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Sammanfattning 

Den här rapporten visar olika säkerhetsrisker som finns för en webbapplikation och mer detaljerat 

beskriver hur och vad SQL injection-attacker används för samt hur dessa attacker kan förhindras. 

Utöver säkerheten undersöks olika metoder för prestandaförbättringar. Rapporten riktar in sig på 

mjukvaruförbättringar inom bland annat Asynchrounous Javascript And XML (AJAX) [3], minskad 

minnesanvändning och minimera antalet anrop mellan klient och server. 

Resultatet vad gäller säkerhet mot SQL-angrepp visar att PHP Data Object (PDO) effektivt 

förhindrar dessa attacker. Det krävs inte mycket arbete för utvecklaren att genomföra detta i nya 

applikationer och det gör applikationen säker mot SQL injections. I befintliga applikationer måste 

varje anrop anpassas men utvecklaren behöver sen inte tänka på att hantera input från 

användaren. 

Problemet med publika fakturor, dvs en publik direktlänk till varje respektiva faktura PDF, löstes 

genom att utgå från systemet egna ramverk för hantering av authentisering och rättigheter. Alla 

PDF-filer lagras privat utan åtkomst utifrån applikationen. 

Samtliga tester gällande prestanda visade positiv inverkan hos applikationen. Vissa mer än andra 

men tiden för implementation varierade och påverkar besluten. Asynchronous Javacript and XML 

(AJAX) [3] är den metod som krävde mest tid att implementera eftersom det kräver flera moment, 

skicka förfrågan till server, servern behandlar förfrågan och skickar tillbaka till klienten som hanterar 

resultatet. Trots det så blev tiden väl spenderad i förhållande till målet jag ville uppnå om bättre 

responstid för användarna. Indexering av databastabeller minskar ner sökningstiden för varje anrop 

men kan skapa flaskhalsar om de inte används på rätt sätt. Genom att hålla nere antalet index på 

en tabell så förbättras prestandan för INSERT, UPDATE och DELETE. Om en tabell används ofta 

för sökning istället för att ändra data så är det effektivt att använda index. Databasprestanda är ett 

väldigt brett och omfattande område vilket denna rapport endast gått igenom en bråkdel av genom 

att fokusera på indexering. 

Andra prestandaförbättringar som undersökts är olika metoder för att minska antalet anrop mellan 

klient och server. Här har fokus legat på metoder som kräver en låg kostnad men med förhoppning 

om stor effekt. CSS Sprites är en sådan metod som skapar en stor bild av flera mindre bilder. 

Istället för att hämta varje bild enskilt så hämtas en större bild. Antalet anrop minskar med den 

sammansatta bilden blir oftast större än de små tillsammans. Trots detta så övervägs detta oftast 

med färre anrop. Minimering av filer är också en enkel metod som strävar efter att minska storleken 

på filer genom att ta bort radbrytningar och onödiga mellanslag i koden. Olika online verktyg finns 

för att enkelt åstadkomma detta vilket gör att kostnade för implementering blir låg och effekten kan 

bli hög. 

Slutligen har resultatet visat att applikationens prestanda har förbättrats. Vissa av metoderna har 

endast implementerats i en vy vilket kan ge ett skevt resultat då varje vy kan variera och beroende 

på hur data används i respektive vy kan olika metoder vara mer effektiva 
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Abstract 

The purpose of this document is to present different security risks that exist for web applications 

and in detail describe how and why SQL injections are used and also how these attacks can be 

prevented. 

Apart from security this document will also compare different methods to improve software 

performance. Methods included will be Asynchrounous Javascript And XML (AJAX), decrease 

memory usage and also how to minimize the number of requests between frontend and backend. 

The result regarding SQL injection attacks shows that PHP Data Object (PDO) effectively prevents 

these types of attacks with very small effort from the developer in new applications. For existing 

applications all request to the database must be adjusted but then the developer doesn’t have to 

worry about user input validation. 

After the discovery of public invoices, an URL to the invoice PDF file causing search engines to find 

the invoices, the location of invoices where moved to a private storage. By using the Kufu platform 

the security issues were solved with the build in authentication and privilege management and the 

invoices are now only accessed through the application.  

All tests regarding performance showed a positive result. Some more than others but the time for 

implementation could vary which affects the decisions. Asynchronous Javacript and XML (AJAX) [3] 

is the most time consuming method to implement since it require serveral steps, send request to 

server, server manages the request and sends it back to client which manages the result. 

Compared to the goal I wanted to achieve for better user experience that time was well spent. The 

database indexes decreases the time load but could cause bottle necks if used incorrectly. By using 

as few indexes as possible on a table the performance will improve regarding INSERT, UPDATE 

and DELETE request. If a table uses SELECT much more than the others then using indexes will 

be more effective than the other way around. Database performance covers a wide area of 

information but this document will only cover indexes. 

Other performance improvements that’s been covered was to minimize the number of server 

requests from the client but by focusing on methods with low cost and hopefully big effect. CSS 

Sprites is one of these methods that creates a large image of smaller images. Instead of requesting 

each small image separately only one request is made for the large image. Even though the large 

image may be bigger than all the small ones the performance will be improved by the number of 

requests. Also minimizing code files by removing row breaks and spaces in the code will decrease 

the request size and therefore decrease page load. There are several online tools for these 

methods which keeps the implementation costs low and the effect can be high. 

The testing results shows that the application performance has been improved. Some of the 

methods have only been implemented in one view which may give a misleading result since each 

view may vary and depending on how the data is used in each view different methods could be 

more or less effective. 
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Lista på akronymer och förkortningar 

PHP PHP Hypertext Preprocessor. Skriptspråk som körs på webbservrar för 

applikationer 

Backend / server Fil som hanterar kod på server-sidan. 

Frontend / klient Fil som hanterar kod på klient-sidan, hos användaren 

Template Mall som specificerar hur gränssnittet hanterar data från backend 

URL Uniform Resource Locator, adress till en identifierad källa på Internet. 

Array Samling av data 

HTML HyperText Markup Language, Språk för att hantera markups för 

hemsidor 

DOM Document Object Model [1] är ett gränssnitt för att hantera innehållet i 

dokument av typen HTML eller XML 

Internet Nätverk för enkel åtkomst av text, bild och ljud 

Mozilla Firefox Webbläsare för sidor på Internet 

phpMyAdmin Ett webbaserat verktyg för att administrera MySQL [20] 

MySQL Relational Database Management System (RDBMS) [21] 

AJAX Asynchronous Javacsript And XML (AJAX) används för att skicka och 

ta emot data mellan frontend och backend [3] 

XMLHTTPRequest Objekt som tillåter kommunikation mellan klien och server [3] 

JSON JavaScript Object Notation (JSON) är ett textbaserat format för att 

utbyta data [31] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För användarna är det viktigt att en applikation är responsiv och har de funktioner som krävs för att 

kunna utföra arbetsuppgifterna. Om applikationen upplevs långsam så minskar effektiviteten och 

skapar irritation. Detta kostar pengar för företaget och kan i slutändan leda till att man slutar använda 

applikationen. 

För varje webbapplikation finns risken att utsättas för attacker. Dessa attacker kan ha olika syften: 

komma åt hemlig information, förhindra trafik eller allmänt sabotera för företaget. 

För att undvika detta så är det viktigt att applikationen underlättar arbetet för användaren och att 

informationen i applikationen hanteras säkert. 

1.2 Syfte 
Uppgiften bygger på att förbättra säkerhet och prestanda i den befintliga applikationen samt att försöka 

implementera vissa önskemål från användarna som underlättar deras arbete. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att vidareutveckla ett befintligt tidsrapporteringssystem. Systemet är en 

webbapplikation, skriven i PHP Hypertext Preprocessor (PHP, programmeringsspråk) som kör MySQL 

(Databashanterare för lagring av data) på en linux-server (Operativsystem). 

Följande frågor ska besvaras i arbetet: 

 Vilka olika typer av säkerhetsrisker finns det? 

 Hur kan man skydda sig? 

 Hur kan prestandan förbättras? 

1.4 Metod 
För att finna svar på de frågor som ställs i arbetet krävs ett underlag av olika metoder som eventuella 

lösningsförslag. När tillräckligt med underlag finns kommer dessa metoder undersökas och jämföras 

mot tidigare lösning om det blev någon förbättring eller inte. 

1.5 Avgränsningar 
Både säkerhet och prestanda är ett brett ämne. För att avgränsa projektet och hålla det inom tidramen 

så kommer rapporten fokusera på förbättringar hos mjukvaran, dvs applikationen snarare än 

hårdvaran, materiella komponenterna. 

Projektet kommer att omfatta 3 befintliga vyer i systemet:  

 Daily report 

 Manage time 

 Invoice time 

SQL indexering kommer endast omfatta databastabellen time_reports för dessa tre vyer. Index 

påverkar flera delar av ett anrop, tex WHERE, GROUP BY eller ORDER BY, men projektet kommer 

endast att undersöka where-klausulen. 

CSS sprites testas endast i Daily report och minimering av filer kommer endast testas på Daily report 

javascript och CSS mallen. 
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2 Teori 

2.1 Säkerhetsrisker 
Diagramet nedan visar vilka attacker som var vanligast under 2013 [5]. 

 

 

2.2 Kufu 
Kufu är ett ramverk utvecklat av Further AB som används som grund för webbaserade applikationer. 

Ramverket är utvecklat i PHP tillsammans med MySQL för lagring i databaser. 

Kufu tillför fyra grundfunktioner anpassade för alla webbapplikationer. Dessa är: 

1. Sessions- och rättighetshantering vilket kan innebära att man har grupper med olika 

rättigheter till vyer och funktioner. Genom att ge användaren olika roller så blir fler funktioner 

tillgängliga. 

2. Applikationsstruktur för enkel hantering av skapande av nya vyer och menyer. 

3. Separation av mallar och kod vilket medför att utvecklingen kan baseras på olika kompetenser 

inom specifika områden, exempelvis HTML, PHP eller javascript. 

4. Återanvändning av mallar. Genom att bryta ner mallarna i olika delmoment kan dessa mallar 

återanvändas för att minska utvecklingstiden. 

Filstrukturen är uppdelad i två grenar, privat och publikt för att skydda filerna utifrån applikationen.. 

Därefter separeras filerna mellan system och applikation. Varje vy är sparad i databasen där en 

template och backend fil specificeras. 

Index.php är kärnfilen för hela systemet och laddar all annan funktionalitet, hämtar template och kollar 

rättigheter. Grundflödet av Kufu visas enligt bilden nedan. 
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Figur 1  - kufu flowchart 
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2.3 Applikationen 
Applikationen är ett tidrapporteringssystem som omfattar 3 vyer, rapportering av tid, godkännande av 

tid inför fakturering och slutligen fakturering mot kund. Detta kapitel omfattar utseendet av 

applikationens 3 vyer. 

2.3.1 Daily report 

Bilden visar en översikt över Daily report. Här rapporterar användaren sin tid genom att fylla i 

formuläret. Börja med kund, projekt och arbeta nedåt. Vissa av fälten fylls i automatiskt beroende på 

vilka val man gör. Detta sker av de default-regler som systemet hanterar. Kapitel 2.7 Default-engine 

beskriver utförligt hur dessa regler hanteras. När alla obligatoriska fält är ifyllda så klicka ”Report” så 

visas all rapporterad tid under formuläret. 

Det finns även möjlighet att rapportera tid på andra bolag inom samma koncern. I detta fall väljer 

användaren ett annat bolag än sitt egna och rapporterar tid på en kund. Systemet skapar då två 

tidrapporter, en för kunden under det bolaget man valde och den andra mellan de båda bolagen. På 

så vis kan hemmabolaget fakturera det andra bolaget som i sin tur kommer fakturera kunden. 

 

Figur 2 - Daily report mockup 
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Om användaren har rapporterat felaktig tid så visas en alerts-tab i formuläret. Den felaktiga tiden 

markeras med en röd bakgrundsfärg med en kommentar från attesteraren, personen som godkänner 

tid för fakturering. Användaren får även alerts när frånvaro behöver godkännas. 

 

Figur 3 - Alert incorrect report 

  



Teori | 17 

17 
 

2.3.2 Manage time 

Som attesterare, ansvarig för tid som ska faktureras, finns här möjlighet att välja om hela, inget eller 

endast en viss del av tiden som användaren har rapporterat ska faktureras. Attesteraren kan även 

korrigera pris med mera för varje specifik tidrapport. 

När tid rapporteras mellan olika bolag inom koncernen så kommer tiden mellan båda bolagen 

blockeras förrän tiden för kunden har godkänts. Detta visas med en overlay över tidrapporten med en 

förklaring. 

 

Figur 4 - Manage time 
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2.3.3 Invoice time 

Denna vy visar alla kunder och projekt som har godkänd tid att fakturera. Antingen faktureras ett 

projekt i taget eller flera på samma faktura. 

 

Figur 5 - INVOICE TIME 
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Projekt och tjänster kan skapas i hierarkier med flera nivåer. På fakturan finns möjlighet att expandera 

eller minimera dessa nivåer. Tider för samma tjänst och pris grupperas automatiskt. För vissa tjänster 

sätts ett unikt pris, tex Courier, och på fakturan visas då dessa separat men med möjlighet att 

gruppera dessa tillsammans. Dessutom kan ordningen av projekt, tjänster och tidrapporter ändras 

enligt egna önskemål vilket underlättar då kunden kan tänkas ha en viss struktur på fakturan. 

Attesteraren kan välja att dölja vissa tidrapporter på fakturan eller ange en kommentar per tidrapport. 

Även varje projekt kan få en egen kommentar som visas på fakturan. 

 

Figur 6 - Invoice preview 

  



20 |  

 
 

2.4 AJAX 
AJAX är ett akronym för Asynchronous JavaScript and XML. År 2005 myntades termen AJAX av 

Jesse James Garrett, designstrateg och produktutvecklare hos Adaptive Path i USA [3]. Det är en 

samling av olika tekniker, bl.a. XMLHttpRequest, DOM, HTML och XML. Tillsammans används dessa 

som protokoll för kommunikation mellan server och klient. Syftet med AJAX är att ändra innehållet på 

sidan utan att den behöver laddas om. Sidan ska endast förses med den data som är nödvändig. Om 

det saknas data så hämtas den via AJAX-anrop på begäran, t ex när man vill lista alla projekt hos en 

klient eller vid validering av formulär.  

AJAX använder sig av följande tekniker: 

 XMLHttpRequest-objektet, som tillåter att innehållet på webbsidan ändras utan att sidan 
laddas om. Detta sker på begäran från klienten via Javascript som skickas till webbservern 
som returnerar datan. 

 DOM (Document Object Model) [1] vilket tillåter att innehållet på sidan kan ändras genom 
Javascript. 

 XHTML (eller HTML) och CSS vilket strukturerar utseendet på sidan. 
 XML, som ibland används för att formatera datan som transporteras mellan klient och server. 

Vanlig text kan också användas som format. 

2.4.1 Funktion 

Alla AJAX-anrop följer samma basstruktur: 

1. En begäran skickas av en användare på klientsidan till servern. 

2. Servern hanterar förfrågan och returnerar data tillbaka till klienten. 

3. Klienten hanterar datat enligt begäran. 

Nedan beskrivs denna process genom följande exempel: 

Ur en lista kan du välja en specifik kund. Efter vald kund så ska samtliga projekt visas för den klienten. 

1. Klienterna är sorterade i en scrollista. En scrollista är ett element inuti ett formulär. Begäran 

sker på ett så kallat ”onchange” event, vilket innebär när en förändring sker. När en användare 

byter klient så anropas en funktion på klientsidan. Denna funktion specificerar vilken åtgärd 

som ska utföras och vilken funktion som ska köras när datan skickas tillbaka från servern. Sen 

skickas värdet för klienten till servern. 

2. Servern mottager detta värde och vidtar rätt åtgärd. Servern ansluter till databasen och hämtar 

alla projekt som tillhör denna klient och returnerar det sedan till mottagarfunktionen. 

3. I denna funktion så ska innehållet på sidan förändras. Genom Javascript så kan man hantera 

HTML-element genom deras unika id.I detta exempel så är projektlistan också av typen 

scrollista. Samtliga projekt läggs in i listan som sedan blir tillgänglig för användaren. 

2.4.2 Fördelar 
 Ökar prestandan då sidan endast laddar den data som krävs. När ytterligare information 

hämtas från servern så laddas inte hela sidan om vilket minskar bandbredden. [4] 

 Separerar data från layout. Genom Javascript kan datat visas överallt på sidan. 

 Känns mer som en applikation då förändringar i utseende och innehåll ändras utan att sidan 

laddas om. [4] 

2.4.3 Nackdelar 
 Sökmotorer har svårt att identifiera AJAX. 

 När förändringar sker på en sida genom AJAX och användaren klickar på bakåt-knappen så 

kan ett oönskat resultat visas då dynamiska sidor inte registreras i historiken hos webbläsaren. 

[4] 

 Webbsidans URL ändras aldrig eftersom data hämtas i bakgrunden. Därför är det svårt att 

spara ett bokmärke vid ett visst tillstånd. [4] 

 En liten procent av användare har inte stöd för Javascript i sin webbläsare eller har stängt av 

funktionen. [4] 
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2.5 PHP Data Object 
PHP Data Object (PDO) är ett integrerat abstraktionslager för databashantering i PHP. Det är en 

utbyggnad av PHP och inkluderas i PHP 5.1 men kan även användas i PHP 5 [10]. PDO har stöd för 

flera olika databaser genom att använda sig av olika moduler för respektive databas [11]. PDO är 

skriven i C vilket ger hög prestanda [12]. 

 PDO är väldigt flexibel med hur data hämtas från databasen. Array med en associerad text nyckel, 

objekt, sträng eller till en klass för att nämna ett antal.   

2.5.1 Query injections 

“MySQL query injections” är ett av de största hoten för webbaserade applikationer i PHP enligt 

diagram från kapitel 2.1 Säkerhetsrisker. Målet är att sabotera applikationen eller komma åt hemlig 

information. 

$qry = mysql_query('SELECT id, alias FROM members WHERE alias = "'.$_POST['alias'].'" AND 

password = '".$_POST['password'].'"'); 

Exemplet ovan utgör ett hot eftersom $_POST-variablerna inte hanteras korrekt. Genom att använda 

Anonym’ # som alias så resulterar det följande: 

SELECT id, alias FROM members WHERE alias = "Anonym" # AND password = 

'".$_POST['password'].'" 

#-tecken är till för kommentarer vilket innebär att all kod efter # ignoreras och resulterar i att man 

loggar in som användaren ’Anonym ’utan lösenord. 

Om man väljer ’ OR 1 som lösenord blir queryn: 

SELECT id, alias FROM members WHERE alias = ‘Anonym’ AND password = ’’ OR 1 

Som ovanstående exempel visar så är lösenordet tomt, ’’ eller 1, vilket alltid uppfylls. PDO hanterar 

detta problem med prepare() som eliminerar injektions hot. 

 För ytterligare säkerhet så kan parametrar bindas till en variabel. Det kan likna exemplet nedan: 

SELECT id, alias FROM members WHERE alias = :alias AND password = :password 

I ovanstående exempel binds alias till parametern :alias och password till :password. För att binda 

parametrar används: 

bindParam(”:alias”, $variabel) eller execute($param[”:alias”]) 

 

 

Figur 7 - MySQL injection [8] 



22 |  

 
 

2.5.2 Felhantering 

PDO har stöd för olika typer av felhantering, errorCode() eller errorInfo(). Det förstnämnda visar ett 

femsiffrigt felmeddelande medan det andra visar en array bestående av ytterligare modulens felkod 

och ett textmeddelande. 

PDO hanterar även undantag som inträffar då fel uppstår i queryn. 

2.5.3 Transaktioner 

När en applikation exekverar flera databasoperationer som är relaterade till varandra är det viktigt att 

resultatet är fullständigt. Dessa steg genomförs i en transaktion: 

1. beginTransaction() som startar en transaktion. 

2. Execute() som kör databasoperationen. Dessa förändringar sker endast i transaktionen 

tillsvidare. 

3. Commit() som avslutar transaktionen om inga undantag har inträffat. Efter bekräfning så gäller 

förändringarna utanför transaktionen. 

4. Rollback() som reverserar hela transaktionen om ett undantag har inträffat. 

Exempel på hur en transaktion kan se ut: 

try 
{ 
 $dbh->beginTransaction(); 
 $sth = $dbh->exec("UPDATE time SET hours = :hours WHERE id = 25"); 
 $sth = $dbh->exec("DELETE FROM invoice WHERE inv_no = 1487") 
 $dbh->commit(); 
} catch(Exception $e) { 
 $dbh->rollBack(); 
} 
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2.5.4 PDO->fetch vs PDO->fetchAll 

Skillnaden mellan att använda fetch och fetchAll kan minska allokeringen av minne. Om vi utgår från 

att hämta alla kunder i systemet och en kund representeras enligt tabell nedan. 

Kund 

Id 

Namn 

Adress 

Organisationsnummer 

Hemsida 

 

I tabellen visas att varje kund har 5 olika fält och anta att det finns 100 kunder i systemet. När fetchAll 

används så innebär det att minnet kommer allokera samtliga 100 kunder med deras 5 fält samtidigt 

vilket är 500 fält. Om fetch används istället så kommer systemet att allokera en kund i taget vilket 

innebär 5 fält åt gången tills alla kunder har hanterats.  

Nu ska ett system klara denna typen av förfrågningar utan problem men om tabellen skulle ha 30 fält 

och innehålla miljoner kunder så kommer prestandan kunna påverkas signifikant. 

2.5.5 PDO Assoc 

När fetch eller fetchAll används så hämtas samtliga fält i databasen och när datat lagras i en array så 

lagras det med både kolumnnamn som indexering och 0-indexering. Om ”Kund” från exempel ovan så 

innebär det att arrayen kommer se ut enligt nedan: 

Array[0] = 5  
Array[id] = 5 
Array[1] = Client 12 
Array[namn] = Client 12 
Array[3] = Norra gatan 1, 12345 Stockholm 
Array[adress] = Norra gatan 1, 12345 Stockholm 
Array[4] = 123456-7890 
Array[organisationsnummer] = 123456-7890 
Array[5] = www.test.se 
Array[hemsida] = www.test.se 
 
Per default visas data med två olika nycklar, numerisk och namngiven, vilket innebär större datamängt 

då samma data visas två gånger. Mängden data kan minskas genom att specificera om datat ska 

hämtas med bl.a. numeriska eller namngivna nycklar: 

fetchAll (PDO::FETCH_NUM) eller fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC). 

Det senare alternatiivet skulle resultera:  

Array[id] = 5 
Array[namn] = Client 12 
Array[adress] = Norra gatan 1, 12345 Stockholm 
Array[organisationsnummer] = 123456-7890 
Array[hemsida] = www.test.se 
 

Numeriska nycklar kräver mindre minne än namngivna men vid numeriska krävs att ordningen av fält 

är densamma i koden. Nedanstående exempel visar skillnaden: 

 

Exempel 1, SELECT id, namn, adress, organisationsnummer, hemsida FROM kund 

Exempel 2, SELECT namn, adress, organisationsnummer, hemsida FROM kund 

http://www.test.se/
http://www.test.se/
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Om namn är det värde som ska användas och vi använder array[0] så kommer exempel 1 returnera id 

medan exempel 2 returnera namn. 

Vid namngivna nycklar så fungerar array[namn] vid båda tillfällen. 

2.6 SQL Indexering 
Indexering av databastabeller är ett effektivt sätt att förbättra prestandan. Utan indexering så startar 

sökningen vid första posten och går igenom hela tabellen för att hitta sitt sökresultat. En sådan 

sökning blir väldigt krävande ju mer data som finns i tabellen. Om tabellen har ett index så kan 

databasen räkna ut var i tabellen det är relevant att söka vilket blir mindre krävande än att söka 

igenom hela.  

En indexering mäts av kardinalitet vilket innebär antal unika poster.  

 Max kardinalitet innebär alla unika värden 

 Min kardinalitet innebär alla lika värden 

Vid hög kardinalitet blir det lättare att genomföra en sökning då det blir färre värden att gå igenom.  

Om det finns en tabell som lagrar tidrapporter som rapporterats av användarna och denna tabell har 

ett index på kund id och det finns 100 olika kunder i systemet så skulle kardinaliteten max kunna bli 

100. Det skulle innebära att en tidrapport per kund har rapporterats. Om kardinalitet är 2 så innebär 

det att det endast har rapporterats in tid på två kunder (även om det rapporterats in 1000 poster på 

dessa två kunder). 

Om kardinaliteten är 2 så innebär det att du mest sannolikt söker igenom halva tabellen ändå eftersom 

hälften av posterna har rapporterats på en kund och den andra hälften på en annan.  

Däremot så kan det vara så att låg kardinalitet även medför snabb sökning [6]. Om kardinaliteten i 

ovanstående exempel är 2 och 100 poster har rapporterats på kund A och 1000 poster på kund B så 

behöver en sökning på kund A endast gå igenom 100 poster. 

För index av flera fält har ordningen stor betydelse. MySQL utgår från vänster för att hitta rätt index [7]. 

Exempel: 

Utgå från följande index (kund, tjänst). Kund är det värde som är längst till vänster. De anrop nedan 

kommer att använda detta index. 

SELECT * FROM time_report WHERE kund = 15; 

SELECT * FROM time_report WHERE kund = 15 AND tjänst = 26; 

SELECT * FROM time_report WHERE kund = 15 AND (tjänst = 26 OR tjänst 83); 

Däremot så används inte indexet vid följande:  

SELECT * FROM time_report WHERE tjänst = 26;  

SELECT * FROM time_report WHERE kund = 15 OR tjänst = 26; 

Vid index för tre fält (fält1, fält2, fält3) så används inte indexet för anrop: 

SELECT * FROM time_report WHERE fält2 = 15 AND fält3 = 26; 

eftersom både fält2 och fält3 inte är längst till vänster av index (fält1, fält2, fält3). 
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2.6.1 Nackdelar 

Index förbättrar sökning av rader i databasen vid användning av WHERE-klausulen men när det 

kommer till INSERT, DELETE och UPDATE så har den även en mörk sida. 

För att beskriva kortfattat vad som händer vid INSERT så används inte index eftersom anropet saknar 

WHERE-klausul [25]. Utöver det så krävs det att när en ny rad läggs till så måste samtliga index på 

den tabellen uppdateras med den nya raden. Detta blir mer krävande ju fler index som finns. Nedan 

visas olika grafer hur antalet index påverkar prestandan i databasen. Graferna är skapade av Markus 

Winand som även har skrivit en bok om SQL prestanda [25]. 

 

Figur 8 - Förhållande mellan tid och antal index vid insert [25] 

Vad gäller DELETE så har den en WHERE-klausul som kan användas för snabbare sökning. I övrigt 

liknar den INSERT eftersom varje index också måste uppdateras vilket gör det mer tidskrävande än 

om det inte fanns något index [26]. Däremot om det inte finns något index så blir sökningen av raden 

långsammare men raderingen av den snabb. Grafen nedan har inte tagit med det scenariot. 

 

Figur 9 - Förhållande mellan tid och antal index vid delete [26] 

Till sist UPDATE som fungerar som en kombination av INSERT och DELETE [27]. När en uppdatering 

sker så tas raden bort från indexering och skapar en ny på en annan plats i indexet. Som de övriga två 

fallen måste samtliga index uppdateras, men endast om en ändring har genomförts på ett fält som 

finns i indexet. Med andra ord så uppdateras inte index som omfattar fält som inte har ändrats. Grafen 

nedan visar två olika fall, ett där alla fält ändras för att se till att samtliga index uppdateras och det 

andra fallet där ett fält ändras så att endast ett index behöver uppdateras. 
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Figur 10 - Förhållande mellan tid och antal index vid update [27] 

En annan nackdel är att varje index tar upp utrymme på disk. All information om tabeller och index 

lagras i .frm filer i databaskataloger [28]. InnoDB lagrar även data i sitt interna uppslag för tabellen. 

2.7 Default-engine 
Tidrapportering är den mest använda funktionen i applikationen. För att underlätta denna process och 

bespara användaren tid så kommer default-motorn populera delar av formuläret baserat på olika 

kriterier. 

Varje regel har specifika kriterier som ger ett resultat. 

2.7.1 Konflikt 

Det finns tillfällen då konflikter inträffar vad gäller regelmekanismen. 

 Konflikt över resultat 

Konflikt över resultat sker när två regler ändrar samma resultatfält. Konflikten löses genom olika 

prioritet för kriteria som bestämmer vilken regel som används. 

2.7.2 Kriteria 

Prioriteten av en regel i förhållande till andra bestäms enligt vikten av de individuella kriterierna. Den 

högsta prioriteten bestämmer värdet på resultatet. 

Kriteria Prioritet 

Användare 1 

Kund 10 

Projekt 100 

Tjänst 1000 

Enhet 10000 

Valuta 100000 

 

Exempel: 

En regel med kriteria valuta kommer alltid väga mer en andra regler utan valuta. 

En regel med kriteria tjänst kommer alltid väga mer än en regel med användare, kund och projekt. 
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2.7.3 Resultat 

Prioriteten av resultatet är motsatsen till kriteria. Syftet med prioritet i resultatet är att identifiera den 

mest prioriterade regeln. 

Resultat Prioritet 

Moms typ 1 

Pris 10 

Valuta 100 

Enhet 1000 

Antal enheter 10000 

Tjänst 100000 

Projekt 1000000 

Kund 10000000 

 

Exempel: 

En regel som resulterar en kund kommer alltid exekveras innan andra regler så länge dessa regler inte 

resulterar i en kund och något ytterligare fält från resultat. 

2.7.4 Hierarki 

Default-motorn kontrollerar vilket fält som är aktivt, dvs om användaren byter tjänst så anses det fältet 

som aktivt, och endast världen med högre prioritet kommer att ändras. 

Fält Prioritet 

Kund 1 

Projekt 2 

Tjänst 3 

Enhet 4 

Valuta 5 

Pris 6 

Moms typ 7 

Antal enheter 8 

 

Exempel: 

Formuläret har populerats enligt tidigare default-regel vilket ger Kund A, Projekt A och Tjänst A. Men 

användaren vill rapportera tid på Tjänst B. Enligt de default-regler som först populerade formuläret så 

kommer Tjänst A resulteras men eftersom det fältet är aktivt så kommer formuläret visa Tjänst B. 
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2.7.5 Funktion 

Tabellen nedan visar ett flöde hur default-motorn fungerar och hanterar resultatet. Slutligen visas 

resultatet som kommer populerar formuläret. 

Reglerna listas med lägst prioritet överst eftersom det är den ordningen som de kommer att exekveras 

i och senare regler i ordningen skriver över resultatet från de tidigare reglerna. 

     Förfrågan till default-motorn 
     Regler som matchar förfrågan 
     Slutgiltigt resultat 
 

Kriteria Resultat 
Användare Kund Projekt Tjänst Enhet Valuta Moms 

typ 
Pris Valuta Enhet Antal Tjänst Projekt Kund 

User A    Hours SEK         

User A           Tjänst 
A 

 Kund 
A 

User A Kund 
A 

 Tjänst 
A 

Hours SEK         

 Kund 
A 

      €      

   Tjänst 
A 

  Std.   Hours     

   Tjänst 
A 

 SEK  1725       

User A Kund 
A 

 Tjänst 
A 

Hours €         

   Tjänst 
A 

 €  195       

User A Kund 
A 

 Tjänst 
A 

Hours €         

      Std. 195 € Hours  Tjänst 
A 

 Kund 
A 

 
1. Formuläret skickar default-värden, användare = User A, enhet = hours och valuta = SEK, till 

default-motorn. 

2. En regel returneras med resultat tjänst och kund. 

3. Alla värden från regeln sparas och används som kriteria vid nästa förfrågan och regeln 

markeras som exekverad så den inte riskeras att hittas igen vid en ny förfrågan. 

4. Nästa förfrågan sker och resulterar 3 nya regler 

5. Reglerna sorteras efter prioritet och exekveras med lägst prioritet först. De senare reglerna 

skriver över data från tidigare regler med undantag att tomma värden inte skriver över andra 

värden. 

6. Resultatet sparas och reglerna markeras som exekverade. 

7. En ny förfrågan görs med nya kriterier. Resultatet ger ett nytt pris för den nya valutan. 

8. Slutligen görs en sista förfrågan. Default-motorn är klar när inga nya regler hittas. 

2.8 CSS Sprites 
CSS sprites används för att minimera antalet anrop från klienten till servern för att hämta bilder. Istället 

för att ha flera bilder för respektive ikon eller knapp så används en sammansatt bild av flera små bilder 

[13]. Med denna metod krävs ett anrop istället för en per bild men den sammansatta bilden blir större i 

storlek. Bilden positioneras därefter för att visa rätt del av bilden för det DOM objekt som den kopplas 

till. 

Metoden är väldigt effektiv om man har en knapp som ser olika ut om man har muspekaren över 

knappen eller inte. Då laddas bilden en gång för båda utan att man får någon väntetid innan hover-

bilden visas. 
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2.9 Minimize files 
Denna metod handlar om att minska storleken på filer genom att formatera texten [13]. 

Exempel: 

div p { 
font-family: calibri; 
font-size: 13pt; 
margin-top: 34px; 
cursor: pointer; 

} 

Efter formatering: 

div p{font-family:calibri;font-size:13pt;margin-top:34px;cursor:pointer;} 

 

2.10 Fakturor 
För att skapa PDF i PHP så finns verktyget Free PDF (FPDF) [29]. Endast PHP kunskap krävs för att 

använda verktyget. Ytterligare ett verktyg kan kombineras med detta, Free PDF Document Importer 

(FPDI), som kan importera andra PDF dokument och använda dessa som faktura-mallar [30]. 

När en faktura skapas så lagras den på disk i formatet PDF. Dessa fakturor går att komma åt från 

applikationen genom en publik länk, tex. <url>/invoices/client.pdf.  

Under projektet visades det att sökmotorer indexerade dessa fakturor och gjorde sökvägen tillgänglig 

för alla som sökte på kundnamnet. 
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3 Metod 
3.1 Metod för redovisning av resultat 
Jag är intresserad av om de metoder jag väljer förbättrar säkerhet/prestanda eller inte. Jag fokuserar 

inte på hur stor skillnad det blev.  

Resultatet kommer att presenteras med tabeller eller bilder med före och efter värden. Dessa kommer 

sedan jämföras för att visa om metoden jag valt har gett det resultat jag hoppades på. 

Vad gäller resultatet av fakturahanteringen, default-engine och PDO transaktioner så kommer inga 

tabeller användas utan endast en beskrivning av resultatet. 

3.2 Metod för förbättring av säkerhet 
Säkerhet är den mest kritiska aspekten för en applikation med sekretessbelagt information. Enligt 

diagramet från kapitel 2.1 Säkerhetsrisker så visas att Code Injection är en av de vanligaste 

metoderna för att attackera applikationer som interagerar mot en databas. Av denna anledning ligger 

fokus i arbetet på att förhindra SQL Injection. PHP Data Object (PDO) [10] är bra för att kommunicera 

med databaser på ett säkert sätt och kommer att användas i denna applikation. 

Andra populära attacker är Cross Site Scripting (XSS) [5], Denial of Service (DoS) [5] och Session & 

Cookie Hacking [5]. De två sistnämnda kommer inte hanteras i detta projekt enligt agränsningar för att 

hålla projektet inom tidsramen. XSS kommer att behandlas i mån av tid. 

Det finns tillfällen i applikationen då flera databasanrop ska exekveras i följd där det är viktigt att inga 

avbrott inträffar. Vid fakturering så markeras alla tidrapporter som fakturerade men utöver det så 

lagras ytterligare tidrapporter i en fakturatabell. I ett sådant flöde är det viktigt att båda dessa anrop 

fullbordas. Dessa avbrott kan fångas och med hjälp av PDO transaktioner så kan datat återställas till 

innan transaktionen började [35].    

På grund av att en säkerhetsrisk uppdagades gällande fakturahantering så kommer den risken 

behandlas istället för XSS. För att förhindra sökmotorer att publicera applikationens fakturor så 

kommer dessa inte längre lagras med publika länkar utan istället i en privat katalog. Kufu kommer att 

användas för att läsa fakturor, som resten av applikationen vilket medför att det krävs en authentiserad 

session med specifika rättigheter för att kunna läsa fakturans innehåll. 

De metoder som jag kommer använda för förbättring av säkerhet är: 

1. PDO som skydd mot SQL injection 

2. PDO transaktioner för data integritet 

3. Fakturahantering med Kufu 

3.3 Metod för förbättring av prestanda 
Användarupplevelsen har en stor betydelse för en applikation. Därför kommer detta projekt rikta in sig 

på att förbättra prestandan i det avseendet. Enligt avgränsningar så fokuserar arbetet på mjukvara, 

dvs applikationen och inte hårdvara. 

”This is pretty much the most striking benefit behind why several developers and webmasters are 

switching to AJAX for their websites. AJAX allows easier and quicker interaction between user and 

website as pages are not reloaded for content to be displayed.” – jscripters.com [4] 

Ovanstående citat styrker det som projektet vill uppnå. En lättare och snabbare kommunikation mellan 

användare och applikation. För detta används AJAX som lösning och kommer att implementeras i de 

vyer som omfattas i kapitlet avgränsningar. 

PHP Data Object (PDO) har befintliga metoder som kommer att användas för prestandaförbättringar 

genom att minska minnesanvändningen vid exekvering av anrop mot databasen samt mängden data 

som returneras vid anropet. 
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Databasen är en också en del av applikationen. För att förbättra prestandan av sökningar så kommer 

SQL indexering att användas för att minska antalet rader som måste sökas igenom vid varje anrop. 

Jag kommer undersöka samtliga anrop i de 3 avgränsade vyerna som anropar tabellen som innehåller 

tidrapporter för att jämföra prestandaförbättringar hos olika index. 

Användarna har som önskemål att förenkla tidrapporteringen då det tar tid att fylla i formuläret. För att 

underlätta rapporteringen kommer systemet använda en default-motor som fyller i formuläret baserat 

på olika kriterier. 

För ytterligare prestandaförbättringar görs en profilering. En profilering mäter datatrafik mellan klient 

och server. Denna trafik består av bilder, javascript, stilmallar (CSS) och AJAX-anrop. Nedan visas en 

profilering av Daily report vyn som specificerar filstorlek och laddningstid för respektive dataobjekt som 

hämtats. Då utvecklingen sker i webbläsaren Mozilla Firefox kommer tillägget Firebug [24] användas 

för profilering. 
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Figur 11 - Profilering av Daily report 
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Profileringen visar att 356.9 kb data hämtas när användaren besöker Daily Report vyn. Totalt 56 anrop 

vilket tog 2.82s att ladda. Nedan visas en lista av olika metoder som andra personer har använt för att 

förbättra prestandan [13][32]. 

Minska antalet HTTP anrop 

Bryt ut Javascript och CSS från HTML till egna filer 

Inkludera utseendemallar överst 

Inkludera skript nederst 

Använd cache för Ajax-anrop 

Använd GET metoden för Ajax-anrop 

Minska antalet DOM element 

Minimera CSS och Javascript 

Använd CSS sprites 

Använd manifest för att förladda data 

Använd komponenter på max 25kb 

 

De alternativ som arbetet kommer att undersöka baseras på vad som kan åtgärdas för så låg kostnad 

mot så hög effekt som möjligt. Kostnaden påverkas även av den grundkundskap jag besitter mot att 

läsa på om respektive ämne. 

Störst fokus läggs på minska antalet HTTP anrop, vilket först och främst görs genom CSS Sprites. 

Därefter används minimerade javascript- och CSS-filer för att minska storleken på all data som måste 

hämtas. Cache i AJAX-anrop utesluts då data ständigt förändras i applikationen. 

De metoder som jag kommer använda för förbättring av prestanda är: 

1. AJAX för snabb interaktion 

2. PDO för ökad prestanda 

3. SQL indexering för snabbare databassökningar 

4. Default-engine för snabb tidrapportering 

5. CSS sprites för minskat antal HTTP anrop 

6. Minimera CSS och Javascript för minskad datamängd 
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4 Genomförande 
4.1 Genomförande för förbättring av säkerhet 
4.1.1 PDO som skydd mot SQL injection 
För att undersöka om denna metod förbättrar säkerheten så kommer varje förfrågan till databasen att 
skrivas om enligt exemplet nedan. Dessa olika anrop kommer därefter att jämföras hur mottagliga de 
är för SQL attacker genom att skriva in input med skadlig kod. 
 

Från tidigare: 

$result = mysql_query('SELECT * FROM users WHERE username = ‘ . $_POST[“username”] . ’ AND 

password = ‘ . $_POST[“password”] . ’); 

Till nya:  

$dbh->beginTransaction(); 
$sth = $dbh->exec("'SELECT * FROM users WHERE username = :username AND password = 
:password"); 
$sth->bindParam(‘:username, $_POST[“username”]); 
$sth->bindParam(‘:password, $_POST[“password”]); 
$dbh->commit(); 
$result = $sth->fetchAll(); 

 

Tabellen visar skadlig kod som kommer att användas vid attack och vilket fält som kommer att utsättas 

för attacken: 

SQL injection Fält 

’ OR 1 # Användarnamn 

<username>’ # Användarnamn 

’ OR 1 Lösenord 

’; drop table members; # Användarnamn 

 

4.1.2 PDO transaktioner för data integritet 

Då det är viktigt att data inte ändras när fel inträffar så används transaktioner för varje anrop som görs 

mellan klient och server. Servern hanterar detta med try och catch, enligt beskrivning i kapitel 2.5.3 

Transaktioner, och använder rollback() för att återställa de ändringar som genomförts innan felet 

uppstod. 

Vissa tabelltyper i MySQL har inte stöd för transaktioner och rollBack. För MyISAM misslyckas 

transaktionerna utan att returnera något felmeddelande. För att det ska fungera har samtliga tabeller i 

applikationen konverterats till InnoDB. 

Alla kritiska moment där detta är nödvändigt måste identifieras i applikationen och där sedan 

implementera rollback funktionalitet för förebyggande av felaktig data. 

4.1.3 Fakturahantering med Kufu 

Säkerhetsproblemet med publika fakturor kommer att lösas genom att skapa en ny vy i Kufu där 

endast användare med fakturaprivileger får tillgång till. Genom en inbyggd PHP funktion kommer 

applikationen skriva ut innehållet för fakturan vilket kan se ut enligt följande: 

%PDF-1.6 %���� 1 0 obj <>/Contents 25 0 R/MediaBox[0 0 595.27698 

836.22198]/ArtBox[56.0259 13.8389 595.27698 827.61102]/BleedBox[0 0 595.27698 

836.22198]/CropBox[0 0 595.27698 836.22198]/TrimBox[0 0 595.27698 836.22198]/Group 10 0 

R/LastModified(D:20140512151732+02'00')/StructParents 

0/Tabs/S/Resources<>/ExtGState<>/Font<>/XObject<>/Properties<>>>/Thumb 22 0 R>> endobj 2 0 

obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <>stream H�dSMo�0��•��CT��[��]�� 

���0���PY*,�]��G�vl6,��#�H��6���>�1������&$��B��Օ7 �# 

��1I�S@���a�e��8�E��H<�{R�)�>!���N�iUo�Y&I�g�Z7ZV�F��AlE+��-
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qR�d�@• vY<�'�S��V8�J���c�kX���$s�����9.h{��(?����@I�Z��+��

��l�"������ܖ~:���                                                     �Xs endstream endobj 5 0 obj 

<>stream H��VM��6��•��\�dI��l�Bz-  

För att få se fakturan krävs att vyn specificerar vilken header som ska representera innehållet. Första 

raden av innehållet visar filtyp, i detta fall PDF vilket är den header som krävs för att kunna se 

fakturan. 

 

4.2 Genomförande för förbättring av prestanda 
4.2.1 AJAX för snabb interaktion 

AJAX är den metod jag valt för att förbättra interaktionen mellan användare och applikationen.  

Vid varje interaktion från användaren där data ändras så kommer ett AJAX-anrop att skapas istället för 

att sidan laddar om. Resultatet från anropet kommer också hanteras med en javascriptfunktion som 

kommer att presentera resultatet för användaren. 

Genom denna process förväntas applikationen bli mer responsiv då applikationen inte längre laddar 

om vyn vid varje interaktion. Resultatet av detta kommer inte att mätas utan istället delas av 

användarnas och min egen uppfattning om metoden har förbättrat interaktiviteten eller inte. 

AJAX kommer även att användas för att minska datamängden som laddas initialt. Detta kommer att 

genomföras i samtliga 3 vyer för projektet men endast i vyn Invoice time kommer datamängden att 

jämföras för att undersöka om metoden ökade prestandan eller inte. 

Testet i Invoice time vyn kommer jämföra skillnaden i datamängd när data för 52 kunder med 1 eller 

flera projekt per kund laddas initialt mot när ingen kunddata hämtas initialt. Varje kund motsvarar 

flertalet DOM objekt i HTML dokumentet där varje DOM objekt ökar datamängden. Återigen används 

tilläget Firebug [24], som användes vid profileringen (läs kapitel 3.3 Metod för förbättring av 

prestanda), för mätning av skillnader i datamängden. 

4.2.2 PDO för ökad prestanda 

Den här metoden förväntas minska datamängden och minnesanvändning vid exekvering. För att 

undersöka om metoden fungerar så används nedanstående benchmark [2] postat av Arkh på forum 

Stackoverflow. Benchmarkskriptet nedan mäter hur lång tid ett anrop tar att exekvera samt hur mycket 

minne som används under tiden.  

Mätningarna jämför tid och minnesanvändning när antalet tidsrapporter hämtas enligt: 

1. 1000 tidrapporter 

2. 10000 tidrapporter 

3. 300000 tidrapporter 
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$sql = "SELECT * FROM time_report WHERE 1 LIMIT 300000"; 
$dbhApp->beginTransaction(); 
$stmt = $dbhApp->prepare($sql); 
$stmt->execute(); 
$result = array(); 
$start_all = microtime(true); 
$result = $stmt->fetchAll(); 
$end_all = microtime(true); 
 
$stmt = $dbhApp->prepare($sql); 
$stmt->execute(); 
$result = array(); 
$start_one = microtime(true); 
while($result = $stmt->fetch()){} 
$end_one = microtime(true); 
 
// Second benchmark : memory usage 
$stmt = $dbhApp->prepare($sql); 
$stmt->execute(); 
$result = array(); 
$memory_start_all = memory_get_usage(); 
$result = $stmt->fetchAll(); 
$memory_end_all = memory_get_usage(); 
 
$stmt = $dbhApp->prepare($sql); 
$stmt->execute(); 
$result = array(); 
$memory_end_one = 0; 
$memory_start_one = memory_get_usage(); 
while($result = $stmt->fetch()){ 
  $memory_end_one = max($memory_end_one, memory_get_usage()); 
} 
 
echo 'Result : <br/> 
fetchAll : ' . ($end_all - $start_all) . 's, ' . ($memory_end_all - $memory_start_all) . 'b<br/> 
fetch : ' . ($end_one - $start_one) . 's, ' . ($memory_end_one - $memory_start_one) . 'b<br/>'; 

De problem applikationen har haft vid användning av fetchAll() är att systemet ger ett felmeddelande 

om att för mycket minne försöker allokeras. I dessa fall ersätts fetchAll() med fetch() för att det ska 

fungerar. 

4.2.3 SQL indexering för snabbare databassökningar 

Bilden nedan visar en skärmdump i phpMyAdmin [20] av alla index i tabellen time_reports. 

PhpMyAdmin är ett webbaserat gränssnitt över databasen. Dessa indexen skapades baserat endast 

på de fält som var mest förekommande i alla databasförfrågningar i hela applikationen. Tabellen 

time_reports innehåller mest data och är en tabell som ofta förekommer vad gäller förfrågningar och 

därför används den som referens i test av indexering. 

 

I de tre vyer som avgränsats i projektet används följande databasförfrågningar: 
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a. SELECT SQL_NO_CACHE tr_id FROM time_report WHERE tr_employee_id = :employee_id 

AND tr_work_date >= '2015-03-16 00:00:00' AND tr_work_date <= '2015-05-13 23:59:59'  

ORDER BY tr_id 

b. SELECT SQL_NO_CACHE tr_id FROM time_report, entity WHERE tr_employee_id = en_id 

AND  tr_invoiced IS NULL AND tr_company_id = 0 AND tr_work_date >= '2015-03-16 

00:00:00' AND tr_work_date <= '2015-05-13 23:59:59' ORDER BY tr_client_name , 

FIELD(tr_type, 'original', 'credit'), tr_project_name, FIELD(en_type, 'system user', 'employee'), 

tr_work_date , tr_reported_service; 

c. SELECT SQL_NO_CACHE *, DATE_FORMAT(tr_work_date, '%Y-%m-%d') as tr_work_date, 

(tr_reported_amount * tr_reported_ppu) as total FROM time_report, entity WHERE 

tr_employee_id = en_id AND tr_id IN (:list_of_time_report_ids); 

d. SELECT SQL_NO_CACHE MIN(tr_work_date) as start_date, MAX(tr_work_date) as 

end_date FROM time_report WHERE tr_company_id = :company_id AND tr_invoiced IS 

NULL AND tr_approved = 'y' AND tr_approved_amount != 0; 

e. SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT tr_client_id, tr_client_name, tr_project_id, pr_name, 

tr_type FROM time_report, project, entity WHERE tr_project_id = pr_id AND tr_client_id = 

en_id AND en_type = 'client' AND tr_company_id = :company_id AND tr_invoiced IS NULL 

AND tr_approved = 'y' AND tr_approved_amount != 0 AND pr_opportunity = 0 ORDER BY 

tr_client_name, FIELD(tr_type, 'original', 'reinvoice', 'credit'), tr_project_name; 

f. SELECT SQL_NO_CACHE tr_project_id, tr_approved_service_id, tr_report_date, 

pr_purchase_order FROM time_report, project WHERE tr_project_id = pr_id AND 

tr_company_id = :company_id AND tr_project_id IN ($id_clause) AND tr_invoiced IS NULL 

AND tr_approved = 'y' AND tr_approved_currency = :currency AND tr_client_id = :client_id 

AND tr_type != 'credit' AND ((tr_invoice_method = 'open' AND tr_approved_amount != 0) OR 

tr_invoice_method = 'budget') GROUP BY tr_project_id, tr_approved_service_id ORDER BY 

FIELD(tr_type, 'original', 'reinvoice', 'credit'), tr_project_id, tr_approved_service, 

tr_approved_unit, tr_approved_ppu DESC, tr_invoice_method, tr_show_spec DESC; 

g. SELECT SQL_NO_CACHE * FROM time_report WHERE tr_company_id = :company_id AND 

tr_project_id IN ($id_clause) AND tr_invoiced IS NULL AND tr_approved = 'y' AND 

tr_approved_currency = :currency AND tr_client_id = :client_id AND tr_type != 'credit' ORDER 

BY FIELD(tr_type, 'original', 'reinvoice', 'credit'), tr_project_id, tr_approved_service, 

tr_approved_unit, tr_approved_ppu DESC, tr_invoice_method, tr_show_spec DESC; 
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Testerna genomgår ett eller flera av dessa steg: 

1. Kör anropet med EXPLAIN i början för att se information och vilket index den använder.  

2. Om tabellen har flera möjliga index, jämför skillnaderna genom att tvinga anropet att använda 

de andra indexen, USE INDEX(namn) efter tabellnamnet 

3. Tvinga anropet att ignorera alla index, USE INDEX() efter tabellnamnet 

4. Skapa nya index anpassat för det anropet och se om det ger bättre resultat 

EXAMINE visar även antalet rader som söktes igenom m.m. Set_profiling = 1 används för att mäta hur 

lång exekveringstid varje anrop tar. 

4.2.4 Default-engine för snabb tidrapportering 

Default-regler kommer att skapas enligt teorikapitlet 2.7.5 Funktion som beskriver hur default-motorn 

fungerar. Testet kommer undersöka om resultatet blir detsamma från teorin. Utöver det så kommer 

användarna av systemet som efterfrågat funktionen att få utföra tester. Bedömningen kommer endast 

mäta upplevelsen från användarna och mig då inga mätvärden visar förbättring eller försämring.  

4.2.5 CSS sprites för minskat antal HTTP anrop 

Syftet med denna metod är att sätta ihop flera mindre bilder till en stor bild och på så vis minska 

antalet HTTP anrop som annars krävs per bild. 

Verktyget CSS sprites generator [15] kommer användas för att generera en sprite, sammansättning av 

flera bilder, för följande test. Generatorn skapar även CSS kod för positionering av bilden för att visa 

önskad ikon. 

Varje separat bild kommer att ersättas med spriten med nya CSS koden så att rätt bild visas på rätt 

plats. 

4.2.6 Minimera CSS och Javascript för minskad datamängd 

Det enda syfte denna metod har är att minska storleken på filer genom att ta bort radbrytningar och 

blanksteg. 

För att komprimera CSS filer kommer CSS Drive CSS Compressor [18] användas och för javascript 

Online Javascript Compression Tool [17]. 

Storleken på den gamla filen jämförs med den nya för att se om metoden fungerade. 
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5 Resultat 
5.1 Översikt 
Resultatet jämför huruvida metoden förbättrade säkerheten/prestandan eller inte. Applikationen körs 

på en server som även hanterar trafik mot andra applikationer vilket kan påverka resultaten gällande 

mätningar för prestanda. För ett mer tillförlitligt resultat har mätningarna angående prestanda 

genomförts under tre olika tillfällen och upprepade mätningar vid respektive tillfälle. Mätningarna har 

skett under helg, kväll och dagtid för att se om trafiken kan ha varierat vid vissa tidpunkter. 

5.2 Resultat för förbättring av säkerhet 
5.2.1 PDO som skydd mot SQL injection 

Nedan visas en tabell med olika attacker som användes i testet. Fält specificerar vilket fält i anropet 

som utsattes för attacken. Om attacken misslyckades så markeras detta med ett X att applikationen är 

säker mot den attacken. 

SQL injection typ Fält Skydd mot attack utan PDO Skydd mot attack med PDO 

’ OR 1 # Användarnamn  X 

<username>’ # Användarnamn  X 

’ OR 1 Lösenord  X 

’; drop table members; # Användarnamn X X 

 

Resultatet visar att utan PDO så är applikationen helt öppen för de attacker som använts i testet utom 

den sista där man försöker radera hela tabellen members. Anledningen att denna attack blockerades 

är för att funktionen mysql_query() endast tillåter ett anrop medan attacken försöker exekvera 2, ett 

SELECT anrop och ett DROP. 

Metoden ser ut att effektivt förhindra attacker av SQL injection. 

5.2.2 PDO transaktioner för data integritet 

Efter konvertering till InnoDB fungerar transaktionerna tillfredställande. När ett fel inträffar under en 

transaktion på flera anrop så återställs datat av det som redan hunnit exekveras innan felet uppstod. 

5.2.3 Fakturahantering med Kufu 

Den gamla länken som förut var en säkerhetsbrist fungerar inte längre efter att Kufu hanterar fakturor 

och lagringen flyttats till en privat katalog. Utöver detta krävs ytterligare access inom applikationen för 

att kunna läsa fakturor. 

5.3 Resultat för förbättring av prestanda 
5.3.1 AJAX för snabb interaktion 

Metoden valdes dels för att förbättra interaktionen mellan användare och applikationen samt att 

minska datamängden som laddas initialt. 

Om vi jämför alternativen så visar första bilden datamängden när alla kunder laddas med deras 

respektive projekt som ska faktureras.  

 

Den andra bilden visar datamängden när inga kunder visas initialt. 

 

Resultatet visar att datamängden som laddas initialt minskar när ingen kunddata hämtas. Detta 

innebär att dokumentet kommer att vara redo tidigare vilket upplevs som mer responsivt för 

användaren. 
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Däremot så visar det första resultatet alla kunder som är redo att faktureras till skillnad från det andra 

vilket innebär att en AJAX-förfrågan måste göras för att hämta all kunddata. Inga mätningar har gjorts 

för en sådan förfrågan eftersom det inte är intressant för testet. Båda metoderna kan i slutändan ta lika 

lång tid efter att all data har hämtats men det viktiga är att användaren får ett bättre intryck av att 

applikationen är responsiv vilket upplevs genom att använda AJAX och endast hämta data vid 

förfrågan. 

Vad gäller förbättring av interaktionen mellan användare och applikation så finns inga kontreta 

mätningar för att jämföra resultatet. Det baseras istället på användarnas och min personliga åsikt. 

Både jag och användarna uppskattar att vyer inte längre laddas om så fort en interaktion sker. Det 

skapar mer ett intryck av ett system snarare än en webbsida.  

5.3.2 PDO för ökad prestanda 

Nedan visas resultatet om metoden kan användas för ökad prestanda. Mätningarna jämför hur lång tid 

och hur mycket minne som användes vid en sökning på x antal tidrapporter i applikationen. Resultatet 

visas antingen som numrerade nycklar (FETCH_NUM), namngivna nycklar (FETCH_ASSOC) eller 

båda (). Antalet decimaler i resultatet visar inte på precisionen i mätningen, då jag endast är ute efter 

om det blev en förbättring eller inte, utan är antalet som returnerats av skriptet.  

Tabellen nedan visar resultatet efter en sökning på 1000 tidrapporter utan någon WHERE klausul. 

Metod Tid Minne 

fetchAll() 0.0214021205902s 8852880b 

fetch() 0.0174779891968s 8976b 

fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) 0.0164868831635s 6301556b 

fetch(PDO::FETCH_ASSOC) 0.0133528709412s 6452b 

fetchAll(PDO::FETCH_NUM) 
 

0.0139970779419s 5669568b 

fetch(PDO::FETCH_NUM) 0.0128870010376s 5820b 

 

Tabellen nedan visar resultatet efter en sökning på 10000 tidrapporter utan någon WHERE klausul. 

Metod Tid Minne 

fetchAll() 0.269863843918s 88801852b 

fetch() 0.183754920959s 9000b 

fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) 0.192020893097s 63282008b 

fetch(PDO::FETCH_ASSOC) 0.170491933823s 6472b 

fetchAll(PDO::FETCH_NUM) 0.164967060089s 56962416b 

fetch(PDO::FETCH_NUM)  0.127346992493s 5828b 

 

Tabellen nedan visar resultatet efter en sökning på 300000 tidrapporter utan någon WHERE klausul. 

Metod Tid Minne 

fetch() 1.38230586052s 9712b 

fetch(PDO::FETCH_ASSOC) 1.02486610413s 7188b 

fetch(PDO::FETCH_NUM) 0.890604972839s 6556b 

 

Resultatet visar tydligt att fetch är snabbare och kräver mindre minne än fetchAll. Det beror på att 

fetchAll allokerar all data samtidigt medan fetch arbetar med en rad i taget.  

Att visa endast namngivna nycklar kräver mindre resurser än att visa båda vilket låter självklart då 

mängden data halveras. Minst resurskrävande är det att använda numrerade nycklar. 
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Nämnvärt är att över 10000 rader så klarar inte fetchAll av allokeringen av så mycket data och 

returnerar ett ”Fatal Error” om att allokerat minne inte räcker till. 

5.3.3 SQL indexering för snabbare databassökningar 

Antalet decimaler i resultatet visar inte på precisionen i mätningen, då jag endast är ute efter om det 

blev en förbättring eller inte, utan är antalet som returnerats av MySQL.  

Nedan visas resultatet för respektive databasanrop. 

Rubrikerna i resultatet visar: 

 Table – tabeller anropet söker igenom 

 Possible keys – tillgängliga index som anropet kan använda 

 Rows – antalet rader som anropet söker igenom 

 Duration (s) – exekveringstid för sökningen 

Anrop A 

Table Possible keys rows Duration (s) 

DEFAULT: Ignore all indexes 

time_report  80050 0.14487800 

Force using index workDate.  

time_report workDate 2484 0.00808900 

Force using index employee_invoiced_company_workDate. *default* 

time_report employee_invoiced_company_workDate 2730 0.00242600 

Resultat 

Anrop A ignorerar samtliga befintliga index. 
Index employee_invoiced_company_workDate skapades för ett annat anrop men verkar effektivt i 
detta anrop som nu används som default. Anledningen att detta index används istället för workDate 
beror på typen av de fält som kontrolleras från indexet. Beskrivs i resultatet för hela testet. 

 

Anrop B 

Table Possible keys rows Duration (s) 

DEFAULT: using index invoiced_approved_approvedCurrency_client 

time_report 
entity 

company_workDate_employeeId_project, 
invoiced_approved_approvedCurrency_client 

103 0.00192400 

Force ignore all indexes 

time_report 
entity 

 69806 0.17646200 

Force using index company_workDate_employeeId_project 

time_report 
entity 

company_workDate_employeeId_project 1134 0.00626600 

Force using index workDate 

time_report 
entity 

workDate 1008 0.00416700 

Force using index employee_invoiced_company_workDate 

time_report 
entity 

employee_invoiced_company_workDate 19 0.00518100 

Force using index workDate_invoiced 

time_report 
entity 

workDate_invoiced 2160 0.00586100 

Force using index invoiced _workDate. *default* 

time_report 
entity 

invoiced_workDate 16 0.00092500 

Resultat 

Första testet visar att index invoiced_approved_approvedCurrency_client används som default.  
Efter att nya index har skapats som testet visar är effektivare används nu index invoiced_workDate 
som default. 
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Anrop C    

Table Possible keys rows Duration (s) 

DEFAULT: index tr_id 

time_report 
entity 

tr_id,employee_invoiced_company_workDate 103 0.00524300 

Force ignore all indexes 

time_report 
entity 

 78897 0.34669700 

Resultat 

Eftersom anropet använder index tr_id som har unik kardinalitet så sökte queryn endast efter de 
103 rader som hittades vilket inte går att effektivisera och därför skapades inga ytterligare index. 

 

Anrop D    

Table Possible keys rows Duration (s) 

DEFAULT: invoiced_approved_approvedCurrency_client 

time_report company_workDate_employeeId_project, 
invoiced_approved_approvedCurrency_client, 
invoiced_workDate 

102 0.00075800 

Force ignore all indexes 

time_report  78897 0.17691200 

Force using index invoiced_workDate 

time_report invoiced_workDate 103 0.00093500 

Force using index company_workDate_employeeId_project 

time_report company_workDate_employeeId_project 39448 0.30002500 

Resultat 

Även med nyskapade index så används invoiced_approved_approvedCurrency_client som default, 
minst antal rader och snabbast tid. 

 

Anrop E    

Table Possible keys rows Duration (s) 

DEFAULT: invoiced_approved_approvedCurrency_client 

time_report company_workDate_employeeId_project, 
invoiced_approved_approvedCurrency_client, 
invoiced_workDate 

102 0.00493800 

Force using index invoiced_workDate 

time_report invoiced_workDate 103 0.00560200 

Force using index company_workDate_employeeId_project 

time_report company_workDate_employeeId_project 39448 0.42306500 

Resultat 

Även med nyskapade index så används invoiced_approved_approvedCurrency_client som default, 
minst antal rader och snabbast tid. 

 

Anrop F    

Table Possible keys rows Duration (s) 

DEFAULT: invoiced_approved_approvedCurrency_client 

time_report 
project 

company_workDate_employeeId_project, 
invoiced_approved_approvedCurrency_client, 
invoiced_workDate 

783 0.00119200 

Force ignore all indexes 

time_report 
project 

 73880 0.25649300 

Force using index company_workDate_employeeId_project 

time_report 
project 

company_workDate_employeeId_project 73880 0.21375300 

Force using index invoiced_workDate 
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time_report 
project 

invoiced_workDate 103 0.00153800 

Force using index invoiced_project 

time_report 
project 

invoiced_project 3 0.00156700 

Resultat 

Testet visar att det finns index som hittar färre antal rader men ändå prioriteras index 
invoiced_approved_approvedCurrency_client framför invoice_project. Det beror på olika typer av 
joins [22]. Beskrivs nedan i resultatet. 

 

Anrop G    

Table Possible keys rows Duration (s) 

DEFAULT: invoiced_approved_approvedCurrency_client 

time_report company_workDate_employeeId_project, 
invoiced_approved_approvedCurrency_client, 
invoiced_workDate,invoiced_project 

783 0.00193900 

Force ignore all indexes 

time_report  76821 0.19714600 

Force using index company_workDate_employeeId_project 

time_report company_workDate_employeeId_project 38410 0.39700700 

Force using index invoiced_workDate 

time_report invoiced_workDate 103 0.00144800 

Force using index invoiced_project 

time_report invoiced_project 6 0.00121800 

Resultat 

Testet visar att det finns index som hittar färre antal rader under kortare tid men ändå prioriteras 
index invoiced_approved_approvedCurrency_client framför invoice_project. Det beror på olika typer 
av joins [22]. Beskrivs nedan i resultatet. 

 

Resultatet av testet visar att index company_workDate_employeeId_project aldrig används och när 

man tvingar fram det så är det ofta mer ineffektivt att använda det än att skippa index helt. 

Vissa av resultaten visar att ett index prioriteras trots att det söker igenom fler antal rader och är 

långsammare än andra. Detta beror på vilken typ av joins anropet får. I testet har typerna ”ref” och 

”range” identifierats. Typen bestäms av de fält, från indexet, kontrolleras i anropet. ”ref” används vid =, 

< = > medan range även hanterar IS NULL, BETWEEN eller IN(). När invoiced IS NULL, project IN () 

eller work_date >= AND work_date <= så anses dessa som “range”. Eftersom ”ref” är effektivare än 

”range” så prioriteras dessa [22]. 

Nedan visas en lista av existerande typer med prioritet högst först till lägst sist: 

 System 

 Const 

 Eq_ref 

 Ref 

 Fulltext 

 Ref or null 

 Index merge 

 Unique_subquery 

 Index subquery 

 Range 

 Index 

 ALL 
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Återigen visas en skärmdump av samtliga index för time_report tabellen som använts i testet. Av alla 

dessa så kommer endast de som är aktiva att behållas vilket är tr_id, 

invoiced_approved_approvedCurrency_client,  employee_invoiced_company_workDate och 

invoiced_workDate. Resterande raderas för att minska lagringsutrymme och förbättra prestanda. 

 

Nedan visas två bilder av hur mycket utrymme indexen kräver. Till vänster visas de tre översta 

indexen, från föregående bild, och till höger samtliga index. Genom att skapa 5 ytterligare index ökade 

diskanvändningen från 11 824 KiB till 35 968 KiB. 

 

 

 

5.3.4 Default-engine för snabb tidrapportering 

Efter metoden implementerats har användarna haft lång tid att undersöka hur default-motorn påverkar 

deras tidrapportering. 

Av de användare vars synpunkter har efterfrågats har samtliga varit nöjda med resultatet. Metoden 

underlättar tidrapporteringen genom att minska antalet fält användaren manuellt måste fylla i. 

Användarna kan själva påverka vilka kunder, projekt och tjänster som ska förväljas vilket ytterligare 

minskar tiden för tidrapporteringsprocessen. Detta har visats väldigt uppskattat. 

5.3.5 CSS sprites för minskat antal HTTP anrop 

I detta kapitel undersöks om metoden gav önskat resultat. Nedanstående profilering visar alla bilder 

som hämtas för att ladda Daily report-vyn. Total 29 bilder. 
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Figur 12 – Alla bilder 

Första steget blev att sätta ihop alla bilder som inte kräver en repeat av bilden, dvs att att bilden 

förlängs åt ett håll. Sådana bilder måste skapas i en separat sprite för horisontell respektive vertikal 

förlängning. Om dessa sprites inte separeras så innebär det att hela bildkartan kommer att förlängas, 

inte enbart den del som kordinaterna pekar ut. 

 

Figur 13 - Sprite av alla bilder som inte förlängs 

Ett ytterligare test genomfördes genom att utesluta de största bilderna och försöka minska storleken 

på spriten. 
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Figur 14 - Sprite av mindre bilder som inte förlängs 

Resultatet visar att den sammansatta bildens storlek i båda fallen blir större än varje bild separat. 

Frågan är då vad man vinner på att använda CSS sprites.  

Profileringen visar spriten tog 30ms att ladda medan flera av de bilder som används i spriten tog 15ms 

vardera att ladda. Vinsten i applikationen ligger i att minska antalet anrop. Detta kanske inte alltid leder 

till att det blir bättre att använda en sprite men om uppkopplingen till applikationen är långsam så kan 

det innebära en enorm skillnad att endast göra ett anrop istället för 20. 

Genom att exkludera större bilder blev spriten mer kompakt och minskade i storlek. Total mängd data 

minskade då med 12.1kb i jämförelse med spriten med alla bilder. 

Nedan visas de sprites som användes i testet. 
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Figur 15 - SPRITE AV ALLA BILDER SOM  

INTE FÖRLÄNGS 

 
Figur 16 - SPRITE AV MINDRE BILDER SOM 

INTE FÖRLÄNGS 
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5.3.6 Minimera CSS och Javascript för minskad datamängd  

Nedan visas skillnaden mellan originalfilerna och deras respektive minimerade fil. 

 

Jämförelsen av de komprimerade filerna visar att storleken vad gäller javascriptet i detta fall minskar 

med nästan 50% och även stilmallen minskar med över 10%. Resultatet av detta blir också att 

svarstiden blir lägre. 
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6 Diskussion 
6.1 Metod och resultat 
De metoder jag valt baseras på vad jag vill uppnå för mål. Jag vill öka säkerheten i applikationen och 

jag vill även förbättra prestandan för användaren. 

Jag har ställt frågor hur jag ska kunna uppnå detta och samlat information för hur jag ska gå tillväga. 

Nedan diskuteras de olika metoderna för att se huruvida dessa är rätt för att förbättra säkerheten och 

prestandan eller inte. Resultaten för prestandaoptimering är baserade på tester genomförda under 3 

olika tillfällen, helg, sent på kvällen och mitt på dagen. Detta för att öka tillförlitligheten då trafiken till 

servern där applikationen körs kan variera beroende på tidpunkt. 

6.2 Diskussion om förbättring av säkerhet 
6.2.1 PDO som skydd mot SQL injection 

Metoden valdes för att skydda applikationen mot SQL attacker. Testet gick ut på att använda några 

grundläggande attacker för att se om metoden fungerar. Jag är ingen expert på SQL injections så det 

finns säkert betydligt fler olika attacker än de jag prövat. Men i PDO manualen [10] under sektion 

Prepared statements and stored procedures står det att metoden ska ge ett fullständigt skydd mot 

SQL attacker. 

Det finns flera inbyggda funktioner i PHP för att förhindra olika tecken i en SQL attack. HTML kod, ’, ” 

med flera är tecken som används och med funktioner som htmlentities(), addslashes() och 

htmlspecialchars() kan liknande attacker undvikas. 

Anledningen att jag valde PDO är att jag inte behöver fundera på vilka inbyggda funktioner som finns 

eller hur de används. Jag vet att PDO ger ett fullständigt skydd och behöver endast anpassa mitt 

anrop med fördefinerade parametrar.  

Då syftet med PDO är att genomföra säkra anrop mot databaser så anser jag att metoden är ett bra 

lösningsförslag som skydd mot SQL injections. 

Tiden för projektet räckte inte till för att undersöka ytterligare säkerhetsaspekter. 

6.2.2 PDO transaktioner för data integritet 

Metoden fungerar för att behålla dataintegritet även då fel inträffar. Viktigt att poängtera var att jag var 

tvungen att konvertera alla databastabeller från MyISAM till InnoDB innan datat kunde återställas. 

6.2.3 Fakturahantering med Kufu 

Metoden att använda företagets egna plattform Kufu för säkerhetshantering av fakturor visades 

fungera utan problem. Jag förutsätter att plattformen är säker och inte har några några 

säkerhetsrelaterade brister som kan påverka resultatet. 

Det är möjligt att det finns bättre alternativ att lösa problemet men med tanke på omständigheterna 

fanns inte tid för att undersöka andra alternativ utan att snabbt åtgärda problemet med en säker 

lösning. Jag tyckte det kändes självklart att använda Kufu för detta ändamål då resten av applikationen 

bygger på det. 

Vad gäller säkerhetsproblemet så har det följt med från tidigare versionen av applikationen men jag 

tror problemet inte upptäcktes tidigare pga att sökmoterer ständigt utvecklas och blir mer effektiva. 

6.3 Diskussion om förbättring av prestanda 
6.3.1 AJAX för snabb interaktion 
Målet med att använda AJAX var att öka responsiviteten för användarna. Detta skulle genomföras 

genom att vyn laddar mindre data initialt för att sedan efterfråga ytterligare data vid behov och för att 

undvika att sidan laddas om vid varje interaktion. 
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Resultatet visar att den minskade datamängden initialt ger en mer responsiv upplevelse. Detta 

baseras endast på att datamängden minskade då skillnaden var så pass liten att det blir svårt att 

uppfatta att vyn laddas snabbare med mänskliga ögon.  

Något som inte har undersökts är hur lång tid det tar att använda AJAX för att ladda den data som 

initialt valdes att ta bort i Invoice time vyn. Vid långsam anslutning mellan klient och server så kan 

detta extra anrop i slutändan innebära längre väntetid för användaren. Med andra ord så bevisar inte 

testet att AJAX förbättrar prestanda. 

Vad gäller Daily report vyn så hade jag upplevt applikationen som väldigt omodern och långsam om 

vyn behövde laddas om efter varje val jag gjort i rapporteringsformuläret. Därför uppfyller metoden 

syftet med förbättrad interaktion. Detta gäller även för andra vyer. 

Tyvärr så finns inte det ursprungliga systemet kvar att jämföra mot så jag har endast kunnat mäta 

skillnaden i denna applikation vilket ger ett mindre detaljerat resultat än vad jag hade önskat. 

6.3.2 PDO för ökad prestanda 
Av de prestandaförbättringar som genomfördes med PDO så visar testerna att fetch() förbrukar mindre 

minne och går snabbare att exekvera än fetchAll(). Det visar att metoden kan användas för detta syfte. 

Däremot så baseras testet endast på när rapporterad tid hämtas. Andra funktioner kan ge ett annat 

resultat och beroende på hur datat kommer att hanteras så kanske denna metod inte blir mer effektiv. 

Ett problem som uppkom var att när för mycket data laddas ger servern ett felmeddelande att minnet 

inte räcker till. Detta fel uppstådde när testet försökte hämta över 10000 tidrapporter. FetchAll() 

ersattes då med fetch() vilket löste problemet.  

Det finns möjlighet att utöka minnesanvändningen men det kan finnas risker med detta. Om minnet 

dubbleras så kommer dubbelt så mycket minne allokeras vid detta tillfälle. Om det är en funktion i 

applikationen som hundratals användare utnyttjar dagligen så finns risk att minnesanvändningen går i 

taket och applikationen inte längre fungerar. 

Numrerade nycklar är den metod som kräver minst resurser men det blir svårare att hantera istället för 

namngivna nycklar. Numrerade nycklar försvårar arbetet då fältet för nyckeln kan ändras och man hela 

tiden måste kolla upp vilken nyckel som motsvarar vilket fält. Därför är FETCH_ASSOC ett bättre 

alternativet för mig och jag tror även att det underlättar för andra utvecklare. 

6.3.3 SQL indexering för snabbare databassökningar 

Resultatet visar att metoden kan minska söktiden, särskilt i jämförelse då inget index används. Hur 

mycket tiden påverkas baseras på vilka fält och ordningen indexet består av. Då jag inte är en expert 

inom databasindexering så baseras dessa tester på min förmåga att hantera index. Jag tycker trots 

det att testet visar tydligt att index minskar antalet poster som söks igenom och att sökningen 

exekveras snabbare vilket är syftet med metoden. 

Den här metoden visar specifikt att index påverkar just de anrop som applikationen utför för 

time_report tabellen. Den visar tyvärr inte helheten av applikationen då de anrop som hanteras av 

Kufu inte mäts samt applikationens andra tabeller utöver time_report.  

6.3.4 Default-engine för snabb tidrapportering 

Metodens syfte är att förenkla tidrapporteringen genom att populera formuläret med förinställda värden 

för att minska antalet val användaren måste göra.  

Teorikapitlet om applikationen visar vilka fält formuläret består av och efter att denna metod 

implementerats så räcker det i vissa tillfällen att endast fylla i antalet timmar och sen klicka på ”report”. 

Enligt användarna underlättar detta deras tidrapportering och i slutändan kan det öka intäkterna för 

företaget då det finns risk att korta arbetspass inte registreras i systemet om det är för omständigt att 

rapportera tid. 
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Personligen för mig påminner detta om formulär där man endast fyller i personnummer och sedan 

kommer adress med mera fyllas i automatiskt. För mig är detta väldigt uppskattat och det visar att 

metoden fungerar. 

6.3.5 CSS sprites för minskat antal HTTP anrop 

Den här metoden upplever jag som väldigt effektiv när det kommer till att minska antalet HTTP anrop 

eftersom varje bild som sammansätts blir ett mindre anrop. 

Resultatet visar däremot att datamängden ökade med denna metod men i slutändan så verkar 

laddningstiden ha minskat med antalet färre anrop. Då jag inte har fokuserat på laddningstiderna så 

kan jag inte bevisa att laddningstiden påverkades av minskat antal anrop mer än vad profileringen 

visar men jag kan säga att metoden fungerar för att minska antalet anrop. 

Större skillnader skulle kunna uppnås vid val av annan generator eller att skapa en egen sprite 

manuellt. Undvik tomma ytor då dessa endast tar upp plats och ökar storleken. Med andra ord är det 

optimalt att sammansätta bilder av samma storlek för att får bort all onödig yta. 

6.3.6 Minimera CSS och Javascript för minskad datamängd  

Denna metod ansåg jag kunna få stor effekt till en liten kostnad. Då det finns verktyg för att minimera 

filer, och bakvänt, så görs allt arbete automatiskt. Det enda jag behövde göra var att jämföra storleken 

och se om det blev några prestandaförbättringar. 

Verktyget för minimering av CSS gav möjlighet att specificera graden av hur effektiv minimeringen 

skulle vara vilket påveverkar slutresultatet. Det verktyg jag använde för javascript gav inte den 

möjligheten men det är möjligt att andra verktyg gör det som kan få ner storleken ytterligare. 

I slutändan gör metoden det den ska och resultatet visar att metoden fungerar men inte i så stor 

utstreckning jag hoppats på. För mig är det tveksamt om jag kommer använda metoden då det krävs 

att jag måste återställa minimeringen när jag utvecklar. Om verktyget jag använder för utveckling har 

en inbyggd funktion för detta och kan återställa koden med en bra struktur så finns det hopp för 

metoden. 
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