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Sammanfattning 
 

Webbapplikationers komplexitet och mängden avancerade tjänster ökar. Loggning av 
aktiviteter kan öka förståelsen över användares beteenden och behov, men används i 
för stor mängd utan relevant information. Mer avancerade system medför ökade krav 
för prestandan och loggning blir än mer krävande för systemen. Det finns behov av 
smartare system, utveckling inom tekniker för prestandaförbättringar och tekniker för 
datainsamling. Arbetet kommer undersöka hur svarstider påverkas vid loggning av 
serverdata, enligt datainsamlingsfasen i web usage mining, beroende på 
lagringsstrategier. Hypotesen är att loggning kan försämra svarstider ytterligare. 
Experiment genomförs där fyra olika lagringsstrategier används för att lagra 
serverdata med olika tabell- och databasstrukturer, för att se vilken strategi som 
påverkar svarstiderna minst. Experimentet påvisar statistiskt signifikant skillnad 
mellan lagringsstrategierna enligt ANOVA. Lagringsstrategi 4 påvisar bäst effekt för 
prestandans genomsnittliga svarstid, jämfört med lagringsstrategi 2 som påvisar mest 
negativ effekt för den genomsnittliga svarstiden. Framtida arbete vore intressant för 
att stärka resultaten. 

Nyckelord: Datainsamling. Data Collection. Web Usage Mining. Lagringsstrategier. 
Loggning. Serverdata. Svarstider. 
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1 Introduktion 
Inbarani & Thangavel (2006) skriver hur Internet ökar stadigt i användning och därmed 
även i storlek. Allt fler företag lägger ut information om deras verksamhet och organisationer 
för att nå ut med dess information till desto fler användare. Spridningen av information över 
Internet gör att användare lättare kan få tillgång till information om företag och dess 
verksamhet, än vad som tidigare kunnat erhållas. Som Kiciman & Livshits (2010) vidare 
nämner, blir webbapplikationer allt mer komplexa. Därmed ökar även mängden kod och 
dess komplexitet drastiskt i avancerade webbapplikationer. Organisationer vill kunna 
erbjuda mer komplexa och avancerade system och tjänster på World Wide Web. Som 
Inbarani & Thangavel (2006) nämner ökar detta svårigheterna i att hantera informationen 
på World Wide Web, då kraven på prestandan ökas, och medför därför problem så som 
minnesläckor, prestandaproblem och race conditions (Kiciman & Livshits, 2010). Inbarani & 
Thangavel nämner vidare att ”Thus, an urgent need exists for developing new techniques in 
order to improve the Web performance” (2006, s.129) som menar på att tekniker för bättre 
prestanda har ett akut behov av utveckling i och med att webbens komplexitet ökar.  

För att kunna utvinna kunskap från data, då hantering av information blir allt svårare och 
informationsmängden ökar, krävs smartare system och det skapas ett behov av att ta fram 
tekniker för datainsamling, både för klientsidan och serversidan (Inbarani & Thangavel, 
2006). Med dagens datorsystem kan varje aktivitet och händelse på webben loggas utan 
större kostnad och det finns en stor användbarhet för loggning gällande 
informationsundersökningar och utveckling av webbplatser (Werner, McDowell & Denner, 
2013). Däremot kan loggningen av data medföra att loggar används i för stor mängd, där all 
data hellre loggas, istället för att logga vad som faktiskt är intressant för webbplatsen att 
utvinna. Om loggning sker på informationen som inte kommer att användas, kan det 
resultera i stora datainsamlingar som tar kraft från prestandan i form av tid och utrymme, så 
som bland annat svarstider och minnesåtgång. Då det till slut kan resultera i 
prestandaförlust med långsamma webbsidor som användare av webbplatsen märker av. 
Tekniker för datainsamling krävs för att kunna få ut mer kvalitativ data som är intressant att 
logga (Han, Gao & Wu, 2008) så det inte resulterar i att systemet lägger kraft på att lagra 
loggar som aldrig används. 

Web mining är en teknik som upptäcker och analyserar intressant data och information från 
webben, där web mining betyder utvinning från webben. Vid utvinnande av kunskap och 
mönster från loggdata kan man använda mönstren till att förstå användares beteende på 
webbplatsen. Något som är bra vid utveckling av webbplatsen, för den allt mer komplexa 
World Wide Web (Han, Gao & Wu, 2008). 

Web usage mining är en teknik som används som underlag för prestandaförbättringar på en 
webbplats. Tekniken riktar sig mot loggar där man vill utvinna och finna intressanta mönster 
från användares beteenden på en webbplats och på dess olika webbsidor (Han, Gao & Wu, 
2008). Genom förståelsen för informationen i loggarna, och de mönster som går att utvinna 
från dessa, ger det en styrka till tekniken web usage mining. Enligt Han, et al. (2008) går det 
att använda mönstren som stöd för att kunna utveckla och förbättra prestanda i olika former 
och design på webbplatsen. Utvecklingen sker både för användare i form av bättre mötande 
av användarbehoven och utveckling i form av krav på prestanda och system för webbplatsen.  
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Web usage mining har fyra faser; datainsamling, förbehandling av data, hitta mönster och 
mönsteranalys. Utan att ha förbehandlat data som loggats är det inte lämpligt att använda 
informationen ur loggar för att hitta navigationsmönster. Det är därför viktigt att 
förbehandla data före utvinnandet av intressanta mönster och analysering av dessa 
(Arumugam & Suguna, 2009). 

Genom att utgå från web usage mining-tekniken, kan man veta att rätt form av data 
hanteras. Därmed ges en bra grund för att kunna kategorisera och förutsäga användares 
beteenden och förfrågningar, utan direkt interaktion med användaren (Arumugam & 
Suguna, 2009). Kategorisering av användare, baserat på deras aktivitet och interaktion med 
en webbplats, är ett problem. Med hjälp av web usage mining-teknikens senare faser kan 
kategorisering användas med hjälp av klickströmmar och mönsteranalysering (Inbarani & 
Thangavel, 2006). En klickström registrerar en sekvens av vilken väg en användare har 
besökt webbsidor på en webbplats, under en viss tid eller session. Det kan även registrera 
tiden användaren besökte varje webbsida och data som matades in i fält samt mottagits 
(Waterson, et al., 2002). Datainsamling som sedan kan användas för att analysera och 
kategorisera användares klickströmmar och beteenden, kan därmed hjälpa till i utvecklingen 
av webbplatsen.  

För att web usage mining skall vara användbart behöver tekniken hålla sig till kvalitativa 
resultat, hellre än kvantitativt där mycket data och information som inte är relevant hämtas 
in och genererar till tung datainsamling. Tunga loggar med kvantitativ data som frekvent 
kontaktar en databas kan bli mer tidskrävande. De genererar till mer prestandakrävande 
webbplatser och sidor, där det tar längre tid att utvinna intressanta och relevanta mönster, 
jämfört med kvalitativa resultat i loggarna med utvinningstekniken web usage mining (Han, 
Gao & Wu, 2008). 

I och med att komplexa webbapplikationer med stor mängd kod i sig medför 
prestandaproblem och minnesläckor (Kiciman & Livshits, 2010), är hypotesen att loggning 
på en webbplats kan utöka detta problem ytterligare. Detta då datalagring kan ge ett än mer 
komplext och krävande system som skall logga användares aktiviteter på webbplatsen. 
Samtidigt som det också helst skall gå lika effektivt att använda webbplatsen som tidigare. 
Därigenom finns det ett intresse i att undersöka huruvida prestanda i form av svarstider 
påverkas vid datainsamlingsfasen i web usage mining, med olika strategier för hur lagring av 
loggning skall ske. Ställningen till problemet som skall undersökas är:  

Hur påverkas svarstider vid loggning av serverdata, enligt 
datainsamlingsfasen i web usage mining, beroende på lagringsstrategier? 

Problemformuleringen innehar ett intresse genom att få reda på resultatet av svarstidernas 
effekter beroende på olika lagringsstrategier av datainsamlingar. Det är även intressant att få 
se om svarstiderna har en påvisad skillnad i jämförelse mellan de olika strategierna och 
vilken strategi där svarstiderna påvisar bäst effekt. Problemställningens resultat är även 
intressant för att se svarstiders prestandaeffekter under datainsamlingsfasen i web usage 
mining. Samt om resultatet kan generera till framtida ökat intresse av loggning för 
webbutveckling även vid, som Inbarani & Thangavel (2006) nämner, större och mer 
avancerade, krävande system. 
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2 Bakgrund 
2.1 Loggning 
Loggar innehåller användbar information då användaren lämnar spår vid besök av en 
webbsida, så som data i form av IP-adress, besökstid och besökta sidor som kan loggas (Han, 
Gao & Wu, 2008). Loggning av aktiviteter kan användas för att öka förståelsen över 
användares beteenden och behov, samt hitta intressanta mönster på webbapplikationen. 
Genom analysering av klickströmmar i loggar utvinns tydliga mönster, genererade av olika 
användare och dess interaktioner på en webbplats. Att använda och analysera loggar kan 
leda till potentiellt fler kunder för webbplatsen då utveckling i olika former kan ske. 
Därigenom kan analysering av mönster ur loggdata och klickströmmar hjälpa till med 
utvecklingen av ett anpassat innehåll och förbättring av krav på systemets prestanda (Han, 
Gao & Wu, 2008). Loggning kan även ligga till grund för utveckling av webbplatsdesign i 
form av webbplatsstruktur och kvalitet på service av webbsidor (Inbarani & Thangavel, 
2006). Vidare nämner Hernández, et. al. (2010) att analysering av data är avgörande för att 
kunna utveckla användares webbupplevelser.  

 

Figur 1 Teknik för att hantera och analysera loggfiler. 
Enkla loggfiler – Datainsamling – Förbehandling av data – Hitta mönster - Mönsteranalys 

Tekniker för att detaljerat kunna analysera loggdata krävs, då data i annat fall endast sparas i 
olika textfiler (syns till vänster i Figur 1) som försvårar analysering av data. En teknik som 
kan användas för att kunna analysera dessa loggar med insamlad data, och utifrån det 
utvinna intressanta mönster från användares beteenden, är web usage mining. Tekniken ger 
bland annat stöd för utveckling, webbplatsdesign och olika beslut för verksamheten (Han, 
Gao & Wu, 2008).  

”A Web server log is an important source for performing Web Usage Mining 
because it explicitly records the browsing behavior of site visitors” 
(Srivastava, Cooley, DeshPande and Tan, 2000, s. 13). 

2.2 Web mining 

 

Figur 2 Klassificering av web mining 

Web	  Mining	  

Web	  Content	  
Mining	  

Web	  Structure	  
Mining	  

Web	  Usage	  
Mining	  



 
4 

Web mining beskrivs och handlar, enligt Inbarani & Thangavel (2006) och Han, et al. 
(2008), om hur intressanta och användbara mönster, aktiviteter och information hittas och 
analyseras relaterat till World Wide Web (WWW).  

Som syns i Figur 2, finns det tre Web mining-tekniker:  

• Web Content Mining, som används för att hämta kunskap utifrån innehåll och 
dokument. 

• Web Structure Mining, som används för att genom kunskap kunna dra slutsatser och 
koppla samman referenser till dess användare. 

• Web Usage Mining, även kallad Web Log Mining, som används för att utvinna 
intressanta mönster, från bland annat användare och dess beteenden, ur webbloggar. 

Web content mining används som teknik för att utvinna kunskap ur ren 
innehållsinformation så som text, dokument och andra innehåll. Annat än ur loggar som har 
data och information i form av beteende från användare, så som web usage mining. I 
ytterligare jämförelse med web usage mining, som används till grund för 
prestandaförbättringar eller webbplatsutveckling, används web structure mining istället för 
att kunna koppla samman länkar mellan referenser och dess referent (Inbarani & Thangavel, 
2006). 

2.2.1 Web usage mining 
Web usage mining är enligt Han, et al. (2008) en datautvinningsteknik från web mining som 
hämtar data från loggar av en webbplats. Tekniken används på webbdata där 
användarbeteendemönster hämtas från loggar genom att följa användares mönster från 
besöket av en webbplats. Web usage mining kan upptäcka gemensamma bläddringsmönster 
hos flertalet användare och hur de besöker webbsidor, exempelvis mönster i hur länge 
användare stannar på specifika webbsidor, vilka mönster som används för att ta sig till en 
specifik webbsida och hur länge användare får leta för att hitta sitt mål på webbplatsen. 

Web usage mining används för att bättre förstå och möta behoven från webbapplikationer 
(Inbarani & Thangavel, 2006). Han, et al. (2008) nämner att web usage mining är en 
datautvinningsteknik som idag har blivit ett av de viktigaste områdena inom datavetenskap 
och informationsteknik: 

”It has quickly become one of the most important areas in Computer and 
Information Sciences because of its direct applications in e- commerce, e-
CRM, Web analytics, information retrieval and filtering, and Web information 
systems” (Han, Gao & Wu, 2008, s. 1121). 

Web usage mining kan hantera tre ursprung av data, klientdata, mellandata och serverdata. 

• Klientdata – Kan vara hur användaren beter sig på webbsidan, så som i form av 
musens rörelser och scrollning.  

• Mellandata – (Middle data) så som paketdetektering. 

• Serverdata – Vad och när användaren klickar på exempelvis länkar och knappar på 
webbplatsen. 

Olika ursprung kan hjälpa till i en webbplats utveckling på olika sätt, både genom kod och 
inom design, då olika ursprung ger olika resultat. Dataloggar från serversidan kan utvinna 
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klickmönster och bläddringsmönster. I dataloggar från klientsidan kan man utvinna 
beteendemönster hos användare exempelvis gentemot hur de rör musen (Han, Gao & Wu, 
2008). 

 
Figur 3 Generella faser för web usage mining (Revathi, et al., 2012) 

Som Srivastava et al. (2000), Han et al. (2008) och Revathi et al. (2012) nämner har 
datautvinningstekniken web usage mining ett par generella faser, se Figur 1 & Figur 3. De 
fyra faserna är:  

• Datainsamling – där loggdata från användare hämtas från olika ursprung, 
exempelvis klientdata eller serverdata. 

• Förbehandling av data – där användare och sessioner identifieras och ointressant 
data filtreras bort från loggar. 

• Hitta mönster – med tekniker så som kluster och klickströmmar, inför analysering av 
mönster. 

• Mönsteranalys – där mönster och regler som inte är intressanta filtreras bort. 
Analyseringen görs med exempelvis frågespråket SQL 

(Chitraa & Selvdoss Davamani, 2010). 

Det finns fortfarande vissa olikheter i hur de generella faserna i web usage mining förklaras. 
Srivastava et al. (2000) utgår från att loggar med rådata redan finns och fokuserar istället på 
de tre faserna efter datainsamlingen. Han et al. (2008) nämner att fas tre (hitta mönster) är 
åstadkommandet av en modell, men nämner att det görs utifrån de mönster som hittas. 
Revathi et al. (2012) håller sig till att konkretisera de fyra faserna så som det syns i Figur 3. 

Första fasen inom web usage mining kommer påverka arbetet för de nästkommande faserna. 
Datainsamlingen behöver därför enligt Han et al. (2008) använda sig av vetenskaplig och 
avancerad men rimlig teknologi för att det skall resultera i en kvalitativ utkomst av resultatet 
och skall gå smidigt genom samtliga faser inom tekniken.  

När information har samlats in i loggarna behöver data förarbetas. Under förbehandlingen 
av data tas relevant data fram, databasgenerering för loggfilerna sker och identifiering och 
gruppering av sessioner från användare sker (Arumugam & Suguna, 2009). I fas tre hämtas 
de mönster ut som hittats utifrån de tidigare faserna, förbehandlad data. Därefter sker den 
sista och mest avgörande fasen inom web usage mining. I mönsteranalysen filtreras de 
mönster som inte är relevanta bort och endast intressanta mönster finns kvar för att kunna 
identifiera klickströmmar och användares beteenden på webbplatsen (Revathi, et al., 2012).  
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3 Metodbeskrivning  
Metoden som valts är experiment. Experimentet sätter sin grund i en tanke om att det finns 
ett samband, mellan en orsak och en effekt, för ett problem. Från denna tanke kommer en 
mer formell tanke i form av hypotes om vad detta samband kan bero på. Hypotesen tar upp 
vilken orsak som kan vara sambandet till dess effekt. För att få reda på om hypotesen 
stämmer eller inte, görs testning genom experiment. ”The main objective of an experiment is 
mostly to evaluate a hypothesis or relationship” (Wohlin, et al., 2012). 

3.1 Design av experiment 
Experiment sker kontrollerat där man kan testa och ta fram statistik för observation och 
analys av resultatet (Wohlin, et al., 2012). Problemformuleringen kommer utföras genom 
experiment med prestandamätningar på datalagringsstrategiers effekter på svarstider. För 
att kunna utföra detta experiment skall data loggas över användares beteenden på en 
specifik webbplats och lagra dessa i en databas. Metoden används när man vill uppnå precisa 
och direkta skillnader och resultat från mätningar, när man vill ha kontroll över hur och när 
förändringar skall ske och vill få fram olika resultat inför jämförelser av resultat (Wohlin, et 
al., 2012). Olika strategier kommer användas ihop med en datainsamlingsteknik i försök till 
att påverka den negativa effekten på prestandans svarstider så lite som möjligt. Det kommer 
göras genom att försöka logga och lagra data prestandaeffektivt i form av svarstid. Detta för 
att se hur det går att förhindra negativ prestandapåverkan vid loggning av en webbplats 
beroende på dess lagringsstrategi. Utöver prestandapåverkan skall sidans användare helst 
inte heller märka av försämrat resultat i hastighet vid användandet av webbplatsen. Från 
resultatet av experimentet kan hypotesen stärkas eller försvagas, då kopplingen mellan den 
orsak och effekt som hypotesen baserats på får ett samband eller inte (Wohlin, et al., 2012).  
De olika mätresultaten kommer jämföras utifrån de olika strategierna och resultaten av 
deras prestandaeffekter mot varandra. 

Då användare inte vanligtvis är aktivt inloggade på en webbplats längre än under omloppet 
av en dag är mätningar per dygn en bra experimentperiod. Dels på grund av sessioners längd 
och att användaren fått ut sitt behov från webbsidan före detta. Hämta in data i 24-
timmarsspann, dagar i sträck, är en styrka med loggningar (Gipps, 2002). I experimentet 
använder man fixerade variabler tillsammans med en variabel som manipuleras, för att 
kunna mäta effekten på den variabel som kan förändras. De intressanta variablerna för 
mätningen är de som skall förändras. Effekten kan då kopplas till den förändrade variabeln, 
då de andra variablerna utesluts i och med dess fixering (Wohlin, et al., 2012). Loggning 
kommer därmed ske i intervall om ett dygn i taget och sker i inloggat läge av tjänsten.  

Första mätningen sker med en grundläggande lagringsstrategi. Därefter kommer samma 
procedur ske med olika lagringsstrategier. Förändring av variabler sker ofta flertalet gånger 
för att få ut olika resultat, och sker som en kvantitativ mätning med mycket data för att 
kunna se förändrade beteenden (Wohlin, et al., 2012). Exekveringstiden för loggning och 
lagring kommer att beräknas för att kunna se effekterna på svarstiden vid de olika 
mätningarna av strategierna. Resultaten kan sedan analyseras och jämföras mot hypotesen 
(Wohlin, et al., 2012). 
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3.1.1 Jämförelse 
En annan metod som hade kunnat beröra ämnet är fallstudie, för att se över användarnas 
verkliga beteenden under en viss tidsperiod. Med fallstudie kan man, i likhet med 
experiment, analysera effektskillnader utifrån en grundmätning. Dock hade 
prestandamätningarna för svarstider inte kunnat bli lika precisa som i ett experiment. 
Fallstudie fokuserar endast på den situation som skall beröras och kopplar bort de delar som 
inte är intressant för studien, för att kunna få bra kvalitet för situationen. Experiment har 
istället fler faktorer inkopplat än endast den som är intressant och skall manipuleras, och 
sker kvantitativt med olika situationer, just för att få fram olika resultat som sedan kan 
jämföras (Wohlin, et al., 2012). En fallstudie hade passat sig bättre om mätningar över 
webbplatsens användbarhet låg i fokus där mätningar istället gjordes i form av hur lätt 
användarna hittar runt på sidan.  

Enkät används först inför när en teknik skall introduceras och ser över hur en situation ser 
ut i dagsläget. Enkät används mer när det kommer till undersökningar för hur något ligger 
till på marknaden och är inte relevant gällande den aktuella problemställningen (Wohlin, et 
al., 2012). En enkät hade kunnat komma till hands inför om resultatet av experimentet sätts i 
bruk, för att få reda på vad användare tycker om det och om exempelvis något märkbart 
resultat existerar. Problematik med enkät i framtida bruk hade däremot inte säkert gett så 
bra resultat då det är svårt att få in tillräckligt många resultat för att uppnå statistiska 
resultat. Många av användarna är äldre och ovana vid teknik och det blir svårt att skicka ut 
enkäter när flertalet av dem inte har e-post. Svårighet även huruvida formulering av enkäten 
skall ske, där terminologin kan behöva förklaring före användarna ens kan svara. Kommer 
inte använda enkät då mätresultaten behöver vara mer kontrollerade och precisa för att få 
fram bra resultat utifrån problematiken.  

3.2 Avgränsningar i metoden 
En nackdel med experiment om de sker online, är att den som utför experimentet inte har 
lika stor kontroll på att allt går som det borde. I värsta fall kan det resultera i att den 
existerande webbplatsen kan förstöras i någon form, när variabler ändras eller om 
belastningen under mätningarna blir för tung för webbplatsen som experimentet sker mot 
(Wohlin, et al., 2012). Därför kommer det kvantitativa experimentet ske offline med en lokal 
miljö uppsatt som speglar den verkliga webbplatsen och dess tjänst. Då blir miljön mer 
kontrollerad och risken med att förstöra den faktiska webbplatsen, vid manipulering av 
variabler under experimentets gång, försvinner. Utöver detta skyddas även samtliga 
användare av webbplatsen och behöver inte oroa sig för att bli exponerade. 

Då metoden är noggrann och kontrollerad är det en bra metod för att mäta svarstider, då 
även små skillnader märks av med precisa mätningar. Tekniken beter sig likadant under de 
olika mätningarna. Detta till skillnad mot om en människa skall sitta och tycka personligen 
om denne märkte någon förändring under mätningen. Experimentet kommer därmed vara 
teknikbaserat, hellre än mätt med testpersoner. Testpersoner får in fler intryck än vad som 
skall experimenteras på, som kan förstöra äktheten på mätningarna. Som Wohlin et al. 
(2012) tar upp som exempel kan testpersoner ta i beräkning vad de skall antas göra och hur 
de skall antas reagera. En testperson kan heller inte antas kunna agera lika precist vid varje 
mätning, då den mänskliga faktorn spelar in. Som Wohlin et al. (2012) vidare nämner, kan 
testpersoner inte heller mätas kvantitativt lika precist som teknikbaserade experiment, då 
inlärningseffekter kommer med i mätningen och de vänjer sig vid mätningsprocessen. 
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3.3 Etik 
Samhälleliga etiska problemaspekter finns i och med att data kan lagras i loggar som 
innehåller användares besöksmönster av en webbplats (Srivastava, et al., 2000). Med tanke 
på att Kiciman & Livshits nämner (2010) att loggning av data kan ske utan användares 
vetskap, kan detta skapa en etisk aspekt i att en användare känner sig berövad sin personliga 
integritet och att användaren tappar kontrollen. Främst i de nya interaktiva och kraftiga 
webbapplikationerna har det varit framträdande, nämner Kiciman & Livshits (2010), så som 
bland annat Google Maps.  

Som man kan läsa på Datainspektionen.se (1998) kan det skapa etiska problem då ”… 
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot 
att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet 
"behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, 
spridning, utplåning, med mera”. Det är därför viktigt att användare på webbplatsen vet om 
vilka rättigheter tjänsten och användare av tjänsten har i mening för loggning och lagring av 
data från användare. Vid registrering av medlemskap till en tjänst på webben brukar det 
finnas användarvillkor som användaren godkänner vid registrering av tjänsten. Webbplatsen 
med den tjänst som undersöks mot, innehar Användarvillkor där det bland annat står: 

”Vi månar om din personliga integritet. Genom att skapa ett konto på 
Egrannar.se godkänner du att dina uppgifter sparas i vårt register. Vårt 
register följer personuppgiftslagen (PuL). Dina uppgifter kommer inte att 
säljas vidare till någon tredje part, däremot kan Egrannar.se och Cityblock 
Development AB genom tredje part använda lagrad information för att 
informera om relevanta funktioner och tjänster, eller i syfte att utveckla 
Egrannar.se. Observera att vi inte säljer eller på annat sätt distribuerar dina 
uppgifter vidare till någon tredje part utanför Cityblock Development AB i 
marknadsföringssyfte” (Cityblock Development AB, 2011). 

Utöver att användare har godkänt att deras lagrade information får användas i bland annat 
utvecklingssyfte för tjänsten, skyddas samtliga användare av den reella tjänsten från 
eventuell kränkt integritet. Detta då experimentet kommer använda en lokal miljö av tjänsten 
där loggning och lagring sker, som därmed inte innehåller reell användardata. Endast data 
relevant för experimentet, dess genomförande och resultat presenteras.  

Det berör då vissa forskningsetiska aspekter så som återupprepningsbarhet, med tanke på att 
all kod från tjänsten inte kommer kunna publiceras. Däremot publiceras kod och data från 
experimentet så den forskningsetiska aspekten kan säkerställas. Då det är ett företags tjänst 
som finns i drift kan man inte återskapa precis samma studie, men det går att återupprepa 
experimentet och återskapa samma test och mätningar mot tjänstens dagsläge. Det är 
viktigare att studien görs och att data för studien och mätningarna publiceras, än att full 
återupprepningsbarhet skall vara möjlig. 

Det är svårt i dagsläget att garantera om information eller kunskap utifrån den här 
undersökningen kommer användas oetiskt i framtiden, där de kan använda kunskapen till 
andra webbplatser i oetiskt syfte.   
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4 Genomförande  

4.1 Design av genomförande 

4.1.1 MySQL 
Webbplatsens tjänst baseras på relationsdatabas så lagring i den här undersökningen 
kommer avgränsa sig mot tabellstrukturerad relationsdatabas med frågespråket Structured 
Query Language (SQL).  Då MySQL är den mest populära kostnadsfria relationsdatabasen 
enligt Programmera.net (2002) & DB-Engines (2014) används MySQL och används även i 
dagsläget av tjänsten som studien genomförs på. Den ligger som den näst mest använda 
databasen enligt DB-Engines (2014), är enkel att använda och fungerar bra ihop med 
programmering i PHP (Susnet, 2004). Webbplatsen Wikipedia använder sig bland annat av 
den här databasen (Wikipedia, 2013). Tjänsten kommer i början använda MySQL även vid 
lagring av loggdata och kommer därför rikta in experimentet mot den relationsdatabasen. 
Tjänsten kommer framöver hantera större mängder loggdata. 

Hungred Dot Com (2009) nämner för- och nackdelar med filbaserad och databasbaserad 
loggning. Den databasbaserade loggningens användande till tjänsten styrks upp då den är 
bättre vid genomsökning av loggdata, vid stora mängder loggdata och för åtkomst av 
loggarna. Ur åtkomstperspektivet av loggdata är det ur ett säkerhetsperspektiv en fördel att 
använda en databas, då loggfiler presenterar data i en vanlig textfil. Kan man namnet på 
filen är det enkelt för vem som helst att komma åt loggdata och säkerheten av innehållet 
minskas. En databas data skyddas, något som är bra när användardata finns med i bilden. 
Loggning mot en databas ökar möjligheten att söka genom loggar och skapar ett mer 
hanterbart användande av tjänstens loggdata. Exempelvis för syften att skapa statistiska 
underlag över tjänstens användande och framtagning av information om användarna och 
dess beteenden. 

Hungred Dot Com (2009) nämner vidare om hantering. En filbaserad logg skapar tunga 
loggar för analysering och blir svårare att hantera och söka genom. Den filbaserade 
loggningen är däremot lättare att genomföra då det endast krävs några rader kod och 
behöver inte vara uppkopplad mot en databas. Enkelheten i loggning är inte största fokus vid 
den här studien utan riktar in sig mot användbar datainsamling för bland annat underlag till 
statistik, webbutveckling och fortsatta faserna i tekniken web usage mining. 

Då många förfrågningar redan görs mot databasen som används i tjänsten, kan 
loggningsförfrågningarna mot databasen skapa negativa effekter för svarstider vid lagring av 
loggdata. Förfrågningar får olika prioriteringar och vissa förseningar kan uppstå (Hungred 
Dot Com, 2009). För att analysera eventuella prestandaförluster vid förfrågningar mot den 
existerande databasen för tjänsten, mäts och analyseras svarstider när data lagras till den 
existerande databasen för tjänsten gentemot när lagringsstrategier använder en separat 
databas. 
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4.1.2 Lagringsstrategier 
För att få fram en användbar metod med loggning behöver man i 
förväg bestämma vad som skall mätas, hur det skall mätas och 
hur länge mätningen skall pågå så det reflekterar ett normalt 
användande (Gipps, 2002). Nedan följer en tabell för 
mätningarna av de olika lagringsstrategierna med specifikationer 
för hur och hur länge mätningarna skall pågå, som kommer 
mätas och jämföras med strategiernas olika svarstider. Det 
gemensamma flödet för hur varje strategi kommer genomföras 
syns i Figur 4 till vänster. 

Figur 5 Strukturtabell för mätning med olika lagringsstrategier 

Varje strategi kommer mätas i lika långa tidsomgångar om 24-
timmar per mätning, som Gipps (2002) förklarar är en styrka för 
loggning, med lika många sessioner per omgång för att se 
huruvida de olika strategivalen påverkar svarstiderna. 100 
användare kommer att simuleras per strategi för att mätningen 
skall kunna simulera den reella tjänsten, då tjänsten i dagsläget 
har i snitt mellan 60-140 antal besök per dag enligt Lars 
Wallgren, VD för Egrannar (personlig kontakt, 27 februari 2014) 
med median och i genomsnitt 100 användare (Mattecentrum, 
2014).  

Steg 1-4 i Figur 4 skapas från ett automatiserat script. När 100 
sessioner har genomförts beräknas svarstiderna för de olika 
sessionerna för den aktuella strategin och presenteras i en graf. 
Därefter skapas samma flöde med nästa strategi. Graferna ligger 
till grund för utvärdering av resultatet för att kunna analysera 
vilken strategi som ger minst negativ påverkan på 
prestandaeffekter i form av lägst svarstider.  

Djupare flödesscheman utifrån Figur 4 presenteras i kap. 4.1.3. 
Strategierna är uppdelade i två olika tabellstrukturer och två 
olika databaser, där de fyra olika kombinationerna testas i 
mätningarna. 

STRATEGI SESSIONER DYGN TABELL DATABAS 

Strategi 1 100 1 1 1 
Strategi 2 100 1 2 1 
Strategi 3 100 1 1 2 
Strategi 4 100 1 2 2 

Figur 4 Flödesschema för lagringsstrategierna 
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Figur 6 ER-schema för tabellstruktur 1 

 

Figur 7 Relationsschema för tabellstruktur 1 

Första strategin struktureras upp med tabellstruktur ett, se Figur 6, som en vanlig loggtabell 
i den redan existerande databasen som tjänsten använder i dagsläget.  

 

Figur 8 ER-schema för tabellstruktur 2 
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Figur 9 Relationsschema för tabellstruktur 2 

Strategi två använder tabellstruktur två som istället delar upp tabellen i två olika tabeller och 
inspireras av artikeln ”Modeling Web logs to enhance the analysis of Web usage data” 
(Hernández, et al., 2010). I artikeln, se Figur 10, delas de två tabellerna upp där ena tabellen 
loggar in- och utloggning och den andra tabellen loggar användarbeteendet i en sessions 
inloggade läge, se Figur 8. Strategi två testas också i den redan existerande databasen. 

 

Figur 10 Inspiration till tabellstruktur 2 (Hernández, 2010) 

Strategi tre struktureras upp i enlighet med strategi ett med tabellstruktur ett, men loggar till 
en separat databas. Strategi fyra struktureras upp med tabellstruktur två och även denna 
med separat databas. Detta för att se över effekterna och skillnaderna i svarstider mot när 
lagring sker i en databas som redan används till tjänsten jämfört med en databas som endast 
används för lagring av loggad serverdata, som nämnt i kap. 4.1.1.  

Relationsschema för fullständig tabell innehållande attributen för user och loggtabellen 
userLog syns i Figur 7 och för loggtabellerna entryLog samt usageLog i Figur 9. 

 

Figur 11 EER-schema över tabellstrukturer för lagringsstrategier 

Tabellstruktur två minskar på redundansen av mängd loggdata där användar-id (userID) 
och IP-adress endast lagras vid in- och utloggning till entryLog, då dessa data under en 
session inte kommer förändras och då Zhu & Zhao (2010) nämner att IP-adressen är det 
mest vanliga sättet att identifiera en användare på. Därefter loggas varje klick inuti den 
sessionen i usageLog, se Figur 8 och Figur 11. Däremot dubbleras mängden tabeller 
gentemot tabellstruktur ett där det endast loggas till tabellen usageLog.  
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4.1.3 Automatiserat script 

 

Figur 12 Flödesschema för automatiserat script.  
Fördjupning av ”Hantera klick” ur Figur 4 

Då mätningen sker genom tekniskt experiment kommer ett automatiserat script simulera en 
session och därmed en användare, se Figur 12. Under reella användarsessioner är dem oftast 
olika långa och även beteendet under sessionens gång. Definitionen av en session är inte 
akademiskt fastlagd men innehar ett antal sidor som genererats av en användares klick och 
sessioner avgränsas vid olika IP-adresser (Zhu & Zhao, 2010).  

 

Figur 13 Flödesschema vid klick i inloggat läge.  
Fördjupning av ”Registrera klick” ur Figur 12 
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Scriptet, se Figur 12, är sessionsbaserat och kommer registrera klick vid inloggat läge och 
logga serverdata som lagras mot en databas. Svarstiderna över hur lång tid det tar från att 
användaren registrerat ett klick tills processen är klar, mäts från varje klick (se Figur 13), 
fram tills loggdata är hämtad och lagrad. Scriptet simulerar en session och körs 100 gånger 
under ett dygn per mätning, se Figur 4. Då scriptet körs i inloggat läge är användaren 
inloggad tills sessionen (session_id()) bryts. Det kan göras bland annat genom att ”logga ut” 
eller rensa cookies. 

 

Figur 14 Flödesschema för rendering av svarstider till graf - underlag till utvärdering. 
Fördjupning av ”Rendera graf” ur Figur 4 

För mätningsunderlag till studien lagras även klockslaget för när lagringen av loggdata är 
klar, så grafer av svarstiderna kan frågas efter ur databasen och renderas ut för varje 
mätningsomgång och strategi, se Figur 14. Detta görs i studiesyfte för experimentet inför 
utvärdering av effekterna för svarstiderna vid de olika lagringsstrategierna och behöver inte 
göras vid lagring av reell användning på tjänsten. Efter varje mätningsomgång av en 
lagringsstrategi beräknas svarstiderna för de olika sessionerna och renderas ut i en graf inför 
utvärdering av mätresultatens effekter. När samtliga strategier har genomförts kan graferna 
illustrera resultatet av svarstider för data som lagrats, och därmed jämföras.  
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4.1.4 Fixerade och förändrade variabler 
Utöver de fixerade variabler som nämndes i kap. 3.1 kommer studien avgränsa sig till samma 
sessionslängd med ett förbestämt antal klick då experimentet är tekniskt och inte humant 
experiment. Det skapar fixerade variabler som ger mer konkreta och jämförbara mätresultat 
på den förändrade variabeln som faktiskt skall mätas, svarstiden. Då fixerade variabler 
avgränsas så som antalet sessioner per mätning, tidsperspektivet om ett dygn per 
mätningsomgång, likadana tabellstrukturer för de olika databaserna (se Figur 5) och att 
mätningen sker lokalt i en offline miljö av tjänsten, specificeras den rörliga variabeln och det 
blir mer trovärdigt att det är just den variabeln, svarstiden, som mäts i studien och därefter 
utvärderas. Däremot försvinner den humana varieteten i sessioners beteendemönster och 
skillnader på användar-id och IP-adresser, som på grund av den tekniska och lokala 
studiemetoden kommer vara densamma under experimentets mätningar. Beteendemönstret 
håller även samma nivå då det är en array med samma klickbeteende som används för det 
automatiserade scriptet. Det är dock mer relevant att behålla fixerade variabler för att få ut 
ett mätresultat för den förändrade variabeln som är jämförbart och genererar till goda 
grunder inför utvärderingen av mätresultaten, än att logga olika IP-adresser vid mätningen 
och olika ordning på klicken. Tidsbegränsningarna inom studien för examensarbetet hade i 
annat fall inte kunnat garantera bra jämförbart utvärderingsmaterial. Studien skapar istället 
en verklighetstrogen studie i form av hur många användare som besöker tjänsten under 
mätningsperioderna. 

4.1.5 Optimering av tabellstrukturer 

 

Figur 15 EER-schema över optimerade tabellstrukturer för lagringsstrategier 

Som syns i Figur 15 har en del förändringar och optimeringar skett på strukturen, i 
jämförelse med Figur 11. Nedan förklaras de förändringar som skett. 
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Figur 16 Optimerat ER-schema för tabellstruktur 1 

 

Figur 17 Optimerat ER-schema för tabellstruktur 2 

Tjänsten använder sig inte av foreign key’s (FK), se Figur 11, så tabellernas kopplingar till 
andra tabeller tas bort i Figur 15. Däremot finns fortfarande fälten kvar för FK-värdena så 
dess data kan loggas i tabellen via PHP istället. Det kan ses i Figur 15, Figur 16 och Figur 17. 
Indexeringen för foreign key’s tas bort och null tillåts på samtliga icke nyckelattribut för att 
följa tjänstens tidigare strukturering.  

Tabellen entryLog har ändrats till sessionLog, då den inte bara innehåller huruvida om 
användaren loggar in eller ut, utan även andra attribut som är intressanta för användarens 
aktuella session.   
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4.2 Implementation 
Implementation av genomförande och de optimeringar som genomförts vid 
implementationen. 

Utöver MySQL använder sig tjänsten främst utav språket PHP (PHP Hypertext 
Preprocessor) för att kunna utveckla tjänsten. Det finns funktioner som bland annat startar 
en session som redan används i tjänsten. Därför läggs scriptet så det kallas på och startas 
först vid inloggat läge. Scriptet kan därmed ta del av tjänstens funktionalitet för att bland 
annat hämta sitt sessions-ID vid inloggat läge.  

Under genomförandet går studien genom ett par steg. Stegen nedan kommer genomföras 
och förklaras mer i detta kapitel. 

 

Figur 18 PHP klassgenerator – phpmaker 

Tjänsten använder sig av en klassgenerator som kallas phpmaker för att generera fram en 
klass i PHP utifrån en tabell i databasen. Generatorn används via ett användargränssnitt 
som syns i Figur 18, med funktionalitet som VD’n för tjänsten själv har skapat.  

4.2.1 Implementation av databaser 
Nya databaskopplingar skapades för att kunna skapa en lokal miljö av en testdatabas för 
tjänsten, där loggtabellerna implementeras. 

 

Figur 19 Lokala databasuppkopplingar för experimentstudien 
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Databaserna behöver inte delas upp på olika inloggningar för de olika strategierna, utan 
håller dem på samma inloggning fast i olika databaser. Optimerade därför så de båda 
databaserna användes genom samma uppkoppling, se Figur 19. 

Första testdatabasen innehåller fullständig struktur av tjänstens reella databas tillsammans 
med loggtabellerna i samma databas. Den kommer användas för strategi 1 och 2, se Figur 5. 
Nästa databaskoppling i Figur 19 kopplar mot en testdatabas för loggdata som endast 
innehåller de tre loggtabellerna, separat från existerande databas för tjänsten. Detta för att 
separera databashantering av loggdata och databashantering för resterande delar av 
tjänsten. 

För att strategi 3 och 4 skall kunna använda sig av tjänsten behövs även en databaskoppling 
mot resterande av den reella tjänstens databasstruktur och funktionalitet. Därför 
optimerades struktureringen av uppkopplingarna för de fyra olika strategierna. Strategi 1 
och 2 använder fortfarande samma uppkoppling (exjobb, se rad 215-219 i Figur 19) för 
tabellstruktur 1, men strategi 3 och 4 använder sig av två uppkopplingar.  

 

Figur 20 Funktion för databasuppkoppling mot loggtabeller i separat databas 

 

Figur 21 Optimerade databasuppkopplingar för experimentstudien 

Uppkoppling två (egen.exjobb, se rad 220-225 i Figur 19) läggs in i en egen funktion 
(dbOpenLog()) för att kunna koppla upp mot loggdatabasen vid lagring av loggdata för 
strategi 3 och 4, med tabellstruktur 2 (se Figur 20). Istället läggs en uppkoppling till som 
innehåller en fullständig struktur av tjänstens reella databas, för att tjänsten fortfarande 



 
19 

skall kunna representeras och användas som i en reell miljö (egrannar, se rad 171-177 i Figur 
21). Databasen egrannar innehåller därför inga loggtabeller, utan ligger i en separat databas 
som funktionen dbOpenLog() i Figur 20 kopplar upp sig mot.  

4.2.2 Implementation av tabellstrukturer 
När databaserna är skapade och kopplingen mot den lokala miljön av tjänsten fungerar 
implementeras loggtabellerna för de olika strategierna. 

Tabellerna skapas som de representeras i Figur 15. I enlighet med optimeringarna av Figur 
15 implementeras tabellstrukturerna i databaserna. När dessa är implementerade i 
databasen, skall de genereras ut som klasser för tjänsten.  

 

Figur 22 Exempel – användning av klassgeneratorn 

Phpmaker användes för att generera fram de nya tabellstrukturernas klasser så de använder 
sig av samma struktur som resterande av tjänsten. Den genererar fram en PHP-baserad klass 
med funktionalitet för att hantera och använda data mellan databasen och tjänsten. Exempel 
på användande av phpmaker syns i Figur 22. 

 

Figur 23 Tabellstruktur 2 – optimerade datatyper 
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De tre tabellerna är nu genererade och heter userLog.class.php, sessionLog.class.php och 
usageLog.class.php. I förhållande till vad som nämnts i kap. 2.1, loggas bland annat en 
användares ID, sessions-ID, IP-adress, URL för besökta sidor och besökstider.  

Som syns i Figur 23 har några datatyper och format ändrats vid implementationen. Nedan 
kommer några optimeringar som gjorts på tabellstrukturerna. 

Boolean var en av de datatyper som phpmaker (Figur 18) inte kunde hantera. Likaså 
timestamp. Använder integer (tinyint) istället för boolean (bool) för att representera 
inloggning och utloggning i form av representerande siffror istället för sant/falskt.  

Datetime används istället för timestamp för att hålla enlighet med tjänstens struktur, likväl 
som boolean ersattes med integer. Formatet som sparas med datetime är fortfarande 
detsamma; ”DATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS”. Timestamp kan lagra 
formatet på olika vis men kan inte tilldelas ett värde utan sätter automatiskt ett värde med 
en tidsstämpel vid insert och update. Datetime kan istället manuellt sätta en tidpunkt i PHP 
som skall lagras (W3Schools.com, 2008).  

Skapar nytt id-attribut som primary key istället för sessionId i userLog (Figur 16) och lägger 
till sessionId i sessionLog (Figur 17) för att kunna behålla samma sessions-ID under en 
session. Detta för att sessionen inte skall brytas vid varje nytt klick från ”användaren”, som i 
det här fallet är ett automatiserat script, och loggas ut. Sessions-ID’t håller därmed inte 
längre en int(10) auto_increment utan sätts som varchar(100). De tidigare 20 tecknen var 
för kort för ett sessions-ID och innehöll en blandning av tecken, inte bara siffror. 

IP fick ändras från int unsigned till varchar(20) för att få med hela IP-adressen, inte bara 
fram till första punkten där datatypen int kapar bort resterande av IP-adressen.  

4.2.3 Implementation av automatiserat script  
När loggtabellerna och dess klasser har skapats är studien redo att implementera 
funktionalitet för det automatiserade scriptet inför experimentet.  

 

Figur 24 Automatiserat script för att simulera en användares beteende vid inloggat läge 
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För att funktionaliteten för loggning och lagring av data skall kunna ske på tjänsten hämtas 
filen med dessa funktioner in till förstasidan vid inloggat läge genom att använda sig av 
require_once(”logging.php”). Det kommer då gå att använda sig av denna funktionalitet för 
att köra scriptet.  I och med att scriptet ligger i filen som representerar startsidan av inloggat 
läge körs scriptet automatiskt när en användare loggar in, se Figur 24. Scriptet simulerar en 
användares beteende med totalt tio klick där inloggning och utloggning är inkluderat.  Data 
(url) från de simulerade klicken skickas in i arrayen arrUrl[i] och vidare till filen 
ajax_sluice.php via Ajax. Den används som en mellanhand mellan JavaScript’et och PHP-
funktionen (logging.php) för att där kunna få in och hantera parametern url och vidare 
kunna lagra loggdata.  

Data skickas in till ajax_sluice.php när ett klick simuleras till en sida istället för att skickas 
direkt in i funktionerna i PHP. Detta för att kunna hantera funktionalitet mellan klientdata 
och serverdata utan att behöva skickas vidare till en annan sida.  

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) används då det förser scriptet med funktionalitet 
för dataöverföring mellan webbläsaren och servern, utan behovet av fullständiga 
omladdningar av sidor (Wikipedia, 2014). Det används på klientsidan och skickar data till 
serversidan i bakgrunden. Tjänsten kan därmed använda sig av serverdata utan att behöva 
ladda om eller avbryta den aktuella sidan och funktionaliteten hos tjänsten. Scriptet kan 
köras och överföra URL-data till PHP-funktionerna utan omladdning av sidan och därmed 
simulera en användares beteende på tjänsten utan att få med inräkningen av sidans 
inladdning vid mätning av svarstiderna. 

För att få ut en mer precis mätning av svarstiden av lagringsstrategierna exkluderas därför 
inläsningen av varje sida när URL registreras som ett klick. Detta för att scriptet skall 
simulera ett reellt användande men exkludera beräkningen och funktionaliteten av tjänstens 
andra funktioner vid laddning av den nya sidan. Det för att motverka parallellism och 
mätningen inte räknar in annan funktionalitet från sidan, så rätt variabler mäts under 
experimentet. Det fokuseras då istället på lagringsstrategiernas svarstider för att kunna 
utvärdera orsakssammanhanget. Själva URL-länken skickas ändå med och kan lagras i 
tabellerna.  

Ajax behöver inte vara asynkront. För att loggningen skall ske ett klick i taget (synkront) i 
rätt tidsföljd och därmed loggas i korrekt ordning, används async: false. Svarstiderna kan 
därmed representeras korrekt då lagringsstrategierna tar emot data i rätt följd gentemot de 
klick som användaren gör. Det går då att utvärdera svarstiderna då det mäts ett klick i taget 
och svarstiderna inte har räknat in tid från andra lagringar. 

Parametrarna skickas med in i $_POST för att ajax_sluice.php skall kunna nå informationen 
från scriptet via headers och kunna skickas vidare in till PHP-funktionerna. 
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Figur 25 Hantering av data från script - till funktioner för lagringsstrategier 

Filen som hanterar data från scriptet och vidare in till funktionerna som lagrar data till 
databasen (ajax_sluice.php) behöver koppling både till logging.php som innehar 
funktionerna samt filen som har databaskopplingarna, rad 2-3 i Figur 25. Filen hanterar 
vilken funktion och därmed vilken tabellstruktur och lagringsstrategi som skall mätas och 
lagras till. Olika delar av koden används vid de olika strategierna.  

 

Figur 26 Kallar på funktion för tabellstruktur 1 

För strategi 1 (se Figur 5) används funktionaliteten på rad 9 i Figur 26 för funktionen 
structure1Log() som använder sig av tabellstruktur 1. Vid strategi 2 (se Figur 5) används 
istället if-satsen på rad 11-20 i Figur 25, för att tabellstruktur 2 skall användas. 
Parametervärdet skickas till olika funktioner och därmed även olika tabeller i databasen, 
beroende på om användaren loggar in/ut eller rör sig runt på sidan i inloggat läge. 

När strategi 3 och 4 skall mätas används dbOpenLog() på rad 7, då loggdata skall lagras mot 
en annan databas. Därför kopplas den databasen upp och öppnas – samtidigt som en 
databas (egrannar i Figur 21) redan är uppkopplad för att resterande av tjänsten skall 
fungera. I de två tidigare strategierna används testdatabasen exjobb.egrannar innehållande 
samtliga tabeller för tjänsten plus loggtabellerna. Databaserna är uppkopplade inför när 
parametervärdena skickas in i funktionerna som skall lagra in värden i databastabellerna. 

Funktionerna structure1Log(), structure2LogLogin() och structure2LogUsage() ligger 
samlade i filen logging.php. De olika funktionerna hämtar in respektive genererade klass 
med include_once() som skall användas vid lagring av data till databastabellerna.  
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Figur 27 Funktion för loggning och lagring av data till tabellen userLog 

Samtliga funktioner får med variabeln $url (rad 9 i Figur 27) som innehar värdet från 
scriptets clickUrl-parameter (rad 118 i Figur 24) genom Ajax’s $_POST[´clickUrl´] (se rad 9 
i Figur 25). Parametern clickUrl i scriptet består av en array med de URL som skickas med 
från scriptet, för att representera en användares klick, se rad 96-106 i Figur 24. Ett klick-
URL skickas då synkront med in i funktionen, som skall genomföra loggningen och lagring 
av loggdata till databastabellen. 

 

Figur 28 Tidszon för tjänsten 

För att tidsstämpeln skall få korrekt tidpunkt på dygnet deklareras tidszonen för tjänsten i 
logging.php, se Figur 28.  

I funktionen structure1Log() sätts mätvärden för loggdata (i enlighet med vad som nämns i 
kap. 2.1) så som sessions-ID, IP-adress, URL för klickad länk och tidsstämpel för klicket. När 
dessa data loggats lagras de i databasen med insert(). Prestandamätningen av svarstider 
skapar sin grund i lagringen av loggdata då det sätts en ny tidsstämpel när lagring av 
loggdata är klar, som lagras i databasen med update() inför uträkning av svarstiden. Den här 
funktionen (Figur 27) kallas för varje klick som simuleras av det automatiserade scriptet.  
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Från början lagrades responseTime med samma värde som clickTime vid insert(). Det togs 
bort i prestandaförbättringssyfte för svarstiderna och lämnades tom vid insert() och 
tidsstämpeln sattes in först vid update(). Genom att använda sig av tidsstämplar vid 
lagringen och sedan kunna beräkna svarstiderna utifrån redan lagrad data, minimeras 
påverkan av svarstider under lagringen. 

Tabellstruktur 1 används till lagringsstrategi 1 och 3 med structure1Log() och under strategi 
2 och 4 kommer tabellstruktur 2 användas med structure2LogLogin() och 
structure2LogUsage() (se Figur 5).  

 

Figur 29 Representation av in- & utloggning i databastabellen 

Tabellstruktur 2 använder sig istället av två funktioner då de olika klicken skall lagras i olika 
tabeller i databasen beroende på vad användaren gör. Vid inloggning och utloggning av 
tjänsten lagras dess loggdata i tabellen sessionLog med hjälp av structure2LogLogin() som 
syns på rad 14 i Figur 25. Den kallas på när $_POST[´clickUrl´] är densamma som URL för 
inloggning och utloggning. Skillnaden på structure2LogLogin() och structure1Log() är, 
utöver att det lagras med en annan klass och till en annan tabell i databasen, att 
structure2LogLogin() ser över varje $url som skickas med in i funktionen. Om variabeln är 
densamma som URL vid inloggning sätts attributet entry i tabellen sessionLog (se Figur 17) 
till 1. Vid utloggning sätts attributets värde istället till 2. Detta för att representera in- och 
utloggningar i databasen, se Figur 29. Det skapar ökad funktionalitet inför framtida 
användning av loggdata där det bland annat går att se över om användaren klickat på ”Logga 
ut” eller inte. 

Vid tabellstruktur 2 och när användaren inte loggar in eller ut, kallas istället funktionen 
structure2LogUsage() (rad 19 i Figur 25) som lagrar de data som inte redan lagrats vid det 
aktuella klicket – url, clickTime och responseTime. Sessions-ID’t lagras också då det skall 
finnas en koppling mellan användardata i tabellerna sessionLog och usageLog för att kunna 
härleda till vilken användare vars in- och utloggning hör ihop med dess användning av 
tjänsten i inloggat läge. Varför den här kopplingen inte sker med userId är för att en 
användare kan ha varit inloggad vid flertalet gånger per dag och att loggdata inte skall kunna 
blandas ihop mellan användarens olika sessioner.   
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4.3 Pilotstudie 
Plattformen mätningen görs på använder MySQL Version 5.6.14 och har OS X Version 
10.9.2 med 2 GHz Intel Core i7 processor, 8 GB 1333 MHz DDR3 minne och SATA 500GB 
hårddisk 5400/RPM. 

För att se över utvärderingsbarheten gällande undersökning av svarstider och hur de 
påverkas vid datainsamlingsfasen i web usage mining beroende på lagringsstrategier, skapas 
en pilotstudie där en testmätning görs på lagringsstrategi 1 och 2. Pilotstudien kan påvisa 
utvärderingsbarheten av problemställningen för svarstidernas effekter. Pilotstudien kan 
även ge en känsla för huruvida hypotesen går att styrka eller motbevisa vid genomförd 
experimentstudie och om några skillnader gentemot de olika strategierna kommer kunna 
påvisas. 

 

Figur 30 Tidsstämpel, sett längst till höger. Precision med mikrosekunder - microtime(true) 

Då det under pilottestet framkom att en mätning tar <1 sekund fick datatypen för attributet 
clickTime och responseTime bytas ut från DATETIME till varchar(20). Detta för att MySQL 
inte kan lagra mikrosekunder före version 5.6.4 (MySQL, 2014). Istället för datetime lagras 
en unixbaserad tidsstämpel som lagrar fyra decimaler från en sekund och därmed får med 
mikrosekunder, se Figur 30. Tidsstämpeln hämtas in med microtime() med värdet satt till 
true (rad 36 i Figur 27) för att få den unixbaserade tidsstämpeln som float med korrekthet 
ner till närmsta mikrosekund (Php.net, u.å.). Detta för att kunna skapa en mer optimerad 
prestandamätning på svarstiderna och för att kunna få ut ett mer precist och mätbart 
resultat inför utvärdering av lagringsstrategierna. 

Pilottestet mellan lagringsstrategi 1 och 2 visar tecken på att mätningarna kommer kunna 
vara utvärderingsbara under experimentet av studien. Under en sessionsmätning i pilottestet 
för lagringsstrategi 1 och 2 (se Figur 31) ligger svarstiderna för lagring av loggdata mellan 
0,1-0,5 millisekunder, inom båda tabellstrukturerna. Genomsnittet för lagringens svarstider 
var 0,24 millisekunder per klick för lagringsstrategi 1 och 0,27 millisekunder per klick för 
lagringsstrategi 2. Detta ger en skillnad i snitt på 0,03 millisekunder. Mätdata för 
pilotstudien ligger i Appendix A. 

Då tjänstens trafikmängd ökar under 
dagtid på helger och under kvällstid på 
vardagar enligt Lars Wallgren, VD för 
Egrannar (personlig kontakt, 06 april 
2014), kommer mätningarna göras 
under dessa tider för att representera 
reellt användande och trafik mot 
tjänsten.  

Figur 31 Pilottest - En session för strategi 1 och 2 
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5 Analys 
Plattformen mätningen görs på använder MySQL Version 5.6.14 och har OS X Version 
10.9.2 med 2 GHz Intel Core i7 processor, 8 GB 1333 MHz DDR3 minne och SATA 500GB 
hårddisk 5400/RPM. 

De olika lagringsstrategierna (se Figur 5) baseras på två olika tabellstrukturer och två olika 
databasstrukturer, som nämnts under kap. 4.1. För att utveckla experimentets mätningar av 
svarstider till ett mer säkerställt statistiskt underlag med rigorösa mätningar utökades varje 
strategi till tre omgångar per strategi. Strategierna prestandamäts med olika antal klick för 
att se hur svarstider förändras beroende på olika mängd klick per session, samt vid olika 
mängd tryck på tjänsten. Mätningarna representerar 100 sessioner varje gång med en första 
omgång på 10 klick per användare. Andra mätningen skedde med 25 klick per användare och 
tredje mätningen med 50 klick. Det kan totalt ske cirka 50 olika klick på tjänstens webbplats. 
Varje delstrategi (x.1, x.2 och x.3) prestandamäts under 100 sessioner vardera. De tre 
mätningarna för delstrategierna sker under samma 24 timmarsintervall per strategi (se 
Figur 32). Detta för att varje strategis mätning med 10 klick (ordinarie tänkt mätning), 25 
klick och 50 klick (utökade mätningar) per 100 sessioner skall kunna hålla sig inom 
tidsramen för deadline av arbetet.  

STRATEGI SESSIONER DYGN MÄTDYGN KLICK TABELL DATABAS 

STRATEGI 1 
Strategi 1.1 100 1 1 10 1 1 
Strategi 1.2 100 1 1 25 1 1 
Strategi 1.3 100 1 1 50 1 1 

STRATEGI 2 
Strategi 2.1 100 1 2 10 2 1 
Strategi 2.2 100 1 2 25 2 1 
Strategi 2.3 100 1 2 50 2 1 

STRATEGI 3 
Strategi 3.1 100 1 3 10 1 2 
Strategi 3.2 100 1 3 25 1 2 
Strategi 3.3 100 1 3 50 1 2 

STRATEGI 4 
Strategi 4.1 100 1 4 10 2 2 
Strategi 4.2 100 1 4 25 2 2 
Strategi 4.3 100 1 4 50 2 2 

Figur 32 Experiment - Utökade mätningar för varje strategi 

Ytterligare utökningar av mätningar, som antalet sessioner per omgång, skulle kunnat göras 
men hade inte uppnåtts inom den tidsram som är upplagd.  

Då mätningarna har strukturerats upp likt 100 användare som gjort 10, 25 eller 50 klick 
vardera, kan även mängden rent generellt även struktureras om som att det varit 10 
användare som gjort 100, 250 eller 500 klick per session eller 1000 användare som gjort 1, 
ca 2-3 eller 5 klick per session. Då mängden data ändå hade varit densamma. Den aktuella 
struktureringen (Figur 32, sessioner och klick) simulerar tre olika former av användning på 
tjänsten när det kommer till vilket tryck tjänsten har och har därmed gjorts en mer rigorös 
mätning under experimentet.  
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Däremot är den aktuella uppställningen gjord för att simulera utifrån tänkta besöksmängder 
från användare. De olika klicken har heller inte slumpats ut utan innehar samma 
strukturgrund inför nästkommande ökning av klick, med skillnad att utloggningen alltid 
läggs vidare till sista klick.  

Strategi 1.2 har alltså samma första 9 klick som strategi 1.1 har, exkluderat 
klick 10 under strategi 1.1 som loggar ut användaren. Strategi 1.2 har 
ytterligare 15 klick och till sist utloggning (klick 10 för strategi 1.1). Strategi 
1.3 innehar alltså de 24 första klicken från strategi 1.2 och sedan ytterligare 
25 klick före utloggning som genererar till totalt 50 klick.  

Strategi 1 och 2 använder sig av den existerande databasen innehållande tre loggtabeller 
samt resterande tjänsts tabeller och testdata. Dessa tabeller används och förfrågas under 
tjänstens användande. Strategi 3 och 4 använder istället en tom loggdatabas som endast 
innehar de tre loggtabeller som används vid lagring av loggad serverdata. De andra tabeller 
som krävs för att tjänsten skall kunna användas korrekt återfinns i den tidigare omnämnda 
databasen med testdata, exkluderat de tre loggtabellerna som används för strategi 1 och 2. 

För att strategierna skall vara utvärderingsbara togs de tidigare mätningarna bort ur 
databasen före nästkommande mätning för att säkerställa grundläggande förutsättningar för 
mätningarna. I annat fall hade strategierna inte grundat sig på samma förutsättningar utan 
haft olika mängd data i databasen som grund. Det hade därmed blivit svårare att jämföra och 
analysera huruvida resultaten av svarstiderna berott på en ökad mängd data i databasen eller 
om det är strategin i sig som genererar till längre svarstider eller ej. Inom nuvarande tidsram 
för arbetet kan effekten av en ökad mängd data i databasen istället analyseras inom de olika 
delstrategierna, då det matas in olika mängder data i databasen för de olika mätningarna. 
Mätning mot en fortsatt växande databas hade varit en bra framtida mätning men ligger 
utanför tidsramen för det här arbetet. 

Delstrategierna har därmed en ökning på 250 % mängd data per kommande delstrategi. 
Strategi 1.1 genererar under sin mätning 1000 rader data i databasen. Före strategi 1.2 
sparas och töms databasen från dessa mätvärden, för att de inte skall förändra resterande 
mätningars resultat. Strategi 1.2 genererar därefter till 2500 rader i databasen. Samma 
procedur sker före varje ny påbörjad strategi. Strategi 1.3 genererar till 5000 rader i 
databasen. Samma antal rader sker för strategi 3. För strategi 2 och 4, där två 
tabellstrukturer används, genereras totalt lika många rader som i de andra strategierna men 
uppdelat på 200 rader i ena tabellen och x rader i den andra tabellen. X är beroende på 
antalen klick och kan vara 800, 2300 eller 4800 rader data.  

Svarstiden för varje klick och även för varje session beräknas till ett genomsnitt som sedan 
kan utvärderas och analyseras. 
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5.1 Avvikande data 
Exkluderad data från mätningarna inför analysering.  

5.1.1 Genomsnitt av sessioners svarstider 
Sessioners genomsnitt exkluderas inför analys. Detta eftersom samtliga värden inom 
sessionen exkluderas om det finns en eller flera spikar. För stora mängder data försvinner 
vid exkludering av sessioner inför analysering och det skapar inte ett forskningsetiskt 
korrekt analysunderlag. Olika mängder data ligger till grund för resultaten och en 
analysering kommer därför ej ske utifrån dessa resultat. Representationer för svarstiders 
genomsnitt per session återfinns i Appendix B. 

 

Figur 33 Strategi 4.3 - 50 klick per session – med spikar 

 

Figur 34 Strategi 4.3 - 50 klick per session – utan spikar 

För att konkretisera mängden data som kan försvinna i och med spikarna, syns det i Figur 33 
och Figur 34 ett exempel för hur strategi 4.3 svarstider har spikar i sex sessioner. För att 
exkludera dessa inför analys hade därmed 300 rader data exkluderats från analyseringen. 
Det ger som ovan nämnt, ingen korrekt analyseringsgrund mellan de olika strategierna. 
Istället presenteras genomsnitten per enskilt klick. Vid spikar i värdena exkluderas endast 
det klick där värdet är >= 1 millisekund och resterande värden ligger intakta inför 
analysering.  
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Strategi 1 och 2, med databasstruktur 1, innehar data så genomsnitten skapar spikar i 
sessionerna för både delstrategi x.2 och x.3 medan strategi 3 och 4 endast innehar spikar 
inom delstrategi x.3. Huruvida liknande resultat sker återkommande är något som en utökad 
tidsram för arbetet hade kunnat utveckla i experimentet. 

5.1.2 Svarstider per klick >= 1 millisekund 

 

Figur 35 Genomsnitt av svarstider. Med (t.v.) och utan (t.h.) spikar 

I Figur 35 presenteras de fyra lagringsstrategiernas genomsnitt av svarstider per klick 
jämförda bredvid varandra. Till vänster innehåller grafen samtlig data från svarstider, 
inkluderat värden som spikat. Till höger har de spikarna exkluderats då de inte hör till de 95 
% statistiskt grundande underlag inför arbetets analys. 

Vid exkludering av de spikade värdena visar de olika strategiernas delstrategier ett liknande 
flöde jämförelsevis mellan varandra. Både inom nämnda strategi och även jämförelsevis 
mellan de olika strategierna. En liten ökning sker i genomsnitt per ökad mängd klick för 
varje delstrategi. Vid en snabb anblick ser strategi 2 ut att ta i genomsnitt längst tid vid sin 
lagrings svarstid och strategi 4 har i genomsnitt de lägsta svarstiderna. Utöver analysering av 
grafer kommer analysering också ske mer ingående med ANOVA för att se huruvida de olika 
strategierna förhåller sig till varandra. ANOVA används för att förstå forskningsrapporter 
och är den mest använda tekniken för att jämföra olika metoder eller strategier (Lane, 2013). 

 

Figur 36 ANOVA Variansanalys. Genomsnitt av svarstider per klick - med spikar 
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ANOVA användes för underlag till statistisk säkerställning av data inför analysering av 
svarstider, se Figur 36.  

För att beräkna om felmarginalen ligger inom 5 % skall F överskrida F crit och p-level < 0,05 
för att erhålla en signifikant statistisk skillnad. Det skall då vara säkerställt grundande som 
underlag inför analysering. P-level är nivån av statistisk signifikans och används för att 
bestämma huruvida nollhypotesen skall förkastas eller behållas (Horn, 2008). Om p-level < 
0,05 kan nollhypotesen förkastas. I detta läge kan H0 inte förkastas. 

Nollhypotesen (H0) är att alla lagringsstrategier har lika lång svarstid och ser ut som 
följande (Lane, 2013): 

µS1 = µS2 = µS3 = µS4 

Den alternativa hypotesen (H1) är att alla lagringsstrategier inte har lika lång svarstid. 

När spikar är kvar (Figur 35, till vänster) inför statistiska variansanalysen ANOVA (Figur 36) 
gav det inte en signifikant skillnad och därmed inte ett statistiskt säkerställt grundande 
analysunderlag. För att det skall vara statistiskt säkerställt skall felmarginalen ligga inom 5 
% och skapa 95 % statistiskt säkerställd data. För att arbetets analysering av experimentets 
resultat skall ha en statistiskt säkerställd grund, exkluderas spikar i svarstiderna som ligger 
med ett värde på 1 millisekund eller högre, se Figur 35, till höger. Värden under 1 
millisekund ligger till förhållande för de andra värdena inte som ett spikat värde. 

Då experimentet sker i lokal, offline miljö sker inte de spikade värdena på grund av nätverk 
eller liknande, utan kan bero på plattformens hårdvara, operativsystemet och/eller 
bakomliggande processer. Under experimentets gång stängdes så många bakomliggande 
processer av som möjligt för att minska på eventuella spikade värden.  

Förekomster av spikade värden under experimentet, som exkluderats, syns i de grafer som 
presenteras i Appendix C, samt kommer diskuteras i kap. 5.1.3 - 5.1.6. 

Här nedan presenteras strategiers spikade värden och delstrategi x.3 sammanställda klick i 
grafer med och utan spikade värden. Grafen med de spikade värdena har ett intervall mellan 
0 – 100 millisekunder för att kunna presentera spikarna medan grafen utan spikade värden 
har skalats ner till värde mellan 0 – 1 millisekund för att kunna se klickens svarstider.  
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5.1.3 Strategi 1 uppkomst av spikade värden per klick 
För delstrategi 1.1 uppkommer inga spikade värden och i 1.2 uppkommer endast ett spikat 
värde efter cirka 1450 klick av 2500 totala klick. 

 

Figur 37 Strategi 1.3 med spikar 

 

Figur 38 Strategi 1.3 utan spikar 

Strategi 1.3 (se Figur 37 och Figur 38) innehåller fyra spikade värden där första förekomsten 
sker efter cirka 420 klick. Nästkommande kom först efter cirka 2000 klick efter första 
förekomsten. De fyra förekomsterna har inga kopplingar i hur ofta förekommande de 
spikade värdena är, utifrån den mätning som gjorts.  
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5.1.4 Strategi 2 uppkomst av spikade värden per klick 
Under delstrategi 2.1 uppkommer inga spikade värden och i 2.2 uppkommer två spikade 
värden där det första förekommer efter cirka 1200 klick, och näst förekommande efter 
ytterligare cirka 1040 klick, av 2500 totala klick. Finner inget sammanhang i förekomsten av 
de olika spikarna utifrån den mätning som gjorts. 

 

Figur 39 Strategi 2.3 med spikar 

 

Figur 40 Strategi 2.3 utan spikar 

I förhållande mellan Figur 39 och Figur 40 innehar delstrategi 2.3 en förekomst av sex 
spikade värden (se Figur 39), varav de två första och de två sista har en viss likhet, där den 
första förekomsten har ett högre spikat värde än nästkommande samt att det nästkommande 
spikade värdet förekommer efter cirka 450 klick senare. Däremot förhåller sig de tredje och 
fjärde spikade värdena inte samma mönster. Huruvida dessa sammanträffanden är 
slumpmässiga eller inte kan inte analyseras vidare inom den mätning som gjorts under den 
här tidsramen. Det kan vara en tänkbar utveckling inför framtida arbete med större 
mätningar för att se om de spikade värdena kommer inom eller utan slumpmässiga mönster.  
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5.1.5 Strategi 3 uppkomst av spikade värden per klick 
Delstrategi 3.1 innehar inga spikade värden och i 3.2 uppkommer endast ett spikat värde vid 
klick 390 av 2500 totala klick. 

 

Figur 41 Strategi 3.3 med spikar 

 

Figur 42 Strategi 3.3 utan spikar 

Som syns i Figur 42 innehåller strategi 3.3 ett värde på 0,9 millisekunder som i Figur 42 ser 
ut att tillhöra ett något spikat värde. Detta har inte exkluderats då det inte är >= 1 
millisekund och det i förhållande till de exkluderade spikade värdena i Figur 41 inte beter sig 
som ett spikat värde. Värdet för 0,9 millisekunder syns kring klick 2364 i Figur 41. 

Strategi 3.3 innehar därmed tre spikade värden som exkluderats och första förekomsten sker 
kring klick 930 och därefter återfinns inte ett spikat värde igen förrän runt klick 3700 och 
därefter cirka 500 klick ytterligare. Finner inget tydligt sammanhang mellan de olika spikade 
värdena.  
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5.1.6 Strategi 4 uppkomst av spikade värden per klick 
Delstrategi 4.1 innehar inga spikade värden och i 4.2 uppkommer endast ett spikat värde 
efter cirka 470 klick av 2500 totala klick. 

 

Figur 43 Strategi 4.3 med spikar 

 

Figur 44 Strategi 4.3 utan spikar 

Som syns i Figur 43 jämförelsevis med Figur 44, under delstrategi 4.3, uppkommer första 
spikade värdet strax före 700 klick. Nästa spik kommer runt 2000’e klicket och därefter runt 
cirka var 500’e klick, i två uppkomster. Sedan uppkommer ingen spik förrän cirka 1000 klick 
senare, men som följer av en spik återigen efter cirka 500 klick. Huruvida den här 
förekomsten är slumpmässig eller inte är oklart och hade behövt ytterligare mätningar för att 
kunna relatera till förekomsten av hur frekvent uppkomsten av ett spikat värde är.  

  



 
35 

5.2 Resultat 
Utifrån analysen av experimentet kan slutsatser dras som kan bevisa huruvida hypotesen till 
problemställningen i arbetet kan styrkas eller förkastas. En analysering av resultatdata sker i 
detta kapitel och leder till de slutsatser som framkommer. 

 

Figur 45 Genomsnitt av svarstider per klick - utan spikar 

Data som inte innefattar spikade värden (>= 1 millisekund) för strategierna har 
sammanställts med ett beräknat genomsnitt. Genomsnittlig svarstid för delstrategierna syns 
i Figur 45. Variansanalysen innehar ett värde av absence of outliers när värden >= 1 
millisekund har exkluderats ur datamängden. 

 

Figur 46 One-way ANOVA Variansanalys utan spikade värden 

5.2.1 ANOVA: Nollhypotesen (H0) 
Utifrån den statistiska variansanalysen One-way ANOVA som gjorts via StatPlus:mac 
(AnalystSoft Inc, 2009) från Figur 45 kan data analyseras för huruvida nollhypotesen (H0) 
kan förkastas eller styrkas, se Figur 46. För att H0 skall vara sann förväntas värdet för F vara 
närliggande 1,0. Finns skillnader skall F förväntas vara > 1,0 (Statisticslectures.com, 2010). 
Nollhypotesen (H0):   

µS1 = µS2 = µS3 = µS4 

Formeln utifrån ANOVA blir: 

F(3, 8) = 18,39922, p < 0,05 

• F indikerar användande av ANOVA.  

• (3, 8) indikerar två värden av degrees of freedom (df), där 3 indikerar effekt between 
groups och 8 indikerar error within groups. 

• 18,39922 indikerar F-ration (förhållandet). 
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• P < 0,05 indikerar sannolikheten att slumpmässigt få F-ration. 

Resultaten visar på att H0 kan förkastas, utifrån olika resultat som presenteras nedan.  

Värdet för F ligger på 18,39922 och är långt över 1,0. Det finns en signifikant statistisk 
skillnad mellan de olika strategierna då F (18,39922) överskrider F crit (5,90138) och p-level 
< 0,05. Utifrån formeln och analysen påvisas F-ration vara signifikant då p-level = 0,0006, 
vid en alphanivå på 0,05 (5 %), och därmed p < 0,05 (Horn, 2008). Insamlad data är 
därmed med 95 % säkerställt grundande inför analysering av arbetet. Då F överskrider F crit 
förkastas H0. 

Den systematiska effekten som sker mellan strategierna är 0,87272727. Beräknat genom att 
dela SS (Sums of Squares) Between Groups som har värdet 0,00288 med SS Total som har 
värdet 0,0033. Sums of Squares indikerar mängden varians för effekten, inom eller mellan 
strategierna (Horn, 2008). Mean Squares beräknar SS (sums of squares) delat med df 
(degrees of freedom) (Horn, 2008). H0 kan också förkastas då MS (Mean Squares) Between 
Groups med ett värde av 0,00096 är större än Within Groups som har värdet 0,00005.   

P-level är < 0,05 och H0 kan förkastas. När H0 förkastas betyder det att minst en strategi är 
olik en annan (Lane, 2013), se Mean i Figur 46. Strategierna är inte likvärdiga och skapar en 
signifikant skillnad (Horn, 2008).  

Nollhypotesen kan utifrån dessa resultat förkastas och den alternativa hypotesen (H1) 
stämmer. 

5.2.2 ANOVA Summary: Strategiers skillnader och effekter 

 

Figur 47 Strategiers skillnader 

Mean i Figur 46 visar på skillnader i strategierna och kan analyseras utifrån olika grunder. 
Det första som kan tydas utifrån Mean-resultatet från ANOVA är att strategi 1 och strategi 3 
har väldigt liten skillnad, se Figur 47. Dessa strategier baseras båda på tabellstruktur 1 men 
olika databasstrukturer, se Figur 32. För tabellstruktur 1 har databasstrukturen därför inte 
någon större betydelse. Däremot syns en större skillnad mellan strategi 2 och 4, se Figur 47. 
Strategi 2 har det högsta värdet innehållande tabellstruktur 2 och databasstruktur 1. Strategi 
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4 har det lägsta värdet innehållande tabellstruktur 2 och databasstruktur 2. För den 
procentuella skillnaden mellan de olika strategierna har strategi 2 0,30136 millisekunder i 
genomsnitt. Strategi 4 ligger 14,05 % lägre än strategi 2. Strategi 1 och 3 innehar en 
marginellt likvärdig procentuell skillnad till strategi 2, där strategi 1 ligger 11,5 % lägre och 
strategi 3 ligger 11 % lägre än strategi 2. 

 

Figur 48 Strategiers varians - felmarginal 

Felmarginalen för strategi 1 ligger på 0,00008 millisekunder, se Figur 48 och Variance i 
Figur 46. Strategi 2 har felmarginal på 0,00003 millisekunder. Strategi 3 och 4 har likadan 
felmarginal med varians på 0,00005 millisekunder. Felmarginalen för de olika strategierna 
tyder på en skillnad på 0,00005 mellan strategi 1 och strategi 2 har högsta och lägsta 
felmarginalen. Strategi 3 och 4 har båda felmarginalvärde 0,00005, i likhet med skillnaden 
mellan de första två strategierna. Felmarginalen visar störst skillnad på effekten inom 
databasstruktur 1, både för högsta men även lägsta variansen, se Figur 48. Tabellstruktur 2 i 
samband med databasstruktur 1 skapar den lägsta felmarginalen. För databasstruktur 2 
ligger felmarginalen inom samma varians oberoende tabellstruktur. Strategi 2 innehar den 
genomsnittligt högsta svarstiden, med lägst felmarginal. 
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Figur 49 Strategiers sammanlagda svarstid per 10, 25 och 50 klick 

Den sammanlagda svarstiden för de olika strategierna syns i Sum, se Figur 46 och Figur 49. 
Utifrån Sum innehar strategi 2 den högsta genomsnittliga svarstiden, 0,90407 millisekunder 
jämfört med strategi 4 som innehar den lägst genomsnittliga svarstiden på 0,77708. Det ger 
en differens inom den totala genomsnittliga skillnaden på 0,12699 millisekunder. Utifrån 
dessa resultat påvisar tabellstruktur 1 ha en jämn genomsnittlig svarstid oberoende 
databasstruktur. Tabellstruktur 2 påvisar ha en större effekt för svarstider beroende på 
vilken databasstruktur som används. Databasstruktur 2 påvisar ha en lägre genomsnittlig 
svarstid vid användande av tabellstruktur 2. För den procentuella effekten har strategi 2 en 
genomsnittlig svarstid på 16,3 % högre än strategi 4 som har den lägsta genomsnittliga 
svarstiden på 0,77708 millisekunder. Strategi 1 och 2 ligger jämnt med en ökning med 11,5 % 
respektive ökning på 11 % jämfört med strategi 4. Procentuella effekterna är likvärdiga med 
effekterna för Mean – strategiers skillnader, där mätt i antal procent lägre i förhållande till 
strategi 2. 
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5.2.3 Skillnader och effekter inom enskild strategi 

 

Figur 50 Effekter av olika mängd data 

I Appendix D presenteras de olika mängder data (10, 25 eller 50 klick) som lagrades under 
varje delstrategi. En sammanställning av data som presenteras i Appendix D syns i Figur 50. 

Enligt grafen ovan (Figur 50) märks en liten ökning av svarstiders genomsnitt beroende på 
mängden data som lagras i databasen och trycket som sker mot tjänsten. Det finns en 
liknelse hos de olika strategierna i denna ökning vid ökad mängd data, om än ökningen inte 
är mer än cirka 0,02 millisekunder från lägst till högst tryck mot tjänsten och mängd data till 
databasen. Vid en ökning från 1000 rader data i databasen till 5000 rader, sker en maximal 
ökning på 0,02 millisekunder i skillnad på svarstiders genomsnitt. Effekten av en ökad 
mängd data ger en marginell skillnad vid svarstiders resultat för lagring av loggdata. Strategi 
4 har oberoende på mängd data ett lägre genomsnitt på svarstider än resterande strategier. 
Strategi 2 har de högsta genomsnittliga svarstiderna oberoende på mängd data, utöver en 
marginell skillnad på 0,0002 millisekunder lägre än strategi 1 50 klick. 

Utifrån grafen syns den grafiska presentationen av vilken strategi som generellt har lägst 
svarstider. Problematiken att endast utgå från dessa resultat vore att inte kunna säkerställa 
mer precisa resultat och säkerställa statistiskt grundande analysunderlag för arbetet. 
ANOVA tillsammans med sammanställning av svarstider med grafer är en bra kombination 
då ANOVA kan påvisa att signifikant skillnad finns mellan strategierna, men inte till vilken 
strategi det ligger en fördel.  

Utifrån detta behövs de resultat som framkommit utifrån ANOVA inkluderas i slutsatserna, 
tillsammans med resultat utifrån representerad data i form av grafer. Det blir då en mer 
rigorös analys och kan få ut mer precisa resultat, kunna se när de olika tabellstrukturerna 
och databasstrukturerna ger effekt samt till vilken mängd.  
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5.3 Slutsatser 
Insamlad data är 95 % säkerställt och statistiskt grundande inför de slutsatser som dras. 
Slutsatser framkommer utifrån den problemställning och hypotes detta arbete grundats på. 

Hypotesen att loggning på en webbplats kan utöka prestandaproblem och minnesläckor 
ytterligare, styrks i den mån att en effekt sker. Däremot handlar det om så pass låga 
svarstider att det inte märks större effekter och användaren märker inte av någon skillnad, 
utifrån genomförandet av experimentet. Utöver hypotesen är det istället intressant att se 
över problemställningen i huruvida svarstider påverkas beroende på lagringsstrategi.  

5.3.1 Nollhypotesen 
Nollhypotesen (H0: att alla lagringsstrategier har lika lång svarstid) kan efter ANOVA 
variansanalys förkastas och den alternativa hypotesen (H1: att alla lagringsstrategier inte har 
lika lång svarstid) styrks.  

5.3.2 Strategiers svarstider 
Strategi 1 och 3 håller likvärdiga resultat och innehar varken högsta eller lägsta 
genomsnittliga svarstider.  

Strategi 2 innehar det högsta sammanlagda värdet för svarstiders genomsnitt på 0,90407 
millisekunder, med 16,3 % högre värde än strategi 4. Strategi 4 innehar de lägsta 
sammanlagda svarstidernas genomsnitt på 0,77708 millisekunder.  

Strategi 2 har även det högsta värdet av strategierna beräknat från Mean. En ökad mängd 
data mot databasen och ökad mängd tryck mot tjänsten ger en marginell effekt och skillnad 
inom de olika strategierna. Oberoende av mängden data ligger strategi 4 fortfarande lägst 
med ett 14,05 % lägre genomsnitt på svarstider än strategi 2 som har högsta genomsnitten 
på 0,30136 millisekunder. 

I det här läget påvisar strategi 4 bäst effekt för svarstider vid loggning och lagring av 
serverdata, i jämförelse med strategi 2 som påvisar mest negativ effekt för svarstider. 

5.3.3 Felmarginal 
Strategi 1 innehar den högsta felmarginalen, på 0,00008 millisekunder. Strategi 2 innehar 
den genomsnittligt högsta svarstiden, med lägst felmarginal. 

Både den högsta och lägsta felmarginalen återfinns inom databasstruktur 1. Databasstruktur 
1 i kombination med tabellstruktur 2 skapar den lägsta felmarginalen, strategi 2. 

5.3.4 Tabellstruktur och databasstruktur 
Valet av tabellstruktur och databasstruktur har betydelse.  

När det kommer till tabellstruktur 1 som återfinns i strategi 1 och 3, har själva 
databasstrukturen ingen större betydelse. Värdena från dessa strategier håller en likvärdig 
nivå oberoende databasstruktur. Strategi 1 och 3 exkluderas från att vara de strategier som 
påvisar bäst effekt för svarstider vid loggning av serverdata. De påvisar inte heller mest 
negativ påverkan av svarstider. 

För tabellstruktur 2 syns en påvisad skillnad gällande valet av databasstruktur för påverkan 
av strategiernas genomsnittliga svarstid. Tabellstruktur 2 i kombination med 
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databasstruktur 1 gav den strategi som påverkar den genomsnittliga svarstiden mest 
negativt. Strategi 2 exkluderas därmed som lämplig strategi för att kunna påvisa bäst effekt 
för svarstider vid loggning av serverdata, med en genomsnittlig svarstid på 16,3 % högre än 
strategin med lägst genomsnittlig svarstid. 

Vid användande av databasstruktur 2 i kombination med tabellstruktur 2, som används i 
strategi 4, skapas den genomsnittligt lägsta negativa påverkan av svarstider. Strategi 4 är 
utifrån det här arbetets underlag och analyser den strategi som påvisar bäst effekt för 
svarstider vid loggning och lagring av serverdata. Strategin har i genomsnitt en svarstid på 
0,25903 millisekunder. 14,05 % lägre än strategin med den högsta genomsnittliga svarstiden 
och 8,95 % lägre än nästkommande strategi till att vara den som påvisar bäst effekt för 
svarstider vid lagring av serverdata. 

Den sammanlagda genomsnittliga svarstiden för strategi 4’s delstrategier ligger på 0,77708 
millisekunder och har en prestandaförbättring för de andra strategiernas genomsnittliga 
svarstider på 11 – 14,05 % för dess sammanlagda delstrategier (10, 25 och 50 klick/100 
sessioner).  
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6 Avslutande diskussion 
Hur påverkas svarstider vid loggning av serverdata, enligt 
datainsamlingsfasen i web usage mining, beroende på lagringsstrategier? 

Arbetet har grundats utifrån problemställningen ovan och resultatet som framkommit på 
frågeställningen är att strategi 4 är den strategi som påvisar bäst effekt för svarstider vid 
loggning och lagring av serverdata, med lägst negativ prestandapåverkan. 

Strategi 4 använder sig utav två tabeller, en för loggning och lagring av sessioners in- och 
utloggning på tjänsten och andra tabellen för loggning och lagring av användande i inloggat 
läge. Strategin använder sig utav en loggdatabas som har dessa två tabeller i en enskild 
databas just för loggdata, separat från tjänstens resterande databastabeller. Strategin 
använder sig därmed utav tabellstruktur 2 och databasstruktur 2. 

Utöver tabellstruktur 2 har tabellstruktur 1 och de två databasstrukturerna varit eget bidrag. 
Detta för intresset i huruvida svarstider påverkas vid loggning av serverdata som lagras i en 
egen loggdatabas, i jämförelse med existerande populerad databas. Detta arbete styrker upp 
huruvida användandet av en separat databas för loggdata ligger till i förhållande till en 
existerande databas som webbplatsen använder för resterande webbplats.  

Resultatet som framkom var att den separata databasen utifrån eget bidrag i kombination 
med, tanken utifrån Hernández, et al. (2010) tabellstruktur som låg till grund för, 
tabellstruktur 2 gav lägst påverkan för svarstider. Resultaten utifrån de egna bidraget till 
arbetet resulterade i kombination med inspirationen till tabellstruktur 2 gav ett resultat som 
tidigare inte varit känt men som har framkommit i och med detta arbete. 

Tabellstruktur 2 till strategi 4 inspirerades från artikeln ”Modeling Web logs to enhance the 
analysis of Web usage data” som tar upp alternativet att dela upp loggningen och lagringen 
till två separata tabeller för olika data, se Figur 10 (Hernández, et al., 2010). Det här arbetet 
styrker att den här tabellstrukturen är relevant ifall loggning av serverdata lagras i en separat 
loggdatabas, men motbevisar tabellstrukturens effektivitet vid användandet av den i en 
redan existerande tjänsts databas innehållande andra tabeller för webbplatsen. 

Som Hernández, et al. (2010) vidare nämner, att analysering av data är avgörande för 
utveckling av webbupplevelser, kan den här strategin nu ligga till grund i första fasen i 
datautvinningstekniken web usage mining. Datainsamlingsfasen sker med ett vetenskapligt 
underlag som använder sig av avancerad teknologi, som Han et al. (2008) tidigare nämnt 
behövs för att datainsamlingsfasen skall ha en kvalitativ utkomst av resultaten och tekniken 
skall ha bra framfart i resterande faser. Web usage mining kan inom datainsamlingsfasen 
använda strategi 4 ur detta arbete för att få ut klickströmmar och beteendemönster som 
statistiskt underlag. Kan också ligga till grund för beslutsfattande och utveckling av tjänsten 
och webbplatsdesignens användarvänlighet, struktur och kvalitet utifrån användares behov 
och beteendemönster. I och med tabellstruktur 2 kan de två tabellerna skapa överskådlighet 
över hur många som besöker webbplatsen och hur länge de stannar i inloggat läge. Det går 
även att se över var användare klickar, vilka beteendemönster som sker. Huruvida det finns 
en länk som är vanligt förekommande som första klick i inloggat läge. Dessa två olika 
överskådligheter kan ses över i de separata tabellerna och skapar mer fokuserade 
analyseringar beroende på vad som är intressant att ta reda på genom användare som 
besöker en webbplats. 
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Strategi 4 kan generera till framtida ökat intresse av loggning även för mer avancerade 
system som Inbarani & Thangavel (2006) nämnt, då resultaten visar på en lågt 
genomsnittlig svarstid även vid ökad mängd data mot databasen och ökat tryck på tjänsten. 
En datainsamlingsteknik för att detaljerat kunna analysera loggdata för att få en ökad 
förståelse över användares behov och beteendemönster skapar även det ett ökat intresse till 
att logga serverdata från webbplatsens användare. Webbplatsen kan genom användande och 
analysering av loggdata utvecklas utifrån kundens behov och beteenden på webbplatsen 
som, med användandet av den här strategin inledande till tekniken web usage mining, kan 
leda till fler besökare på webbplatsen. 

Användandet av en strategi som kan samla in data med effektiviserade svarstider vid lagring 
av loggad serverdata, i förhållande till de andra strategierna, genererar i sin tur till 
prestandavinster. Det skapar en bra grund för mer avancerade system att kunna fortsätta 
utvecklas och främjar utveckling av komplexa system utan att det skall bli allt för krävande 
med en loggning av serverdata. Även om strategins genomsnittliga svarstid hanterar låga 
tidseffektiviseringar, är det ändå en genomsnittlig prestandavinst för svarstider på mellan 
8,95 % - 14,05 % i jämförelse med de andra strategierna. Den genomsnittliga svarstiden för 
strategi 4 ligger på 0,25903 millisekunder.  

En funnen prestandaeffektivisering för svarstider genererar i större perspektiv till en ökad 
användning av loggning med strategi 4 för web usage mining, utan att ett mer komplext och 
krävande system skall bli än mer krävande. Det kan främja webbplatsers användande av 
loggning med vetskapen om en vetenskapligt grundad strategi för datainsamling som 
innehar den genomsnittligt lägsta prestandapåverkade svarstiden. Många mindre 
prestandavinster genererar till slut till en större prestandaeffektivisering. Finns det en 
prestandaeffektivisering att göra, som i det här fallet valet av en strategi utifrån dess 
svarstider vid lagring av loggdata, skapar användandet av det en utökad möjlighet för 
skapandet av mer komplexa system.  

Valet av metoden experiment, med de avgränsningar som gjordes, gav arbetet och skapade 
en tillförlitlig grund för analysering och resultat. För att kunna genomföra experimentet är 
en kvantitativ teknikbaserad mätning i kontrollerad, offline miljö en bra grund för att få fram 
resultat som är tillförlitliga för jämförelser och analysering av de olika strategierna. Utifrån 
data som framkom kunde vetenskapligt grundande slutsatser dras som genererar till ett 
tillförlitligt arbete.  

Hade testpersoner använts för experimentet hade inte resultatet speglat de olika strategierna 
till sin helhet, utan mer beroende på hur testpersonerna betett sig under experimentet. 
Genom avgränsningen teknikbaserad och kvantitativ mätning framkom data inför 
analysering som är statistiskt säkerställd, som lägger extra tyngd i arbetets resultat och 
slutsatser. Simulering av användare samt mätning av svarstider kunde göras utan att 
påverka den faktiska tjänsten, men ändå skapa ett reellt resultat. Även sett utanför den tjänst 
som arbetet grundade genomförandet på, kan resultatet användas för tjänster som vill logga 
serverdata med låg negativ prestandapåverkan av dess svarstider. Genomförandet av 
metoden ligger inte enbart till grund för den aktuella tjänst som experimentet utförts på utan 
kan implementeras för olika tjänster. 
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6.1 Samhällelig nytta och etiska aspekter 
Arbetet erhåller en samhällelig nytta då det i dagsläget strävas mot att skapa kraftfulla 
komponenter och teknologi i miniatyriserat format. Utvecklingen av komplexa system och 
komponenter betyder inte enbart större massa, utan kan även beröra komplexiteten i att få 
ut maximal effekt av en liten enhet eller komponent. Dessa komponenter kan exempelvis 
vara minneskort, digitalkameror, batterier och kraftfulla operativsystem som skall in i en 
smartphone eller en laptop. Vid en miniatyrisering av formatet försvinner även viss kraft och 
prestanda från komponenten. Det utvecklas hela tiden mot att kunna skapa mer 
miniatyriserade system och komponenter med så kraftfull och litet bortfall av prestanda som 
möjligt. Bland annat inom utvecklingen av datorer och smartphones som vill leverera 
kraftfull prestanda (Telecomidag.se, 2012). Här har små prestandaeffekter betydelse, då 
även valet av strategi kan ha betydelse, med värden som 8,95 % - 14,05 % lägre 
genomsnittliga svarstider. Små resurser kan sparas in och vid flertalet av dessa sparanden av 
resurser återfinns utvecklingen av installeringar och användande av mindre produkter med 
få prestandaförluster. Utvecklingen i samhället mot ett intresse i att kunna använda mer 
smarta system och inte behöva använda lika stora enheter som tidigare för att nå det resultat 
användaren efterfrågar finns både inom datorer där surfplattor har ett ökat intresse och 
inom tekniker för att få mobiltelefoner tunnare (NyTeknik.se, 2012). 

Loggning växer och sker i dagsläget allt mer och i olika former. Som Werner, et al. (2013) 
nämner finns det en stor användbarhet och även ett intresse av loggning som grund för 
undersökningar och utveckling av webbplatser. Det blir därmed mer intressant och aktuellt 
att se över huruvida olika lagringsstrategiers svarstider för loggning av serverdata kan ha så 
små negativa prestandaeffekter som möjligt. Loggning sker bland annat inom 
musikbranschen där, som exempel, Spotify och Last.fm loggar och hanterar data för att 
kunna ge rekommendationer på låtar och hitta liknande användare (Rockbox.org, 2014). 
Som Kärkkäinen, et al. (2010) nämner sker även digitalt sociala former av lifelogging 
(lagrande av information om beteenden och livshändelser) som lagrar data, över sociala 
medier så som Facebook, Twitter och Instagram, för att spara, lagra och dela med sig av 
aktiviteter och händelser i digital miljö både mellan vänner och även för egen skull. Arbetet 
blir därmed aktuellt med det experiment som gjorts, angående undersökning över hur 
loggning kan lagras med så låga svarstider som möjligt utifrån de strategier som arbetet 
berört. 

Arbetets underlag baseras på en reell tjänst men strategierna är inte konstruerade enbart för 
den här tjänsten utan kan användas av fler organisationer och verksamheter. Arbetet 
innehar en vetenskaplig grund bakom dess antaganden och kan ligga till grund inför starten 
av loggning av serverdata på webbplatser med hjälp av tekniken web usage mining. Utifrån 
detta arbete styrks en strategi som innehar den genomsnittliga svarstid som påvisar bäst 
effekt för lägst prestandapåverkan och innehar en samhällelig nytta för utveckling inom 
kraftfulla och komplexa system som fokuserar på prestandautveckling och utveckling utifrån 
användares behov och beteenden. 

Ytterligare diskussion för samhällsnyttan inom framtida arbeten diskuteras under kap. 6.3.2.  
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6.1.1 Risker 
Det är viktigt att säkerställa loggdata och ha en säker databas med lösenord och känslig data 
skyddad från obehöriga användare. Loggning kan i annat fall medföra samhälleliga etiska 
risker då obehöriga med oetiska intensioner kan få tag på känslig information ur loggar som 
kan härleda till både webbplatsen och medlemmarna/användarna på webbplatsen 
(Srivastava, et al., 2000). Det är även viktigt att använda en vetenskapligt grundad teknik, 
som detta arbete använt, för att säkerställa att kvalitativ data loggas för webbplatsen och att 
inte för många variabler loggas utan relevans. I annat fall blir datainsamlingen inte 
fokuserad till nyttan inom fasen, då datainsamlingsfasen skall hämta in kvalitativ data inför 
kommande faser i utvinningstekniken web usage mining. 

Som tidigare nämnda etiska aspekterna här ovan samt i kap. 3.3 är det bland annat viktigt 
att användare av webbplatsen är medvetna om att deras data kan/blir loggad och lagrad, för 
att användaren själv skall kunna ha ett val huruvida information om denne får lagras eller 
inte. Detta för att inte användaren skall känna sig maktlös och berövad dess integritet 
(Kiciman & Livshits, 2010). De besöksmönster och förståelser av användares behov som kan 
utvinnas utifrån datainsamlingsfasen skall användaren kunna ha valt eller godkänt själv vid 
exempelvis en registrering som medlem. Loggning sker i dagsläget av flertalet webbplatser 
och tjänster i samhället, som inte hade fungerat om det inte funnits användaravtal och 
rättigheter för tjänsten som medlemmar behövt godkänna för tillåtelse av loggning, då 
Personuppgiftslagen i annat fall hade gällt (Datainspektionen.se, 1998). Nyttan av loggning 
för utveckling av webbplatsen och deras förståelse över användares behov och 
besöksmönster gör det intressant att inneha användaravtal och regler som förhåller till att 
loggning skall kunna ske som exempel i utvecklingssyfte. Under arbetet har känslig data inte 
hanterats eller kunnat härledas, då metoden skett i offline, lokal miljö som simulerat reellt 
användande.  
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6.2 Faktorer för trovärdighet 
Genom användandet av ANOVA styrks underlaget och analyseringen av arbetet innehar en 
stärkande faktor då variansanalysen, som nämnt tidigare, är den mest använda tekniken för 
att jämföra olika metoder eller strategier (Lane, 2013). Arbetet innehar en vetenskapligt 
grundad litteraturstudie och metod, där metoden grundar sig på Wohlin, et al. (2012) 
experiment. De grundläggande faktorerna för arbetet grundar sig på vetenskapliga underlag 
och genomförandet har bland annat inspirerats av artiklars strukturupplägg, så som 
Hernández, et al. (2010) tabellstruktur. Arbetets experiment har utgått från en reell tjänst 
som är i användning och expanderar med fler medlemmar, där den grundläggande miljön 
för experimentet och genomförandet har skapat en bra grundmiljö inom webbplatsens 
uppbyggnad utifrån kod och databas. 

Styrkan i att se över mätningarnas svarstider istället för totala tiden för scriptet har styrkt 
arbetets resultats trovärdighet. Aspekter som inte innehar intresse för att veta svarstiderna 
för lagringen av loggdata har därmed exkluderats och resultatet blir mer precist. Hade en 
mätning över hela scriptets gång skett hade många fler faktorer räknats in. Hantering av 
scriptdata som skickas via ajax in till PHP-funktioner som loggar data och vidare för lagring 
genom en PHP-klass in till databasen, ihop med kringliggande processer som kan beröra den 
totala svarstiden för varje mätning. Mätningarna hade inte varit koncisa med vad som mätts 
och analysen hade inte gett lika säkerställd grund för analys och resultat. 

Faktorer som hade gett arbetet ytterligare trovärdighet vore om tidsramen för arbetet hade 
varit större så fler, större och längre mätningar hade kunnat göras under experimentet. 
Detta hade gett mer data och utvärderingsunderlag, som kunnat påvisa ytterligare faktorer 
så som huruvida vissa spikade värden är slumpmässiga eller ej och mer inblick i vad dessa 
spikade värden hade berott på. Arbetet innehar inom den tidsram som getts fortfarande 
trovärdiga resultat då mätningarna utgått från att få in tillräcklig mängd statistiskt 
säkerställd data inför analysering av arbetets resultat, som säkerställts med ANOVA.  
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6.3 Framtida arbete 
Ytterligare mätningar hade varit av intresse för att säkerställa att strategi 4 även ger liknande 
resultat vid större mängd data i databaserna och ifall trycket på webbplatsen ökas. Det här 
hade varit något som fortsatt mätas för vid framtida arbete. Inte bara huruvida strategi 4 
förändras eller inte, utan även huruvida de andra strategierna förändras och hur de olika 
strategierna förhåller sig till varandra. Det hade även varit intressant att se hur de egna 
bidragen, databasstrukturerna och tabellstruktur 1, till arbetet förhåller sig till varandra vid 
ytterligare framtida arbete. 

6.3.1 Kort perspektiv 
Strategi 1 och 3 ligger i liknande nivåer är då båda lagrar mot en tabell vid varje klick. För att 
lagra till två olika tabeller behöver varje klick ses över huruvida det är in-/utloggning eller 
klick i inloggat läge före lagring i en av tabellerna i tabellstruktur 2. Här är skillnaden störst 
och påvisar att loggdatabasen ger lägst genomsnittlig svarstid i motsats till databasstruktur 1 
ger högst värden. Strategi 4 har inom det här arbetet och tidsram påvisat bäst resultat men 
det utesluter inte förändrade värden vid fler mätningar under längre tidsram. Vid längre 
tidsram och fler mätningar hade det kunnat förändras så någon av de andra strategierna vid 
ett visst läge ger bättre/sämre resultat än vid mätningarna utifrån den här tidsramen. 

Experimentet skulle utvecklas med fler och större mätningar under längre mätperioder, för 
att se över hur de olika strategierna beter sig vid ökad mängd tryck mot tjänsten. Både 
genom en ökning av hur många sessioner (simulerade användare) som besöker tjänsten per 
24-timmarsintervall men även hur många klick som varje session skulle innehålla. Detta för 
att se hur de olika strategierna förhåller sig till varandra och se över hur spikade värden 
resulterar sig. Även för att se om strategierna håller liknande resultat som de gjort utifrån 
detta arbete eller om och i så fall vid vilket tillfälle och på grund av vad som gör att 
strategierna förändras. De spikade värdena hade varit intressant att utveckla analys utöver i 
fortsatt arbete för att se över huruvida de representerar sig slumpmässiga eller ej. Utifrån 
dessa resultat hade värdena kunnat analyseras och diskuteras utifrån var de förekommer. 

På det kortare perspektivet under framtida arbete hade även ytterligare analyser varit 
intressant. Analystestet Post Hoc skulle kunnat utveckla den analys och de resultat som 
framkom utifrån ANOVA. Post Hoc används som komplement utifrån resultaten från 
ANOVA, då ANOVA bevisar att det finns skillnader mellan strategierna men inte vart 
skillnaden ligger. Ett framtida test med Post Hoc hade varit intressant. Däremot har det i 
detta arbete analyserats utifrån ANOVA tillsammans med data som lagrats och 
sammanställts för samtliga klick i delstrategierna. Insamlad data presenteras som grafer och 
graferna tillsammans med ANOVA har gett ett bra analysunderlag, då det utifrån graferna 
och summeringen av ANOVA gått att analysera strategiernas genomsnittliga svarstider.  

Ytterligare mätningar som hade kunnat göras under framtida arbete är att göra samtliga 
mätningar som skett under detta arbetes gång, men genom att behålla data i databasen efter 
varje mätning. Samma mätningar även med de ytterligare mätningar som framtida arbete 
kunde ha genomfört under det kortare perspektivet (ökade mängder sessioner samt klick). 
En problematik med dessa former av mätningar hade varit att de olika strategierna utgått 
från olika mängd data i databasen. Det hade därför fått läggas under ett lite längre 
perspektiv då alla delstrategier och mätningar hade fått läggas inom olika testfall där de 
mäts mot olika (men lika mellan de olika delstrategierna och strategierna) mängder data i 
databasen vid mätningarna. Ett framtida arbete som det här hade utvecklat testfallen många 
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gånger om och varit tidskrävande, men hade förmodligen gett ett mer utökat resultat på 
huruvida de olika strategierna beter sig och förhåller sig till olika mängd data i databaserna. 
I dagsläget testas mätningarna med olika mängd data i databaserna i den mån 
databasstruktur 1 innehåller en viss mängd data men databasstruktur 2 innehåller inget 
utöver loggdata som lagras för varje delstrategi. Det här hade även kunnat ligga till grund för 
eller utvecklas för att mäta på huruvida big data hade förhållit sig mellan de olika 
strategierna. 

En annan experimentgrund hade kunnat vara ett utbyte av den tabellstrukturerade 
databasen MySQL till någon annan, för att se huruvida de olika mätresultaten förhåller sig i 
jämförelse med varandra. Det här är dock mer krävande då arbetet behöver grunda sig mot 
en annan databas inför implementation och genomförande av arbetet, inför jämförelser 
mellan de två resultaten. Det viktigaste vore att göra mätningarna för både den nya 
databasen samt den aktuellt använda (MySQL) databasen, för att veta att resultaten för den 
här formen av jämförelser grundar sig på samma mätningar. 

Vidare undersökning vore även att använda strategi 4 i datainsamlingsfasen inom web usage 
mining som grund för datautvinningstekniken. En implementation av den här strategin och 
ett utövande av web usage mining mot en webbplats hade varit ett intressant framtida 
arbete. Detta för att se huruvida tekniken förhåller sig till strategi 4 i den inledande fasen. 
Det är också intressant för att se huruvida det här arbetet förhåller sig till ett företag eller en 
tjänst som vill påbörja loggning av serverdata, och applicera slutsatserna utifrån detta 
arbete, med ett forskningsetiskt, vetenskapligt förankrat arbete. Under framtida arbete med 
ett något längre perspektiv, kan resultatet bevisa huruvida strategin inom 
datainsamlingsfasen ligger till grund för även en långsiktigt grundande effektivisering av 
svarstider för loggning av serverdata.  

6.3.2 Långt perspektiv 
Resultatet av det här arbetet kan även leda till grundande arbete inför andra områden. 
Strategi 4 behöver inte endast ligga till grund för web usage mining, utan är vetenskapligt 
och statistiskt säkerställd för att i det här arbetet vara den strategi som presterar bäst i 
förhållande till lägst negativ påverkan på prestandans genomsnittliga svarstid. Ytterligare 
faktorer som den här strategin hade kunnat ligga till grund för och använts till är många. En 
framtida implementering av loggning med strategi 4 för att kunna få ökad statistisk grund 
och analyseringsunderlag, hade kunnat generera till en mängd användningsområden.  

Implementationen av loggning utifrån arbetets resultat och slutsatser kan leda till en 
statistiska underlag och analysering som tyder på framtida förståelser över hur människor 
hanterar och använder sig av teknik i dagsläget och framöver. Samt hur deras vardag och liv 
förhåller sig till tekniken som används. Beteendemönster hur användare relaterar till teknik i 
dess vardag och förlitar sig på tekniken kan analyseras utifrån detta. Loggning och detta 
arbete kan framöver exempelvis kunna ligga som underlag för en ökad förståelse över hur 
teknikens framtida utveckling kan rikta sig mot direkta användare, för en ökad 
effektivisering och användning. Arbetet kan under längre perspektiv även ligga till grund för 
en förståelse över hur utvecklingen inom teknik av olika slag kan förändra eller utveckla en 
användares beteende, beroende på bland annat val och mängd användande av tekniken i 
samband med rutiner och vardagligt utförande. Ett enklare exempel kan vara att 
implementera loggning i webbläsare, för understöd till algoritmer som automatiskt sparar 
ofta använda sidor som bokmärken eller för att ge mer inriktade sökresultat för individen. 
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Med hjälp av loggningen kan man exempelvis analysera tidpunkter, platser och klick i 
samband med varandra för att veta vad, var, när och hur teknologin och teknik används. I 
vilka samband används den och med vilka syften. Utifrån detta blir det intressant att även få 
fram mönster för varför och hur dessa mönster framkommer. De hade kunnat ligga till grund 
för ökad förståelse inom dess utveckling. Exempelvis hade det varit intressant att använda 
det till grund för huruvida människors beteenden och vardagliga rutiner förändras vid 
dagligt användande av mobiltelefoner, datorer, bilar, kommunal trafik och ytterligare 
tekniker. Arbetet kan ligga till grund för en statistisk grundläggning inför analysering av 
beteendemönstren hos användare. Utifrån detta kan jämförelser göras och utveckling ske.  

Ett exempel kan vara att en utvärdering genomförs av hur användare som använder sig av en 
viss smartphone, dator eller bil under ett år, förhåller sig i olika situationer beroende på 
märket av dess smartphone, dator eller bil. Personer som, utöver den tekniska 
användningen, har likvärdiga arbetsmiljöer och vardag samt intressen. Göra en 
implementering av detta arbete som underlag för att sedan kunna analysera och jämföra 
dess beteenden. Därifrån hade det kunnat ligga till grund för hur och varför viss utveckling 
eller förändring skall ske för teknologin. Vad användare gör i samband med dess teknik och 
varför. Det kan även förändra utvärderingsgrunden för hur jämförelser och tester mellan 
olika företag och märken sker idag. Ett fokus på hur teknologin från olika företag och 
användarområden berör och effektiviserar användares vardag hade för ett framtida 
perspektiv varit något som attraherat individen och känt att de köper viss teknik för ett visst 
syfte och teknologi, utöver det grundläggande syfte som i dagsläget finns.  

Ett annat framtida exempel kan vara tillämpning i en bil, där allt som användaren gör och 
händer i bilen (växling, antal passagerare, bromsar/gasar, AC, hastighet, oljenivå, 
bränsleförbrukning och så vidare) loggas. Där kan beteenden och förhållanden analyseras 
och finna mönster utifrån en användares körning och exempelvis förutspå stressnivå, 
humör, ålder, kön och antal passagerare. Utifrån den informationen kan mönster 
tillsammans med användning av bilen (som nämnt med exempelvis bromsning och 
förbrukning) ligga till grund för utveckling av design och produkter för ett framtida 
perspektiv av personliga och specifika utvecklingar mot användaren. Exempelvis en person 
som köper den bil som (på grund av märke, förhållning till design av interiör, placering av 
växelspak, ratt och knappar, placering av kablage samt komponenter i motorhuven och 
styrsystem etcetera) kan vara det märke och den modell som personen helst skall använda 
för att kunna ha bäst förutsättningar under dagen. Om de exempelvis har ett teknikbaserat 
kontorsarbete och fortfarande skall kunna uppnå lika stort fokus under dagen även om de 
behöver pendla sammanlagt över en timma per arbetsdag, jämfört med dem som inte 
pendlar. En sådan här utveckling för framtiden hade varit stort. Något som det här arbetet 
förhoppningsvis skulle kunna ligga till start för, om man ser ur ett långt perspektiv. 

Framtidsaspekter under det långa perspektivet ligger även till grund för en ökad 
samhällsnytta inom teknologins utveckling. Självklart inom gränser, då det i förhållande till 
ledande problem i världen kanske inte anses som den främsta samhällsnyttan. Men inom 
ämnet som arbetet förhållit sig till kan det här arbetet kunna användas som en utvecklande 
samhällsnytta inom framtida perspektiv. Kan man under ett längre perspektiv utifrån det 
här arbetet analysera och identifiera hur en teknologi och teknik skall utvecklas för att nå de 
beteenden och behov som existerar, för att få fler användare att finna det effektivt och 
attraktivt att använda, hade det gett ett tillskott i hur teknologins utveckling grundats 
framöver.  
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Appendix A – Pilotstudie 
Mätdata från pilotstudie för utvärdering av mätbarhet inför studieexperimentet. 

 

Figur 51 Pilotstudie - Mätdata för strategi 1 

I Figur 51 återfinns mätdata för pilotstudie av strategi 1, innehållande tabellstruktur 1 mot 
databastabellen userLog. 

 

Figur 52 Pilotstudie - Mätdata för strategi 2 till tabellen sessionLog 

 

Figur 53 Pilotstudie - Mätdata för strategi 2 till tabellen usageLog 

I Figur 52 och Figur 53 återfinns mätdata för pilotstudie av strategi 2, innehållande 
tabellstruktur 2 med tabellerna sessionLog och usageLog. 

 

Figur 54 Sammanställning av svarstider för strategi 1 (T1) och strategi 2 (T2.1 och T2.2) 

Utifrån tabellernas mätdata representerades dess svarstider i en tabell (se Figur 54) för en 
tydligare utvärdering från resultatet av pilotstudien. 



 
II 

 

Figur 55 Total tidsåtgång under en session utifrån det automatiserade scriptet 

Ytterligare sammanställning av mätdata där strategi 1 (med tabellstruktur 1: T1) och strategi 
2 (tabellstruktur 2: T2) totala mätvärden för en session presenteras, se Figur 55. Notera att 
den totala tiden av strategierna innefattar mer än bara svarstider. Studien skall se över 
lagringsstrategiernas svarstider och skall därmed inte utgå och beräkna utifrån den totala 
tiden en session tar med hjälp av det automatiserade scriptet.   



 
III 

Appendix B – Exkluderad data: genomsnitt per 
session 
Exkluderade resultat och grafer för genomsnitt av sessioners svarstider. Spikade värden 
innehåller sessioners genomsnittliga svarstid, innefattande klick med en svarstid som är 
>= 1 millisekund. Själva genomsnittet på sessionen i sig behöver dock inte representera ett 
värde >= 1 millisekund. 

Strategi 1 
Spikar återfinns inom strategi 1.2 (Figur 57) och 1.3 (Figur 59). Exkluderar totalt 5 spikade 
värden, mellan 0,732 – 1,716 millisekunder. 

 

Figur 56 Strategi 1.1 - 10 klick per session 

 

Figur 57 Strategi 1.2 - 25 klick per session – med spikar 
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Figur 58 Strategi 1.2 - 25 klick per session - utan spikar 

 

Figur 59 Strategi 1.3 - 50 klick per session - med spikar 

 

Figur 60 Strategi 1.3 - 50 klick per session - utan spikar 
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Strategi 2 
Spikar återfinns inom strategi 2.2 (Figur 62) och 2.3 (Figur 64). Exkluderar totalt 8 spikade 
värden, mellan 1,028 – 2,024 millisekunder. 

 

Figur 61 Strategi 2.1 - 10 klick per session 

 

Figur 62 Strategi 2.2 - 25 klick per session – med spikar 

 

Figur 63 Strategi 2.2 - 25 klick per session – utan spikar 
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Figur 64 Strategi 2.3 - 50 klick per session – med spikar 

 

Figur 65 Strategi 2.3 - 50 klick per session – utan spikar 

Strategi 3 
Spikar återfinns endast inom strategi 3.3, se Figur 68. Exkluderar totalt tre spikade värden, 
mellan 1,426 – 1,644 millisekunder. 

 

Figur 66 Strategi 3.1 - 10 klick per session 
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Figur 67 Strategi 3.2 - 25 klick per session 

 

Figur 68 Strategi 3.3 - 50 klick per session – med spikar 

 

Figur 69 Strategi 3.3 - 50 klick per session – utan spikar 
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Strategi 4 
Spikar återfinns endast inom strategi 4.3, se Figur 72. Exkluderar totalt 6 spikade värden, 
mellan 1,154 – 1,836 millisekunder. 

 

Figur 70 Strategi 4.1 - 10 klick per session 

 

Figur 71 Strategi 4.2 - 25 klick per session 

 

Figur 72 Strategi 4.3 - 50 klick per session – med spikar 
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Figur 73 Strategi 4.3 - 50 klick per session – utan spikar 
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Appendix C – Exkluderad data: svarstider per klick 
Exkluderade resultat och grafer för svarstider per klick. Spikade värden innehåller klick 
med en svarstid som är >= 1 millisekund.  

Strategi 1 
Exkluderade spikade värden från delstrategi 1.2 och 1.3. 

 

Figur 74 Svarstider per klick – Lagringsstrategi 1 

Strategi 2 
Exkluderade spikade värden från delstrategi 2.2 och 2.3. 

 

Figur 75 Svarstider per klick – Lagringsstrategi 2 

Strategi 3 
Exkluderade spikade värden från delstrategi 3.2 och 3.3. Maximalt mätvärde för 3.2 är 5 ms. 

 

Figur 76 Svarstider per klick – Lagringsstrategi 3 

Strategi 4 
Exkluderade spikade värden från delstrategi 4.2 och 4.3. Maximalt mätvärde för 4.2 är 5 ms. 

 

Figur 77 Svarstider per klick – Lagringsstrategi 4 
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Appendix D – Analysunderlag: svarstider per klick 
Jämförelse mellan strategier inom antal klick per 100 sessioner. Utan spikade värden. 

10 klick 
Jämförelser av svarstider utifrån 10 klick per session. 

 

Figur 78 Strategi 1 - 10 klick per session 

 

Figur 79 Strategi 2 - 10 klick per session 

 

Figur 80 Strategi 3 - 10 klick per session 
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Figur 81 Strategi 4 - 10 klick per session 

25 klick 
Jämförelser av svarstider utifrån 25 klick per session. 

 

Figur 82 Strategi 1 - 25 klick per session 

 

Figur 83 Strategi 2 - 25 klick per session 
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Figur 84 Strategi 3 - 25 klick per session 

 

Figur 85 Strategi 4 - 25 klick per strategi 

50 klick 
Jämförelser av svarstider utifrån 50 klick per session. 

 

Figur 86 Strategi 1 - 50 klick per session 
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Figur 87 Strategi 2 - 50 klick per session 

 

Figur 88 Strategi 3 - 50 klick per session 

 

Figur 89 Strategi 4 - 50 klick per session 

 


