandon för styrning står utskrivet ovanför 3D-kanvaset.
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5 Resultat
Kapitel 5 presenterar resultat från utvärderingar och undersökningar av arbetet

5.1 Går det att skapa en realtidsvisualisering i Episerver

Eftersom programmet byggt och implementerats i webbsidan så blir svaret: Ja,
det går att göras. 

5.2 Skalbarhet

Här redovisas resultat från undersökningar av programmets skalbarhet.

5.2.1 FPS-test

Prestandan i programmet mäts här i frames per second. I figur 13 åskådliggörs
resultatet i ett diagram där x-axeln visar antal besökare medan y-axeln beskriver
FPS.

Det  kan konstateras  utifrån resultatet  av testet  att  det sker  en närmast  linjär
minskning av FPS i förhållande till mängden samtida besökare mellan 4 och
512 objekt varpå FPS-minskningen stagnerar vid de mätningar som gjorts med
väldigt stora antal objekt.

5.2.2 3D-yta som krävs för uppritning

Det finns många faktorer som spelar roll i det här problemet. Dels skiljer sig
människors  ögon,  men  vilken  storlek  på  bildskärm  som  används,  vilket
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Figur 13: FPS-test resultat
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upplösning skärmen använder, vilken distans från skärmen osv. Detta gör att det
är  ett  svårt  ämne  att  konkretisera  och  mäta.  Istället  kommer  denna  del  att
diskuteras i diskussionsdelen av rapporten.

5.3 Nyttan av att se besökare i realtid

En enkätundersökning utformades där 18 deltagare har svarat på olika frågor
gällande nyttan med att se besökare på en webbplats i realtid. Enkäten består av
fyra frågor som försöker utreda i vilka situationer realtidsvisualiseringen kan
vara användbar följt av ett par mer övergripande frågor.

De första fyra frågorna besvarades med en skala från "0-5 där 0 betyder "håller
inte  alls  med  påståendet"  och  5  betyder  "håller  absolut  med  påståendet".
Frågorna inleds med "Det vore praktiskt att, i realtid, ..."

...se  om  användare  befinner  sig  i  kritiska  moment  innan  server
stängs/startas om.

...undersöka testpersoners rörelser vid användartest.

xxviii

Figur 14: Fråga 1 i enkät gällande nyttan av realtid för webbplats

Figur 15: Fråga 2 i enkät gällande nyttan av realtid för webbplats
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...ha möjlighet  att  reda ut vilken del av webbplatsen som är under stor
last/trafik.

...handleda besökare i kundserviceärenden.
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Figur 16: Fråga 3 i enkät gällande nyttan av realtid för webbplats

Figur 17: Fråga 4 i enkät gällande nyttan av realtid för webbplats
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Om du äger/ansvarar över en webbplats idag, tror du att du skulle ha nytta
av att se dina besökare i realtid? 

5.3.1 Kan du tänka dig flera scenarion där en realtidsöversikt av 
webbplatsen kan vara till nytta

Syftet med denna fråga var att fånga in nya scenarion från erfarna utvecklare.
Frågan  var  frivillig  och  besvarades  inte  av  alla  som  deltog  i
enkätundersökningen.

Nedan summeras de svar som gavs. 

• Lastbalansering.

• Identifiera användare som inte hittar rätt.

• Besökarmönster.

5.4 För och nackdelar med 3D i implementationen

Via användartestet samlades användares åsikter upp angående användandet av
3D i utvecklingen av programmet. Användares svar summeras nedan.

Fördelar:

• Det ser snyggt och intressant ut.
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Figur 18: Fråga 5 i enkät gällande nyttan av realtid för webbplats
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• Praktiskt att använda den tredje axeln för mängd (förtydligande: Den
tredje axeln används när användare staplas på varandra).

Nackdelar:

• Inom statistikvärlden är det en oskriven lag att 3D är förbjudet.

• Jag ser ingen fördel med 3D, programmet hade lika gärna kunnats göras
i 2D

• 3D medför prestandaproblem

5.5 Jämförelse med liknande verktyg

Problem vid installationen av de tilltänkta verktyg betyder att utvärderingen ej
kunde göras vilket medför att resultaten därför uteblir.
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6 Diskussion
6.1 Utvärdering av realtidsvisualiseringen

Implementationen lämnar mycket att önska gällande optimering av prestanda,
hur data lagras, och säkerhet. Däremot var tillvägagångssättet ett smidigt sätt att
ta fram en konceptuell prototyp. För det är just det som den är: En prototyp.  

Om detta koncept skulle tas i bruk på riktigt föreslår jag definitivt att skapa
visualiseringen som en plugin i Episervers administratörgränssnitt istället för i
ett rent JavaScript på en HTML-sida. En Episerver-plugin kan distribueras och
installeras på ett  standardiserat  vis  i  användargränssnittet  istället  för att  vara
beroende av att webbplatsens utvecklare inte ändrat i mallsystemet eller ändrat
allmän funktionalitet i webbservern.

6.2 Utvärdering av skalbarhet

6.2.1 FPS-test 

Resultatet  på  FPS-testet  visar  att  FPS-värdet  minskar  någorlunda  linjärt  i
förhållande till mängden simultana 3D-objekt vilket är ett rimligt resultat. Det
vore av intresse att i framtiden utreda vid vilken gräns användaren upplever att
mängden  FPS  är  så  låg  att  användaren  inte  längre  tolererar  programmets
fördröjningar  för  att  bättre  kunna  tolka  resultatet.  Då detta  inte  är  gjort  får
grafen användas som indikation.

Personligen upplevde jag att det är först när FPS-värdet var lägre än 20 som
fördröjningar blev märkbara och när värdet var under 10 blev det på gränsen till
oanvändbart.  Detta subjektiva iakttagande innebär enligt  resultatgrafen (figur
13) att ca 200 användare kunde renderas samtidigt i 3D-rymden innan det blev
märkbara negativa konsekvenser.

Resultatet är också i allra högsta grad beroende av vilken hårdvara som används
för testet. 

6.2.2 3D-yta som krävs för uppritning

Det spelar ingen roll om du utvecklar en 3D-vy, en miniräknareapplikation till
Android eller en webbsida så är du alltid begränsad till tillgången på yta. Detta
innebär att endast en viss mängd information kan visas samtidigt i ditt program
vid en och samma gång och här  i  ligger  begränsningen i  skalbarhet  på den
utvecklade  3D-vyn.  Om användaren  vill  få  en  överblick  av  en  väldigt  stor
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webbplats i 3D-vyn måste kameran flyttas längre bort från objektet (se figur 19)
vilket leder till att alla 3D-objekt blir mindre på grund av distansskillnaden från
kamera till objekt.

Distansen från kamera till objekt innebär att texten blir oläslig, det blir svårare
för användaren att se besökare som rör sig i 3D-världen samt att det kräver mer
precision för att klicka på ett 3D-objekt. 

Då dessa problem är beroende av både användarens synförmåga och hårdvarans
specifikationer  (skärmstorlek,  upplösning  mm.)  så  är  det  svårt  att  definiera
exakt när en webbsida är för stor för att visas.  

Vidare kan det spekuleras om att en enorm webbsida skulle innebära att själva
tolkandet av webbplatsen blir svårare för användaren. Idéer på hur problemen
med brist på yta kan mitigeras kan finnas i kapitel 6.6. 

För att summera är mitt egna antagande är att 3D-vyn fungerar bättre ju mindre
webbplatsen är.

6.3 Nyttan i realtid

Enkätens frågor utformades delvis utifrån svaren på fråga 3 i användartestet (se
bilaga  A).  Det  verkar  som  att  det  finns  vissa  användningsområden  där  en
realtidsvisualisering skulle vara användbar. Jag skulle inte säga att resultaten är
något  annat  än  en  indikation  och  även  om svaren  i  enkäten  var  mestadels
positiva kan de eventuellt vara färgade av att visualiseringen är ny, intressant
och  dessutom  går  det  att  spekulera  om  3D-aspekten  kanske  ger  en  viss
imponator-effekt som påverkar svaren.

Personligen vill jag också framföra att nyttan av att se besökare i realtid kan
vara bundet till storleken på webbplatsen. Jag misstänker att det finns mindre

xxxiii

Figur 19: Exempel på större webbplats
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värde i att se användare i realtid vid enorma webbplatser som Facebook eller
Twitter jämfört med mindre sidor där varje besökare kan vara intressant.

6.4 Hur 3D påverkar intrycket hos användaren

Svaren  från  användartestet  visar  att  den  tydligaste  fördelen  med  3D är  det
visuella,  att  det  är  imponerande  rent  visuellt.  De  flesta  ansåg  dock  att
användandet av 3D inte påverkade deras upplevelse i positiv bemärkelse utan
uttryckte att programmet lika gärna kunnat gjorts i 2D.  

6.5 Jämförelse med liknande verktyg

Olyckligtvis gick det inte att installera ett av de tilltänkta verktygen i testmiljön,
med  största  sannolikhet  var  den  bakomliggande  orsaken  relaterad  till
versionsinkompatibilitet  med  testmiljön.  Det  finns  nämligen  ett  Episerver-
plugin  som  redovisar  besökare  i  realtid  men  som  gör  det  i  2D.  Jag
rekommenderar att undersöka Episerver Live Monitor[19]

6.6 Fortsatt arbete

Genom arbetes  gång  har  många  idéer  dykt  upp på  förbättringar  som skulle
göras om mer tid funnits tillgänglig.  Här presenteras idéer på de funktioner jag
rekommenderar att implementera vid vidareutveckling.

• Att utveckla realtidsvisualiseringen som en plugin till Episerver. 

• Möjlighet  att  komprimera  eller  expandera  webbsidornas  barn  för  att
utritningen skall  ta  mindre  plats.  Exempelvis  skulle  endast  startsidan
ritas ut initialt men om användaren klickar på startsidan så expanderas
alla dess barn ut osv.

• Implementera instansiering av 3D-objekt för att förbättra presentandan.
Det  går  att  minska  påfrestningen  av  att  rita  ut  många  3D-objekt
samtidigt  genom att  instansiera  dem.  Detta  innebär  att  du  skapar  ett
objekt,  exempelvis  en  cylinder.  Denna  cylinder  kan  du sedan rita  ut
oändligt  många gånger  på skärmen utan att  det  blir  någon nämnvärd
ytterligare  last  på  grafikkortet.  Nackdelen  är  att  dessa  ytterligare
cylindrar måste ha samma egenskaper som grundobjektet. De är kopior
och kräver därför att de alla har samma färg, storlek, form osv. men kan
detta  system  implementeras  genererar  det  en  väldig  förbättring  av
programmets prestanda.

• Implementera ett sätt att representera de mest besökta vägarna mellan
webbsidor. Exempelvis ett streck som blir tjockare ju fler som åker rör
sig mellan två webbsidor eller en räknare som visar mängd besökare de
senaste 24 timmarna.
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• En funktion som visar alla besökares historik samtidigt. Istället för att
klicka på en i taget så skulle allas historik togglas via ett knapptryck.

• Hasha cookien för en säker unik identifierare

• Implementera funktion för att spela upp användares rörelser de senaste
24 timmarna. Detta kräver att historiken och rörelser lagras även efter
att besökare lämnat webbplatsen.

• Införa  någon form av filtrering  eller  sökalternativ  för  att  användaren
skall få tillgång till exakt den del av webbsidan som är intressant för
dem att inspektera.

• Dokumentera hur länge besökaren har stannat på olika webbsidor och
tillåt  användaren  se  medelvärdet  för  tid  spenderad  på  varje  enskild
webbsida.

6.7 Etiska aspekter

Individer  som  använder  webbplatsen  blir  övervakade  på  individnivå  utan
nödvändigtvis  veta  om det  vilket  kan  vara  integritetskränkande.  Speciellt  i
visualiseringens nuvarande form som använder cookies som identifierare vilket
förankrar besökare i en verklig person istället för anonym data. Det kan vara en
god idé att undvika att personifiera de 3D-objekt som representerar användare
och se till att man vet att någon men inte exakt vem som är på en viss webbsida.
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Bilaga A: Användartest
Feedback under utvecklingen

I denna bilaga finns de frågor som ställdes i användartestet under utvecklingen
vars syfte var att frammana en högre kvalitet på slutprodukten. 

1. Är den grafiska delen av 3D-vyn intuitiv och tydlig?

2. Känns kontrollerna och styrningen naturlig?

3. Vad tror du är nyttan av denna visualisering?

4. Tycker du att 3D har några för och nackdelar kontra 2D?

5. Övriga synpunkter och åsikter?
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