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Sammanfattning 
 

Loggning är en viktig del i utvecklingen av en hemsida för att kunna förstå sina 

användare och hur de använder applikationen. Med hjälp av visualisering går det att 

visa data på ett tydligare sätt och det blir enklare att dra slutsatser om vad datan 

faktiskt säger. Lagring är ett av de problem som finns med loggar eftersom de tenderar 

att växa snabbt. I denna studien utförst ett experiment för att svara på frågan  ”Är 

MongoDB mer effektiv än MySQL vid inläsning av sparad loggdata med avseende på 

prestanda”. Detta svaras på genom ett mäta svarstider för respektive databas. 

Hypotesen för arbetet är att MongoDB är mer effektiv än MySQL, men resultatet visar 

att MongoDB är långsammare i samtliga testfall som genomfördes i studien. I 

framtiden skulle det vara intressant att utöka arbetet med fler databaser samt att 

bygga om drivrutien för hur MongoDB och PHP kommunicerar med varandra. 
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1 Introduktion 

En viktig del för att utveckla en användbar hemsida som är anpassad för sin användare är 

loggning Chi (2002). Chi (2002) diskuterar hur viktigt det är att förstå hur ens användare 

använder sig av en webbapplikation för att kunna utveckla och förbättra den, detta uppnås 

genom loggning. Däremot tenderar loggar att växa oerhört snabbt och blir således 

oanvändbara (Shen et al. 2012). Ett sätt att göra loggarna användbara är genom 

visualisering. Gray et al. (1996) började redan år 1996 experimentera med visualisering för 

att få en klarare bild av vad datan faktiskt säger. Geom att representera datan i form av olika 

grafer går det att representera datan på ett sätt som gör att den är enkel att förstå. 

Javascriptbiblioteket D3.js används för att enklare kunna rita ut grafer av den datan som 

hämtas.  

 

För att lagra loggar används oftast en databas, antingen en relationsdatabas (SQL) eller en 

icke-relationsdatabas (NoSQL). Problemet är att relationsdatabaser inte är gjorda för att 

hantera stora datamängder på flera gigabyte och därför har svarstider blivit ett problem 

(Mahmood et al. 2015). NoSQL-databaser har växit fram mycket de senaste åren, främst för 

att kunna hantera stora datamängder på ett bättre sätt (Mahmood et al. 2015). Mahmood et 

al. (2015) lyfter fram MongoDB som ett bra alternativ av NoSQL-databas för sparandet av 

loggdata, tack vare dess skalbarhet och möjlighet till sekundärindexering. 

 

Metoden som används i denna studien är experiment. Experiment är bra för att testerna, 

enligt Wohlin et al. (2012), sker i en kontrollerad och sluten miljö. Exempelvis Gyrödi 

(2015), och Abramova & Bernardino (2013) som båda jämför två olika databaser har använt 

metoden experiment. Även Mahmood et al. (2015) använder sig av experiment för att få svar 

på deras frågeställning hurvida en NoSQL-databas kan användas för skalbar logganalys. Det 

som kommer mätas i studien är svarstider för att hämta datan från en SQL- respektive 

NoSQL-databas. Denna datan ska sedan bearbetas och tolkas för att till sist visualiseras i en 

webbläsare. 

 

Det finns även ett kapitel om hur implementationen och genomförandet av projektet gick till. 

Exempelvis hur konfigurationen gick till, progression, och en förklaring till de olika delarna 

av koden som behövdes. Samt att det även finns en pilotstudie för att visa att det går att 

utföra mätningar och upptäcka intressanta aspekter med de olika databaserna. Kapitlet 

lyfter också fram ett oväntat problem som uppstod med MongoDB som gjorde att den inte 

presterade som förutspått. 
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2 Bakgrund 

2.1 Loggning 

Loggning är en viktig del för att utveckla sin webbapplikation och kunna anpassa den utifrån 

hur användaren använder den. Chi (2002) tar upp att en anledning till att en 

webbapplikations användbarhet inte är bra beror på att man inte förstår hur användaren 

använder webbapplikationen. Genom att implementera någon typ av loggning blir det 

möjligt att bättre förstå hur webbapplikationen används och vad den har för styrkor och 

svagheter. Loggning finns på flera olika ställen, och används till olika ändamål. 

Operativsystemet är ett exempel på någonting som alltid utför loggning. Operativsystemet 

sparar loggar över vad som sker i systemet, allt från vad enskilda applikationer gör, vad 

användare gör, hårdvaran, till olika systemfel. Konkreta exempel är vem som har ändrat i en 

fil och fel som uppstår i hårdvara. I windows går det att titta på loggar via det inbyggda 

verktyget Event viewer. 

På en webserver sparas det bland annat loggar som är knutna till TCP/IP paketströmmen 

(Rosenstein, 2000).  Genom att titta på denna informationen går det att se vilken IP som 

gjort en förfrågan, när det skedde, vad för browser som användes, HTTP kod, storlek i byte,  

och hänvisning . Figur 1 visar ett tydligt exempel på detta. 

Originating IP: 192.75.154,76 

Timestamp: [17/Jul/2007: 19:21:15 -0400] 

HTTP Command & Protocol Version: ”Get 

/my/images/my.gif  HTTP/1.0” 

Status Code: 200 

Bytes Transferred: 540 

Browser: “Mozilla/49.0.2 [en]” 

Referer URL: ”http://www.example.com/" 

Figur 1 Viktiga webserverloggfält 

En annan typ av logg som sparas automatiskt på webservern är felloggar om t.ex. databaser. 

MySQL har en error log där det sparas information om start- och avstängningstider samt 

kritiska fel som uppstår under körtid (MySQL, 2016). Detsamma gäller PHP. PHP har också 

en logfil där det sparas loggar om olika fel som uppstått. Genom att titta igenom den här 

loggen går det att hitta olika fel som uppstått och information om vad som gick snett. Figur 2 

på nästa sida visar ett exempel på hur en del av denna loggen kan se ut. 
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[Wed Dec 03 20:47:11 2014] [error] [client ::1] PHP Warning:  readdir() expects parameter 

1 to be resource, string given 

[Wed Dec 03 20:47:11 2014] [error] [client ::1] PHP Warning:  readdir() expects parameter 

1 to be resource, string given 

[Wed Dec 03 20:47:11 2014] [error] [client ::1] PHP Warning:  readdir() expects parameter 

1 to be resource, string given 

[Wed Dec 03 20:47:11 2014] [error] [client ::1] PHP Warning:  readdir() expects parameter 

1 to be resource, string given  

[Wed Dec 03 20:47:11 2014] [error] [client ::1] PHP Warning:  readdir() expects parameter 

1 to be resource, string given  

[Wed Dec 03 20:47:11 2014] [error] [client ::1] PHP Warning:  readdir() expects parameter 

1 to be resource, string given  

[Thu Dec 05 00:28:15 2013] [error] [client ::1] PHP Notice:  Undefined index: ID 

[Thu Dec 05 00:28:15 2013] [error] [client ::1] PHP Notice:  Undefined index: firstname 

[Thu Dec 05 00:28:15 2013] [error] [client ::1] PHP Notice:  Undefined index: lastname 

[Thu Dec 05 01:06:11 2013] [error] [client ::1] PHP Notice:  Undefined index: name 

[Thu Dec 05 01:08:27 2013] [error] [client ::1] PHP Notice:  Undefined variable: ID  

[Thu Dec 05 01:08:27 2013] [error] [client ::1] PHP Notice:  Undefined variable: ID 

Figur 2 Ett klipp av en error log på en webserver 

I figur 2 går det i loggen uttyda datum, tid, vad för typ av fel det är. Det står också på vilken 

rad felet är på, samt i vilken fil, men detta är bortklippt ur bilden för att göra bilden tydligare 

och enklare att läsa.  

2.1.1 User agent 

User agent är en bred term men används främst för att beskriva klienter som ansluter till 

servrar på internet (Kabe et al. 2000). En user agent hämtar och skickar information från 

webbservern och visar det för användaren, i vissa fall automatiskt. Det finns flera olika typer 

av user agents, exempelvis i webbläsare och i sökmotorernas robotar (Kabe et al. 2000). En 

user agent skickar med information om t.ex namn, version, operativsystem, 

programvarutillverkare m.m. i headern för ett HTTP-anrop (Boda et al. 2011). Webservern 

anpassar sig efter den information som skickats med, exempelvis för att inte det grafiska 

gränssnittet för en mobil och en PC ska se identiska ut. Ett exempel på information som kan 

skickas via user agent visas i figur 3. 

 

Figur 3 Exempel på user agent sträng 
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2.1.2 Loggning i webbapplikationer 

Loggar för operativsystem, webservern, och user agent är något som sker automatiskt. Det är 

ingen utvecklare som måste definiera vad som ska loggas, men när det kommer till loggning 

av användandet på webbapplikationer är detta fallet.  Det är någon som måste skriva koden 

för vad som ska loggas, var de ska sparas, och sedan även för visualisering om detta ska 

användas. 

Fördelen med loggning på webbapplikationer kan vara många, exempelvis identifiera 

säkerhetsrisker, fastställa en baslinje, skaffa data om sina användare, skaffa data om vad 

användarna gör i applikationen, och mycket mer. Däremot kan det vara ett problem vara vad 

som ska loggas för att uppnå detta. Exempelvis skulle det kunna vara loggning om 

misslyckade auktoriseringsförsök. Den typen av loggar är mer för säkerheten i systemet, men 

om man vill få reda på hur ens användare använder webbapplikationen är det vanligt  att 

logga hur länge de är inne på varje sida, vad de gör där, var de navigerar sig efter de besökt 

en viss undersida (Chi, 2002). Mer loggning är självklart nyttigt för att bättre kunna se 

mönster i användandet av ens webbapplikation, men den loggningen behöver vara anpassad 

efter vilken typ av webbapplikation det är. Handlar det till exempel om en e-site, 

shoppingsida på nätet, kan det vara bra att logga hur många påbörjade köp som slutförs, var 

köpen avbryts etcetera. Det är alltså bra att ha en uppfattning om vad som vill utföras med 

loggningen eftersom det väldigt enkelt blir stora och oanvändbara, att bara logga allt möjligt 

är ingen bra strategi och hade inte varit särskilt givande. Figur 4 nedan visar ett exempel på 

hur en logg för en webbapplikation kan se ut. 

4474|FY0ru9lPuxhK0g6|7|codeviewerservice.php|2|1486986262259|Mozilla/5.0 
(Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:45.0)  
Gecko/20100101 Firefox/45.0|Mac OS X|EDITEXAMPLE 1 45656 HTML5 
Example 1 Javascript examples  
57|http://localhost/LenaSYSo/DuggaSys/codeviewer.php?exampleid=57&courseid
=1&cvers=45656|::1|Firefox 
4473|FY0ru9lPuxhK0g6|6|codeviewerservice.php|2|1486986262061|Mozilla/5.0 
(Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:45.0)  
Gecko/20100101 Firefox/45.0|Mac OS X|EDITEXAMPLE 1 45656 HTML5 
Example 1 Javascript examples  
57|http://localhost/LenaSYSo/DuggaSys/codeviewer.php?exampleid=57&courseid
=1&cvers=45656|::1|Firefox 
4357|iK3ojHTeJJgUZ8s|6|sectionedservice.php|2|1486724822772|Mozilla/5.0 
(Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:45.0)  
Gecko/20100101 Firefox/45.0|Mac OS X|get 1 45656  
1|http://localhost/LenaSYSo/DuggaSys/sectioned.php?courseid=1&coursename=
Webbprogrammering&coursevers=45656|::1|Firefox 
4351|ZJHrapKyxLJyiJd|6|courseedservice.php|2|1486724761759|Mozilla/5.0 
(Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:45.0)  
Gecko/20100101 Firefox/45.0|Mac OS X|GET UNK UNK UNK 
UNK|http://localhost/LenaSYSo/DuggaSys/courseed.php|::1|Firefox 
341|kpRsaNpJfrwyP0Z|6|resultedservice.php|2|1486638798158|Mozilla/5.0 
(Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:45.0)  
Gecko/20100101 Firefox/45.0|Mac OS X|GET 330 UNK UNK 10001 UNK  
UNK|http://localhost/LenaSYSo/DuggaSys/resulted.php?cid=330&coursevers=10
001|::1|Firefox 

Figur 4 Logg för en webbapplikation 
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Som figur 4 visar innehåller även webbloggen liknande information som user agent skickar. 

Det beror på att det är vettig information att spara för att få reda på information om sina 

användare. Sen kan webbloggar innehålla mycket annan information också, vilket även syns 

i figuren. 

2.2 Visualisering av loggar 

Eftersom loggar tenderar att växa oerhört snabbt och bli väldigt stora, (även för mindre 

system), gör det att de snabbt blir svåra att jobba med (Shen et al. 2012). Detta leder till att 

de nästan är oanvändbara i sitt ursprungliga tillstånd och måste därför bearbetas på något 

sätt. Ett vanligt sätt är att visualiera dessa på ett eller annat sätt. Genom visualisering ges en 

enklare och tydligare bild för vad datan faktiskt säger och hur den ska tolkas. Gray et al. 

(1996) började experimentera med visualisering av loggar redan 1996. De loggade musklick, 

musrörelse, tangenttryckningar etcetera för att hitta mönster i hur deras användare 

navigerade sig i deras webbapplikation. Genom visualisering i form av olika grafer och 

tabeller kunde Gray et al. dra slutsatser som hjälpte dem att bättre förstå deras användare. 

Till exempel går det att skapa en graf som visar antalet meddelanden som skickats per dag, 

se figur 5. 

 

Figur 5 Grafisk bild över antal meddelanden över en tidsperiod 

Visualisering av loggar kräver att loggar först måste analyseras och sedan bearbetas innan 

det går att visualisera dem (Shen et al. 2012). Detta beror på att de kommer i sin råaste form, 

vilket är svårt att göra något med från början.  

Googles har ett inbyggt analyseringsverktyg, Google Analytics, som kan användas för att 

exempelvis se vilka som har tryckt på en förminskad länk via deras URL-förkortare. Det går 
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att se antal klickningar, vilket land användarna kommer ifrån, vilken plattform de använder, 

och vilken browser de använder. Figur 6 visar ett exempel på hur visualiseringen för Google 

Analytics kan se ut. 

 

Figur 6 Google Analytics för visualisering 

Detta är ett tydligt exempel på vad som går att uppnå med loggning. Visualisering gör det 

enklare att förstå och ta in den informationen som loggarna egentligen säger. 

2.2.1 D3.js 

D3.js är ett gratis javascript bibliotek som används för att visualisera data. D3.js visas 

grafiskt med hjälp av CSS3, Canvas och HTML, samt SVG (Scalable Vector Graphics) (Fan & 

Jia, 2014). Med hjälp av dessa tekniker förenklar D3.js sättet att representera grafer på 

webben och det finns möjlighet att rita väldigt avancerade typer av grafer, exempelvis 

geografiska och geometriska. Det finns också möjlighet till animering och interaktion vilket 

kan vara användbart i vissa typer av grafer. I figur 7 visas ett exempel på ett trend-diagram 

som kan användas för att visa laddningstiden av en webbapplikation. 
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Figur 7 Trend chart i d3js 

2.3 Lagring och läsning av loggar för visualisering 

Webbloggar måste sparas i någon form. Ett sätt att göra detta är att använda en databas som 

sedan går att kommunicera med för att läsa datan. Idag är blir det allt vanligare att istället 

för att använda en traditionell relationsdatabas, att övergå till en icke relationsdatabas när 

det arbetas med stora volymer av data (Mahmood et al. 2015).  

När det talas om lagring vill man uppnå en snabb hastighet vad gäller inläsning och 

inmatning av data till och från databasen. I det här arbetet kommer det endast att arbetas 

med inläsning av loggar, det vill säga hämtning av data från databasen. När datan hämtats 

från databasen via exempelvis PHP och javascript finns datan i sin mest råa form. Den är 

inte bearbetad på något sätt och är därför fortfarande oläslig och säger ingenting (Chi, 

2002). Chi (2002) säger att datan måste analyseras och bearbetas på ett sätt så att den blir 

användbar. Detta kan ske på olika sätt beroende på hur datan ska visualiseras, men med 

tanke på ramverket som används i detta arbetet kommer analyseringen ske via kod skriven i 

PHP och javascript. 

2.3.1 NoSQL 

Det som oftast strävas efter när man arbetar med webbapplikationer och lagring av data är 

CAP. Vilket betyder att de är konsistenta, tillgängliga, och fördelningstoleranta (Brewer, 

2012). Däremot säger Brewer också att det är omöjligt att uppnå alla samtidigt. Slutsatsen 

blir att olika databaser presterar olika bra beroende på kontexten och hur de ska används i 

applikationen. Utöver CAP finns det två begrepp till som är viktiga att känna igen, ACID och 

BASE. ACID är baserat på CAP och är till för att optimera prestanda. I relationsdatabaser 

pratar Abramova och Bernadino (2013) om ACID som är ett antal principer för hur 

relationsdatabaser fungerar.  

 Atomic –Transaktion är färdig när alla deloperationer är färdiga, annars återställs 

databasen till läget innan. 

 Consistent – En transaktion kan inte få databasen att kollapsa. Om detta skulle ske 

en då ska transaktionen ses som ogiltig och databaser återställs. 
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 Isolated – Alla transaktioner är oberoende av varandra och kan inte heller påverka 

varandra. 

 Durable – När en transaktion är genomförd kan den inte bli ogjord. 

Abramova och Bernadino (2013) nämner att när datan blir stor kan det bli svårt att bibehålla 

ACID principerna, och det är därför NoSQL arbetar med BASE-principerna. 

 Basically Avaliable – all data är distribuerad, även om det uppstår ett fel så fortsätter 

det att fungera. 

 Soft state – det finns ingen garanti för att datan är konsistent. 

 Eventually consistent – även om datan inte är konsistent just nu, så kommer den så 

småningom att bli det. 

NoSQL databaser har tagits fram för att på ett bättre och mer strukturerat sätt kunna 

hantera stora datamängder. Abramova & Bernardino (2013) nämner att NoSQL databaser är 

bra på att hantera snabbt växande databaser utan att få stor påverkan på prestandan.  

NoSQL är fortfarande lik en relationsdatabas när det gäller de grundläggande 

databasoperationerna. Dessa är lägg till-, hämta-, ta bort-, och uppdatera data (Györödi et al. 

2015). Faktum är att dessa operationerna kan utföras på alla databaser. I den här 

avhandlingen kommer det däremot fokuseras på hämtning av data. 

Abramova et al. (2013) skriver att det finns fyra olika typer av NoSQL databaser, 

nyckelvärdedatabas, grafdatabas, dokumentdatabas, och kolumndatabas. Abramova et al. 

(2013) beskriver de olika typerna på följande sätt. I en nyckelvärde-databas är all data 

sparad parvis bestående av ett nyckelvärde och ett datavärde. Alla nycklar är unika och 

dataåtkomst genom att relatera dessa nycklar till dess värde. 

Grafdatabaser används när data kan vara representerad som en graf, exempelvis sociala 

nätverk. 

Dokumentdatabaser lagras på ett liknande sätt som nyckelvärdesdatabaser som sedan 

omvandlas till dokument. Varje dokument identifieras av en unik nyckel och kan grupperas 

tillsammas. Typen av dokumentet definieras av standarder, så som XML och JSON. 

Dataåtkmost sker via nyckeln eller specifika värden. 

I en kolumndatabas är data strukturerad i kolumner som kan bli oändligt långa. Denna 

typen av databas är den som är mest lik en relationsdatabasmodell. Datan kan struktureras 

på olika sätt i kolumnerna. 

 Kolumn – Varje kolumn identifieras av en nyckel och värde 

 Superkolumn – En kolumn som lagrar kolumner 

 Kolumnfamilj – En familj består av ett antal superkolumner. Konstruktionen 

efterlikar relationer i relationsdatabaser. 

En grafdatabas hade inte fungerat för att spara loggdata. Det finns inga generella länkar 

mellan loggdatan som gör att datan kan representeras på ett sätt som är grafdatabasers 

styrka. Kolumndatabas är inget bra alternativ heller för loggdata eftersom det inte finns 

något smidigt och bra sätt att nyttja kolumner på. Både nyckelvärde-databaser och 

dokumentdatabaser är bra alternativ för sparandet av loggdata. Eftersom det i detta arbetet 

endast kommer att jobbas med inläsning av data, vill en så snabb hastighet som möjligt 

uppnås på denna aspekten. Swaminathan och Elmasri (2016) har jämfört olika typer av 

NoSQL databaser och utfört olika experiment beroende på hur databasen ska användas. När 

det var hundra procent läsning av data presterade en dokumentorienterad databas, 
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MongoDB, bäst. Swaminathan och Elmasri (2016) tror att det beror på att MongoDB sparar 

data som dokument i BSON-format. 

2.3.2 MongoDB 

MongoDB är en dokument-orienterad databas som sparar data i BSON-format (Anand et al. 

2016). Anand et al. (2016) beskriver BSON som den binära motsvarigheten till javscripts 

JSON-format. MongoDB tillåter användningen av arrayer och objekt i dokumenten. Detta 

gör att strukturen och flexibiliteten av JSON finns, med fördelen av att det blir så litet tack 

vare det binära formatet. Olikt andra NoSQL-databaser tillåter MongoDB 

sekundärindexering, inlusive geospatial och textsökning (MongoDB, 2017). Detta 

tillsammans med att datan sparas i BSON-format gör att det är en bra passning till 

sparandet av loggdata. Delvis eftersom datan kommer bearbetas med javascript, och då är 

således datan redan i ett format som har en bra struktur från början och går att jobba med, 

och delvis för att sekundärindexering kan utnytjas. Mahmood et al. (2015) lyfter fram 

MongoDB som ett bra alternativ för system med högpresterande laddningstider och 

analysering av dataloggar. 

Ameri et al. (2014) använder MongoDB för visualisering av stora datamängder och menar på 

att MongoDB en bra databas tack vare att det är en agil databas och som tillåter scheman att 

ändras snabbt när en applikation utvecklas, samtidigt som den fortfarande är pålitlig som en 

traditionell databas. Ett exempel hur data det kan se ut i MongoDB visas nedan i figur 8. 

{ 
  _id: “2857362937f730h826f83jf24”,            field:value 
  name: { first: “Arnold”, last: “Johnsson”},     field:value 
  birth: new Date(‘Jul 02, 1941’),                   field:value 
  address: ”Empty Street 12”,                        field:value 
  phoneNumber: ”+4612121212”                   field:value 
} 

Figur 8 Exempel på datastruktur i MongoDB 
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3 Problemformulering  

Shen et al. (2012) visar att analysering och visualisering av loggning kan öka förståelsen för 

ens användare och möjliggöra för utveckling av en bättre webbapplikation baserat på detta. 

Genom att spara användarens beteende på hemsidan går det att upptäcka mönster för hur 

hemsidan används och vad som fungerar bra respektive dåligt. 

Ett sätt att göra det lättare att tolka loggar är att använda sig av D3.js för att visualisera 

datan (Fan et al., 2014). 

Problemet är att relationsdatabaser inte är gjorda för att hantera stora datamängder på ett 

lika effektivt sätt som icke-relationsdatabaser och därför blir svarstider ett stort problem 

(Mahmood et al., 2015). Mahmood et al. (2015) påstår att detta beror på både den höga 

kostnaden av indexering, och eftersom datan måste vara konsistent. En möjlig lösning på 

problemet enligt Mahmood et al. (2015) är att implementera en modern NoSQL databas där 

datans konsistent inte är lika viktig. Mahmood et al. (2015) har kommit fram till att 

MongoDB kan vara ett bra alternativ till en relationsdatabas på stora datamängder. Men det 

beror också på hur datan ska användas. Relationsdatabaser är bättre på att ställa avancerade 

frågeställningar till databasen och kan använda indexering för att uppnå bättre prestanda 

jämfört med NoSQL databaser som inte är korrekt indexerade (Mahmood et al. 2015). 

Mahmood et al. (2015) lyfter även fram att MongoDB är ett bra alternativ till sparandet av 

loggar eftersom den har tillgång till både primär- och sekundär indexering.  

Swaminathan och Elmasri (2016) lyfter fram att NoSQL-databaser blir mer vanliga för 

hantering av stora dataset tack vare deras horisontella skalbarhet, ostrukturerad data, och 

begränsade frågeställningsförmågor. Genom att använda en NoSQL-databas vid behandling 

av stora dataset torde prestandan därför öka, jämfört med en vanlig relationsdatabas. Även 

Catell (2010) påstår att NoSQL-databaser är bättre lämpade för hantering av stora dataset. 

Detta återigen på grund av deras förmåga att skalas horisontellt och deras användning av 

enkla operationer. 

Györödi et al. (2015) har jämfört MySQL med MongoDB med avseende på de fyra olika 

databasoperationerna, sätta in-, ta bort-, uppdatera-, och hämta data. Där kom de fram till 

att MongoDB presterade bättre än MySQL i deras tester. De utförde testerna med dataset 

som innehöll 10000 rader. Däremot tittade de inte på datamängder med flera tiotusentals, 

eller hundratusentals, rader vilket det enkelt blir när man arbetar med loggdata. Något som 

även ska vara NoSQL-databaser till fördel.  

MongoDB har även visat sig vara ett bra alternativ för just visualisering av väldigt stora 

datamängder, upp mot två terabyte, i Ameris et. al (2014) tester. Genom att uttnyttja 

MongoDB för dess förmåga att anpassa scheman snabbt efter ändringar i applikationen, och 

att det är en agil databas som kan skalas horisontellt lyckades Ameris et. Al (2014) få bra 

svarstider för att ladda och hämta data. 

MongoDB har presterat bra i både Győrödi et al. (2015) och Mahmood et al. (2015) tester, 

samt att även Li & Manoharan (2013) har undersökt prestandan mellan flera olika databaser 

där MongoDB presterat bra återigen. Även fast deras tester innehåller färre rader data visar 

deras forskning på att MongoDB kommer vara snabbare. Men däremot har MySQL enklare 

att ställa avancerade frågeställningar för att hämta just den data som efterfrågas, vilket är till 

dess fördel, eftersom inte MongoDB kan göra detta. 
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Hypotesen som tagits fram är: “MongoDB kommer att prestera bättre än MySQL och är 

därför mer lämplig för inläsning av sparad loggdata med avseende på prestanda”.  

 

3.1 Metodbeskrivning 

Experiment är den metod som används i detta arbetet. Anledningen till att experiment är bra 

är för att testerna, enligt Wohlin et al. (2012), sker i en kontrollerad och sluten miljö. Detta 

passar väl in i situationen, och kommer kunna ge svar på de frågor som ligger i grund till 

arbetet. Wohlin et al. (2012) nämner också att det finns två typer av experiment, 

människoorienterade och teknikorienterade. Detta experiment kommer att vara 

teknikorienterad vilket leder till att den mänskliga faktorn tas bort och kommer ge mer 

exakta svar. 

Det som kommer att mätas i experimentet är svarstiden det tar för databaserna att skicka 

den data som efterfrågas. Denna datan ska sedan analyseras, bearbetas, och visualiseras i 

form av olika diagram och grafer. Det kommer byggas en applikation där det går att ange 

vilken data som vill hämtas från databasen. Datan hämtas sedan från databasen och ska 

visualiseras i form av olika diagram och grafer.  

Mahmood et al. (2015) använder experiment när de undersöker hur en NoSQL databas kan 

utnyttjas för att få en skalbar logganalys. Även andra forskningsartiklar använder 

experiment för att undersöka och utvärdera vilken databas som är mest lämpad i deras 

situationer. Exempelvis Gyrödi (2015), och Abramova & Bernardino (2013) som båda jämför 

två olika databaser. Experiment gör det enkelt att göra många tester för att kunna utvärdera 

vilken databas som har bäst prestanda. Även Duan & Chen (2015) använder experiment när 

de utvärderar två databaser, samt Swaminathan et al. (2016) som utför en kvantitativ analys 

på skalbarheten av NoSQL-databaser. 

Berndtsson et al. (2008) lyfter fram att nackdelen med experiment är att det inte går att säga 

att mätningarna explicit bevisar att hypotesen stämmer. Detta beror på att det alltid kan 

finnas någon annan förklaring till varför resultatet blev som det blev. Mätningarna är alltid 

beroende av någon teknik eller annat för att utföras. Däremot går det att styrka hypotesen 

med resultatet från mätningarna (Berndtsson et al. 2008). 

3.1.1 Alternativa metoder 

En alternativ metod skulle kunna vara fallstudie. Jämfört med experiment används fallstudie 

för att undersöka ett fenomen eller en entitet i ett verkligt projekt under en bestämd tid 

(Wohlin et al. 2012). Data samlas in genom olika processer under fallstudiens tid. Nackdelen 

med fallstudie är att den inte ger samma kontroll som ett experiment, det går inte att 

kontrollera hur interaktionen sker i ett system som är i drift. Det gör också att det blir svårt 

att få undersökningen repeterbar för andra testa också. Wohlin et al. (2012) säger att 

fördelen med fallstudier är att de är mer realistiska eftersom de sker i en riktig miljö, med 

riktiga användare. 

En annan alternativ metod skulle vara användarstudie där man från en användares 

perspektiv kolla hur svarstiderna upplevs. Detta hade kunnat vara ett alternativ att ha med i 

studien också för att kolla om det är en skillnad. Det går att fråga om användarna t.ex. 

upplever en förbättring eller försämring, eller om skillnaden är försumbar. Däremot att 
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endast göra en användarstudie hade inte gett tillräckligt bra svar för att på ett vetenskapligt 

sätt påvisa skillnader. Vad som är bra med en användarstudie däremot är att man får reda på 

hur användbar produkten är av sina användare. Någon typ av användarstudie är bra för att 

inte riskera att utveckla en produkt som ingen vill ha. Detta kommer dock inte vara fallet i 

denna avhandlingen. 

3.2 Forskningsetik 

Etiska problem som skulle kunna uppstå i arbetet är att det används riktig loggdata som 

innehåller data som inte borde publiceras. Denna datan skulle kunna härledas till en verklig 

person, vilket inte får ske. Skulle riktig data användas måste även de personer som har 

bidragit till denna datan informeras om detta. Därför kommer det i detta arbetet att 

genereras loggar slumpvis, alltså kommer det inte arbetas med verkliga loggar av faktiska 

användare. Ett problem med att loggar genereras slumpvis är också att dessa inte är 

representativa för hur den verkliga datan ser ut. I den genererade datan kan exempelvis 

representationen av olika webbläsare vara helt lika lika, medan i verkligheten är det 90 

procent som använder sig av en specifik webbläsare. Det är viktigt att ta med den tanken när 

datan har visualiserats, den statistik som publiceras är inte realistisk eller representativ för 

hur det faktiskt ser ut. 

Programkoden för applikationen som skrivits för detta arbetet kommer också att publiceras 

för att göra experimentet upprepningsbart, vilket är bra sett från ett forskningsperspektiv (se 

alla apendix). Däremot kommer den loggdata som arbetas med inte offentliggöras, utan 

enbart programkod för applikationen. För att även göra det ännu mer upprepningsbarhet 

kommer all information om hårdvara, OS, webbläsare, internethastighet, tester och resultat 

att publiceras också. Det gör det möjligt att utföra samma tester som gjorts i denna 

avhandlingen och jämföra resultaten. Ratanaworabhan et al (2010) pratar delvis om att 

kunna mäta objektivt mellan olika webbläsare. En webbläsares prestanda kan påverka en 

användares upplevelse mycket, vilket betyder att de också påverkar mätningars resultat 

(Ratanaworabhan, 2010). För att uppnå en så objektiv mätning som möjligt borde testerna 

utföras på så många webbläsare som möjligt, men för att det ska vara hanterbart i den här 

avhandlingen är det begränsat till två webbläsare. Detta är inte det mest optimala, men det 

gör ändå att mätningarna blir lite mer objektiva jämfört med om endast en webbläsare hade 

använts. Det samma gäller hårdvaran, eftersom testerna endast kommer att utföras på en 

maskin med en specifik hårdvara begränsas testarna, och blir delvis beroende av detta, och 

blir således inte objektiva på den aspekten. Det bästa hade varit om testerna kunde göras på 

flera olika maskiner med olika operativsystem och olika hårdvara. 
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4 Genomförande  

I detta kapitel beskrivs de viktiga delar som var tvungna att implementeras för att projektet 

ska vara genomförbart och kunna svara på de frågeställningar som ligger i grund till studien. 

De delar som måste finnas med för att kunna svara på hypotesen och frågeställningarna är 

en fungerande webbserver med stöd för PHP, en NoSQL databas, MongoDB, och en 

relationsdatabas, MySQL. Applikationen hämtar data från en av databaserna beroende på 

vad som väljs och efterfrågas och visar sedan den hämtade datan i form av en graf. 

4.1 Litteraturstudie 

Eftersom applikationen använder sig av flera olika programmeringsspråk hämtades 

inspiration från flera olika källor, beroende på vilken del av applikationen som skulle 

utvecklas. Via stackoverflow hittades inspirationskällor om hur datagenerering kan gå till via 

PHP. Grundidén som byggdes vidare på är tagen från stackoverflow (Demaio, 2010) där de 

diskuterar om hur det går att generera en fil och fylla denna med slumpad data av givna 

namn och storlekar. Genom att ta delar av detta framtogs idén att slumpvist generera olika 

förbestämda textsträngar och sätta samman dessa för att få den data som ville tas fram. 

Vaish har skrivit en bok som heter Getting Started with NoSQL (2013) som ger en bra grund 

i vad NoSQL är, och hur det skiljer sig från traditionella relationsdatabaser. Boken är bra för 

nybörjare som inte har mycket kunskap om NoSQL eftersom boken början från början, samt 

är väl förklarande. Hows et al. har publicerat en bok som heter The Definitive Guide to 

MongoDB (2013) som handlar specifikt om MongoDB. I boken tas det upp t.ex. introduktion 

till MongoDB, installation,  hur PHP och MongoDB fungerar tillsammans. Boken tar även 

upp hur det går att ställa mer avancerade frågeställningar, och optimiseringsstrategier. 

Virdó (2016) har en bra förklarande guide på hur det går att installera MySQL på en ubuntu 

server. Vilket var nyttigt i början av arbetet när detta behövdes göras. MongoDBs egna 

dokumentation (MongoDB docs, 2017) har också varit till stor hjälp för att delvis installera 

MongoDB, och delvis för att förstå dess struktur och uppbyggnad av databaser och 

kollektioner, samt hur de används. PHP.net (The PHP Group, 2017) har en bra beskrivning 

på hur PHP kan kopplas till en MongoDB databas. Där finns information om en driver som 

behöver installeras för att kunna koppla använda MongoDB, samt beskrivning av olika 

funktioner som drivern har och exempel på hur dessa kan användas. När data hämtas från 

MongoDB är den i BSON-format vilket inte går att läsa från början i Javascript. Därför måste 

datan omvandlas från BSON till JSON, vilket stackoverflow (Sammaye, 2013) har tagit upp 

och givit ett exempel på en lösning till detta. 

Scott (Interactive Data Visualization for the Web, 2013) har publicerat en bok om D3.js och 

hur biblioteket fungerar, vad som är bra med det, vad som är dåligt, samt hur man kommer 

igång med det. Boken ger en bra grund i hur biblioteket är uppbyggt, vilka delar som finns 

med och hur dessa fungerar tillsammans för att kunna bygga grafer och binda data till dessa. 

Scott besrikver hur det går att använda skalning, övergångar, axlar, med mera för att göra 

grafen interaktiv och dra nytta av d3.js funktioner för att skapa en bra och tydlig graf. Utöver 

dessa som varit till stor hjälp för framtagningen av applikationen har andra sidor som 

W3schools, Mozilla Developer Netword (MDN), och mera stackoverflow används för att hitta 

byggstenar som t.ex. MySQL anslutning. 
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4.2 Implementation 

4.2.1 Konfiguration av databaser 

Första steget var att sätta upp en fungerade MySQL- och MongoDB server. För att göra detta 

användes två olika guider. Den ena från Digitalocean (Virdó, 2016) för MySQL, och den 

andra för MongoDB från deras egna dokumentation (Mongodb, 2017). Strukturen för 

databaserna är sedan detsamma eftersom de ska innehålla samma data. Ett exempel på 

strukturen för MySQL syns i figur 9 (se även Appendix E). 

 

Figur 9 MySQL databasstruktur 

Det finns nio olika kolumner, varav en är id. Det är de övriga åtta kommer datagenereringen 

sedan att täcka för att lägga in i databaserna. 

4.2.2 Generera data 

För att generera data skapades ett skript skrivet i PHP (se appendix A). Från början var 

tanken att helt slumpvist generera data, men för att få datan mer representativ och verklig är 

skriptet statisktisk baserat på verklig loggdata. Det innebär att förekomsten av exemeplvis 

olika user agent-strängar är baserade på hur ofta dessa fanns i den verkliga loggdatan. Detta 

gör att den genererade datan blir mer relevant, samtidigt som den är slumpvis. Datan som 

genereras läggs sedan in i respektive databas, MySQL och MongoDB, så att dessa innehåller 

samma data för att kunna utföra mätningar korrekt. För att statisktiskt basera det på verklig 

loggdata användes rand-funktionen, en funktion för att slumpa ett tal mellan två givna tal, 

och sedan har alla olika data-typen/strängar olika sannolikheter för att uppstå. 

4.2.3 Hämta data 

För att kommunicera med respektive databas används  javascript och PHP (se appendix B, C, 

& D). Genom ett AJAX-anrop från javascript kallas en funktion i PHP som kommer utföra 

den aktivitet som efterfrågas (hämta någon data från databasen) och sedan omvandla denna 

till JSON för att till sist returnera detta till javascriptsfunktionen. Ett exempel på ett AJAX-

anrop syns i figur 10.  
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Figur 10 Exempel på AJAX-anrop 

En skillnad när datan ska returneras som JSON från PHP till javascript är att i MongoDB 

krävs ett steg extra jämfört med datan hämtat med MySQL. I MySQL kan koden för att 

omvandla hämtad data till JSON se ut som i figur 11. 

 

Figur 11 Returnera data i JSON format från MySQL 

Motsvarande kod för att omvandla hämtad data i MongoDB kan se ut som i figur 12. 

 

Figur 12 Returnera data i JSON format från MongoDB 

Det extra steget som sker är att data hämtat med MongoDB måste itereras igenom med 

funktionen iterator_to_array. Denna funktionen krävs för att gå igenom all hämtad data och 

sedan omvandla den. Det är även därför som omvandlingen till JSON tar längre tid för data 

hämtad med MongoDB än för MySQL. 

4.2.4 Visualisera data 

Visualisering sker endast genom javascript, främst biblioteket D3.js. Genom att binda den 

hämtade datan till olika element i en graf går det att visualisera datan och den blir enklare 

att tolka. En del av koden för att skapa en graf i D3.js och binda data till denna syns i figur 

13. 
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Figur 13 Skapa en graf i D3.js 

D3.js gör det även möjligt att använda funktionalitet för skalning så att grafen kan anpassa 

sig efter en given storlek. Ett exempel på hur ett tårtdiagram kan se ut visas i figur 14 på 

nästa sida.  

 

Figur 14 Exempel på tårtdiagram 

Detta är en enkel graf men som visualiserar vilka länder besökarna kommer ifrån enligt 

loggad data. Ett annat vanligt förekommande diagram är ett stapeldiagram. Ett exempel på 

detta syns i figur 15. 
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Figur 15 Exempel på stapeldiagram 

Detta diagrammet visualiserar antalet besök på olika undersidor på en webbsida. 

Diagrammet använder sig av skalning och det går att hålla över varje stapel för att få en 

exakt siffra. 

4.2.5 Mäta svarstider 

För att svara på frågeställningen som ligger till grund i arbetet om vilken databas som är 

snabbast måste svarstider mätas för respektive databas. Dessa resultat ska sedan jämföras så 

att en slutsats kan dras. Svarstider kommer att mätas genom Tampermonkey, vilket är ett 

plugin i Google Chrome som kan exekvera javascriptkod på en hemsida. I Tampermonkey 

skapas flera script som kommer starta tiden när sidan laddats färdigt, sedan kalla på 

javascriptfunktionen för att hämta den data som efterfrågas, och till sist stoppa tiden när 

denna datan sedan returneras. Tiden det tog att exekvera detta framtas genom att 

subtrahera sluttiden med starttiden. Mätningen sker på samma sätt för både MySQL och 

MongoDB. Ett exempel på hur ett script kan se ut i Tampermonkey syns i figur 16. 
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Figur 16 Tidsmätning i Tampermonkey 

Tampermonkeys funktionalitet för globala variablar används för att spara en array med alla 

mätningar i millisekunder. Detta mäter tiden det tar för hela processen från början till slut 

(se appendix F, G, H, I, J, K). Men det kommer också att mätas i PHP hur lång tid endast 

frågeställningen mot databasen tog (se appendix D). Detta förklaras mer i progressionen. 

4.3 Progression 

Från början var tanken att helt slumpvist generera den data som skulle användas, men det 

skulle innebära att datan skulle vara väldigt jämt fördelad och datan skulle inte helle ha 

någon större betydelse. Därför valdes det att titta på riktig loggdata från ett system i drift och 

statistiskt basera den genererade datan på detta. Det gör att datan blir mer verklig och 

representerar hur det skulle vara mer än om datan bara slumpvist hade genererats.  

D3.js har möjlighet att skapa och rita avancerade 2D- och 3D grafer för att kunna visa data 

på ett nytt sätt. Från början ville någon ny typ av graf implementeras, men på grund av 

bristande dokumentation och beskrivningar övergavs denna idén. Istället fokuserades det på 

tårtdiagram och stapeldiagram, vilka båda två är vanliga, enklare, grafer som används för att 

representera data på. 

Flera av de exempel som finns för D3.js är byggt på version 3 eller lägre, vilket gjorde att ett 

flertal problem uppstod under konstruktionen av graferna. Eftersom den senaste versionen, 
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fyra, ville användas så fyllde deras dokumentation om förändringar mellan versioner stor 

nytta (D3.js github docs, 2017). Där stod det exempelvis vilka funktioner som hade ändrats, 

och hur de används i version 4 istället. 

När de första tidsmätningarna gjordes märktes det att MongoDB presterade sämre än 

MySQL, även när all data skulle hämtas, vilket var till stor förvånelse eftersom hypotesen var 

tvärtom. MongoDB borde prestera bättre, åtmistone när all data ska hämtas på en gång. 

Tidsmätningen från början innehöll endast hela exekveringen från början till slut. Alltså var 

inte någon PHP-tidsmätning med utan enbart Tampermonkey. Därför påbörjades en 

undersökning för att se om det fanns något problem, och tidsmätningen i PHP lades till. Den 

första mätningen som lades till var exekveringstiden för databaserna. Detta löstes med 

koden i figur 17. 

 

Figur 17 Tidsmätning i PHP för databasexekvering 

Tiden startar precis innan exekveringen till databasen sker, och stoppas direkt efter. Sedan 

subtraheras sluttiden med starttiden, och kvar blir exekveringstiden. Exekveringstiden kan 

sedan returneras tillsamans med datan, och sparas. Det kommer även mätas hur lång tid det 

tar att omvandla den hämtade datan till JSON, eftersom denna processen är lite annorlunda 

för MongoDB. Ett exempel på hur detta kan gå till syns i figur 18. 

 

Figur 18 Tidsmätning för omvandling till JSON 

Tidsmätningen sker på samma sätt som tidigare, där omvandlingsoperationen är inbäddad 

runt två timers som sedan subtraheras för att få fram exekveringstiden. Probelemet visade 

sig vara konverteringen till JSON tillsammans med funktionen iterator to array för 

MongoDB som var en riktig tidsbov. Denna konverteringen tar ofantligt mycket längre tid 

när MongoDB på grund av iterator to array jämfört med enbart JSON encoding för MySQL. 

Denna operationen måste göras för MongoDB för att kunna omvandla den hämtade datan 

till JSON så den blir användbar i javascript.  

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes för att få en baslinje och titta så mätningarna fungerar korrekt. 

Mätningarna skedde i 20 mätningar för varje databas. I varje mätning hämtas alla fält från 

kolumnen visited sites i databasen, och detta sker i webbläsaren Google Chrome. Alla 

mätningar är utförda mot webbservern som installerades. I figur 19 visas resultaten när 
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MongoDB användes som databas, och i figur 20 när MySQL användes som databas. Tiden 

som presenteras är i millisekunder. 

 

Figur 19 10 mätningar med MongoDB som databas 

 

Figur 20 10 mätningar med MySQL som databas 

Båda mätningarna innefattar att hämta ca 390 000 fält från databasen. I figur 19 visas det 

att omvandlingen till JSON tar väldigt mycket längre tid när MongoDB används som databas 

jämfört med MySQL. Däremot syns det också en skillnad i databasexekveringen, där 

MongoDB presterar bättre än MySQL. Figur 21 visar skillnaderna tydligare. 
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Figur 21 Jämförelse mellan MongoDB och MySQL 

Notera att mätningarna endast genomfördes 20 gånger vilket inte är tillräckligt många 

mätningar för att påvisa något faktiskt resultat. I nästa kapitel kommer mätningarna att vara 

mycket fler för att säkertställa att de stämmer. Datamängden är inte heller fastställd, utan 

kan komma att ändras till nästa kapitel. Pilotstudien genomfördes endast för att visa att 

mätningar går att genomföra, och för att upptäcka möjliga problem, som JSON 

omvandlingen för MongoDB. Dessvärre måste omvanldingen till JSON ske för att datan ska 

kunna hanteras i javascript. 
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5 Utvärdering 

I pilotstudien presenterades resultatet för hur MongoDB och MySQL presterade gentemot 

varandra med avseende på prestanda. Där var MongoDB långsammare än MySQL på redan 

390 000 rader i databasen. Eftersom det inte har hittats en lösning på att funktionen iterator 

to array tar lång tid kommer inte mer data läggas till i databaserna, eftersom det resultatet är 

förutsägbart. Istället kommer mätningarna att börja på 50 000 rader, och sedan kommer 

mer läggas till och utföra samma tester igen för att se hur databaserna hanterar olika stora 

mängder data, samt olika typer av frågeställningar. Det kommer också att gå att se hur 

iterator to array förhåller sig till olika stora datamängder. Testerna är indelade i fyra testfall 

med sex tester i varje, tre för varje databas. 

5.1 Hård- och mjukvaruspecifikationer 

I tabellen nedan presenteras de hårdvaruspecifikationer för serverdatorn som användes i 

experimentet. 

Operativsystem Ubuntu 15.10 (GNU/Linux 4.2.0-42-generic 

x86_64) 

Processor Intel Core i5-2500k  CPU @ 3.3GHz 

Minne 4,00GB DDR3 DIMM 1600MHz 

Grafik NVIDIDA GeForce GTX 560 – 1024MB 

GDDR5 

Lagring 1000GB HDD @ 7200rpm 

Nätverk 100/100 Mbit/s 

Tabell 1 Hårdvaruspecifikation för servern 

I nästa tabell presenteras mjukvaruspecifikationerna som installerades på servern och 

klienten för att kunna utföra experimentet. Observera att alla versioner inte är den senaste. 

Mjukvara Version 

Apache 2.4.12 

PHP 5.6.11 

MySQL 5.6 

MongoDB 3.2  

D3.js 4.7.3 

Google Chrome 57.0.2987.133 
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Tabell 2 Mjukvaruspecifikationer 

 

I tabell tre syns även hårdvaruspecifikationer för den klientdator som testerna genomfördes 

på. 

Operativsystem Windows 10 Education (64bit) 

Processor Intel Core i5-4670k  CPU @ 3.4GHz 

Minne 24GB DDR3 1600MHz 

Grafik NVIDIDA GeForce GTX 970 4GB 

Lagring 250GB SSD 

Nätverk 100/100 Mbit/s 

Tabell 3 Hårdvaruspecifikation för klientdatorn 

 

5.2 Presentation av undersökning 

Testerna är indelade i fyra olika testfall med sex tester för varje testfall, tre per databas. I 

första testfallet är antalet rader i databaserna 50 000, och för varje nytt testfall ökar antaler 

rader i databaserna med 80 000. De tre olika testera för respektive databas och testfall är: 

1. Hämta all data från en kolumn i databasen 

2. Hämta endast den data som uppfyller rätt krav från en kolumn 

3. Räkna antalet förekomster av data i en kolumn 

Genom dessa tester utvärderas mer funktionalitet för databaserna, och inte endast att 

dumpa alla data som i pilotstudien. Varje test har körts 3000 gånger för att få ett så bra 

resultat som möjligt. I första testet testas det hur snabbt databasen kan dumpa all data från 

en kolumn, samma som i pilotstudien. Därför misstänks samma resultat bli för även dessa 

fyra testfall. I test två, där den data som uppfyller rätt krav ska hämtas, kommer iterator to 

array-problemet troligtvis kvarstå eftersom det fortfarande är många rader som returneras. I 

test tre däremot, där förekomsten av viss data ska räknas, kommer inte samma problem med 

iterator to array uppstå, eftersom det beror på mängden data som returneras. Och i denna 

funktionen är det inte alls många rader som returneras eftersom beräkningen sker på server-

sidan. Analys och slutsats av alla testfall och tester tas i punkt 5.3 samt 5.4 och inte i varje 

testfall enskilt. 

5.2.1 Testfall 1 – 50 000 rader 

Det här testfallet innehåller 50 000 rader i respektive databas. Sex stycken mätningar 

genomfördes, tre för MySQL och tre för MongoDB. I figur 22 syns resultatet för MySQL, coh 

i figur 23 samma resultat för MongoDB. T1, T2, T3 i den horisontella axeln står för test 1,2, 

och 3. Det är de testerna som beskrivdes ovan i numreringen. 
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Figur 22 Testfall 1 – Resultat för MySQL 50 000 rader 

 

Figur 23 Testfall 1 – Resultat för MongoDB 50 000 rader 

I de fall där graferna inte syns är exekveringstiden så snabb att den inte syns. Detta är 

återkommande på samtliga testfall och visar vad det är som tar tid i de olika testerna.  
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5.2.2 Testfall 2 – 130 000 rader 

I testfall två är datamängden 130 000 rader i respektive databas. Resultatet för testerna syns 

i figur 24 för MySQL och 25 för MongoDB. 

 

Figur 24 Testfall 2 – Resultat för MySQL 130 000 rader 

 

Figur 25 Testfall 2 – Resultat för MongoDB 130 000 rader 
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5.2.3 Testfall 3 – 210 000 rader 

I testfall tre är datamängden 210 000 rader i respektive databas. Resultatet för testerna syns 

i figur 26 och 27. 

 

Figur 26 Testfall 3 – Resultat för MySQL 210 000 rader 

 

Figur 27 Testfall 3 – Resultat för MongoDB 210 000 rader 
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5.2.4 Testfall 4 – 290 000 rader 

I testfall fyra är datamängden 290 000 rader i respektive databas. Resultatet för testerna 

syns i figur 28 och 29. 

 

Figur 28 Testfall 4 – Resultat för MySQL 290 000 rader 

 

Figur 29 Testfall 4 – Resultat för MongoDB 290 000 rader 
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5.3 Analys 

Det som kommer att analyseras är de olika medelvärderna mot varanda, samt hur antalet 

rader i databasen påverkar resultatet för alla tester. Detta kommer visas i grafer där 

resultatet syns tydligt. I figur 30 och 31 syns resultatet för alla testfall för test ett, där all data 

hämtas från en kolumn i databasen. TF1, TF2, TF3, och TF4 på den horisontella axeln står 

för testfall 1, 2, 3, och 4. Där testfall 1 har 50 000 rader, testfall 2 har 130 000 rader, testfall 

3 har 210 000 rader och testfall 4 har 290 000 rader i respektive databas. 

 

Figur 30 Test 1 – Samtliga resultat för MySQL 

 

Figur 31 Test 1 – Samtliga resultat för MongoDB 

I alla testfall är MongoDB långsammare än MySQL och det syns tydligt i figurerna. Eftersom 

det var samma test som från pilotstudien misstänktes det att iterator to array skulle skapa 

samma problem, vilket också syns i figur 31. Desto mer data det blir att hämta, desto längre 

tid tar det för iterator to array. 
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I test två, där den data som uppfyllde rätt krav ska hämtas, syns resultatet för MySQL i figur 

32 och för MongoDB i figur 33. 

 

Figur 32 Test 2 – Samtliga resultat för MySQL 

 

Figur 33 Test 2 – Samtliga resultat för MongoDB 

Test två påvisar samma problem med iterator to array som tar upp majoriteten av tiden, 

samma problem som i test ett. Det fanns misstankar om att detta problemet skulle uppstå 

även i detta testet och som resultatet visar stämmer det. Det beror på att det i detta testet 

också hämtas ganska många rader, vilket är orsaken till att iterator to array tar upp så 

mycket av den totala tiden. Resultatet från test två visar också att MongoDB var 

långsammare än MySQL, i alla fyra testfall. 

För test tre, där förekomsten av viss data ska räknas, syns resultatet i figur 34. MySQLs 

resultat är de första fyra staplarna till vänster och MongoDB de andra 4. 
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Figur 34 Test 3 – Resultat för MySQL och MongoDB 

Det som är viktigt att notera i detta testet är att JSON konverteringen inte tar någon tid alls, 

och inte heller iterator to array för MongoDB. Det beror på att antalet rader som returneras 

är ca 50st, och att omvandla dessa 50 till JSON tar inte ens en halv millisekund. Men från 

resultatet syns det ändå tydligt att MongoDB är långsammare än MySQL, i samtliga testfall. 

Däremot syns det att databasexekveringen är det som tar upp nästan all tid. Det beror på att 

det är en mer komplex frågeställning där databaserna måste arbeta mer. 

Skillnaden mellan mätningarna i denna studien och den relaterade forskning som tagits upp 

tidigare är hur databaserna används, och hur de påverkar hur mätningarna görs och hur de 

sedan utvärderas. Varken Mahmood et. al (2015) eller Abramova & Bernardino (2013) tester 

har använt sig av exempelvis PHP eller Javascript när databaserna har utvärderats. De har 

inte använt något mer språk än vad som krävs för att exekvera databaskommandon, vilket 

kan göras i exempelvis en kommandotolk. Detta kan vara en anledning till att resultatet i 

denna studien skiljer sig åt från resultatet i relaterad forskning. Beslutet av 

programmeringsspråk påverkar resultatet av en studie, eftersom olika programmeringsspråk 

kommunicerar med databaserna på olika sätt.  

5.4 Slutsatser 

Studien svarar på frågan: ”Är MongoDB mer effektiv än MySQL vid inläsning av sparad 

loggdata med avseende på prestanda”.  

Där studiens hypotes är: ”MongoDB kommer att prestera bättre än MySQL och är därför 

mer lämplig för inläsning av sparad loggdata med avseende på prestanda”. 

De slutsatser som går att dra utifrån experimentets utvärdering och analys är att hypotesen 

motbevisas. MongoDB är inte mer effektiv än MySQL vid inläsning av loggdata med 

avseende på prestanda. I de fyra olika testfallen, med tre tester per databas visar på att den 

totala tiden alltid är längre för MongoDB jämfört med MySQL. I test ett där all data ska 

hämtas från en kolumn i databasen är MongoDB  långsammare än MySQL. Det beror till stor 

del på funktionen iterator to array som tvingades användas för att kunna omvandla data till 

JSON format. Desto mer data som hämtas, desto längre tid tog den funktionen. I test två där 
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den data som uppfyller rätt krav ska hämtas är MongoDB långsammare igen. Den totala 

tiden tar längre för MongoDB jämfört med MySQL i samtliga testfall. Det var funktionen 

iterator to array som tar upp mycket tid igen, vilket syns i figur 33. I test tre där en beräkning 

av data sker är MongoDB än en gång långsammare än MySQL. Det var däremot väntat 

eftersom det är en mer avancerad frågeställning som ställs, vilket ska vara till en 

relationsdatabas fördel. MongoDB var långsammare i den totala tiden i samtliga testfall även 

för test tre. 

Den slutsats som man kan dra av arbetet är att MongoDB inte är mer effektiv än MySQL vid 

inläsning av sparad loggdata med avseende på prestanda. Den totala tiden visade sig vara 

långsammare för samtliga tester för MongoDB i den här studien. En stor det av problemet 

ligger i funktionen iterator to array för kopplingen mellan PHP och MongoDB. Iterator to 

array ökar linjärt med hur mycket data som ska hämtas, vilket syns i figur 31 och figur 33. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Loggning är en viktig del i utvecklingen av en hemsida för att kunna förstå sina användare 

och hur de använder just din applikation. Med hjälp av visualisering går det att visa data på 

ett tydligare sätt och det blir enklare att dra slutsatser om vad datan faktiskt säger. Eftersom 

loggar tenderar att växa oerhört snabbt lagring ett problem, vilket är det denna studien 

undersöker. Frågeställningen som denna studien undersöker är ”Är MongoDB mer effektiv 

än MySQL vid inläsning av sparad loggdata med avseende på prestanda”.  

För att svara på denna frågeställningen utförs ett experiment där MongoDB och MySQL 

installeras på en server. Därefter genereras loggdata som sedan läggs in i respektive databas. 

Till sist hämtas den data som efterfrågas av klienten och denna datan visualiseras med hjälp 

av javascriptbiblioteket D3.js. Det som mäts för att svara på frågeställningen är svarstiden 

för att hämta den data som efterfrågas, detta görs delvis genom Tampermonkey och delvis 

genom tidmätning i PHP. Databaserna utvärderas även i tre olika typer av tester. I det första 

testet ska all data hämtas från en kolumn i databasen, i det andra testet räknas antalet 

förekomster av data, och i det tredje testet hämtas den data som uppfyller rätt krav. Dessa 

tre tester körs i fyra testfall där datamängden i databaserna är olika. 

Resultatet för studien, som presenteras i kapitel 5, visar att MongoDB inte är mer effektiv är 

MySQL vid inläsning av sparad loggdata med avseende på prestanda. Den totala 

laddningstiden för MongoDB var långsammare i samtliga tester jämfört med MySQL. En 

stor det av problemet ligger i funktionen iterator to array för kopplingen mellan PHP och 

MongoDB. Iterator to array ökar linjärt med hur mycket data som ska hämtas, vilket syns i 

figur 31 och figur 33. 

6.2 Diskussion 

Studien manipulerar variabler på olika sätt för att kunna jämföra skillnader mellan dessa, 

vilket gör att ett experiment är en bra metod. Experiment är bra just eftersom mätningarna 

sker i en kontrollerad och sluten miljö, vilket medför att repetering av studien också blir 

mycke enklare. Men det finns även vissa problem med experiment, där ett av problemen kan 

vara svåranalyserad data. Om det exempelvis enbart skiljer sig några millisekunder i  

svarstider för resultatet så säger resultatet att en databas är snabbare än en annan. Men har 

det någon faktiskt betydelse för en riktig användare i det verkliga livet? Skulle det däremot 

handla om sekunder så användaren själv uppfattar skillnaden är det annorlunda (Butkiewicz 

et al., 2011). Det finns dock undantag där millisekunder gör skillnad, vilket är i spelvärlden. 

Där kan millisekunder vara skillnaden mellan ett spel som laggar och ett som inte gör det. 

Ett annat problem med experiment är att för att kunna reflektera det som ska mätas måste 

kodandet byggas på ett så bra sätt som möjligt. Och hur väl går det att lita på att alla 

implementationer har gjorts så bra som möjligt för att stödja de testfall som har utvecklats. 

Datan som användes i denna studien var loggdata för webbsystem. Dessa loggar används för 

att spara information om användarna och få en bättre förståelse av hur de använder 

systemet (Chi, 2002). Genom visualisering av denna datan går det att få en tydligare bild av 

vad datan faktiskt säger och kunna dra nytta av den på ett annat sätt. Det är också viktigt att 

notera att det finns många fler olika typer av data som har nytta av visualisering för att 
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representera sin data på ett bättre sätt. Visualisering är nyttigt och har många olika 

tillämpningsområden, exempelvis energianvändning, arkitektur, psykology. Reips & Steiger 

(2004) har använt visualisering för analysering av server-loggfiler i pskologisk forskning.  

6.2.1 Etik 

Ett etiskt problem är att mätningarna som gjordes endast utfördes på webbläsaren Google 

Chrome, samt en server med en uppsättning hård- och mjukvara. Det går därför  inte att 

säga att samma resultat skulle återges för t.ex en annan webbläsare eller en annan server. 

Det skulle däremot vara intressant att titta på detta och se om resultatet skulle skilja sig åt, 

och varför i så fall. 

Det är även viktigt att diskutera storleken på de dataset som används i studien. Som mest 

fanns det 290 000 rader i respektive databas när de riktiga testerna genomfördes, men är 

det representativt för stora dataset? Det kanske är möjligt att MongoDB blir bättre än när 

man arbeterar med flera miljontals rader i databasen. Men utifrån den linjära ökningen av 

iterator to array som har setts (se figur 31 och 33) är detta tveksamt. 

Från ett forskningsetiskt perspektiv går det att återupprepa denna studien tack vare att all 

programkod som används publiceras (se appendix), samt all hård- och mjukvara som 

användes (Cai, et al., 1998). Det gör det enkelt för andra programmerare att utföra testerna 

en gång till eller jobba vidare med vad som redan finns för att utveckla studien mer. 

Samhällsnyttan i detta arbetet är att den ska kunna vara till hjälp för att delvis visualisera 

större mängder data, och delvis för att kunna stödja valet av vilken databas som ska 

användas när man arbetar med loggar. Arbetet är också nyttigt för att se hur MongoDB 

fungerar när man arbetar med större dataset.  

MongoDB som är relativt nytt, första versionen släpptes 2009, medför också andra 

samhällsrisker jämfört med MySQL. MongoDB, likt andra NoSQL databaser, har under åren 

blivit påkomna med flertalet säkerthetsbrister där olika hackare har kunnat komma åt datan 

i databasen och kunna utföra ändringar och komma åt känslig information. Det är därför 

viktigt att tänka på att om MongoDB används måste säkerheten dubbelkollas för att 

säkerställa så att inte något sådant inträffar. 

6.3 Framtida arbete 

Denna studien har öppnat upp många dörrar för framtiden eftersom det i denna studien 

endast undersöks hur hämtning av data skiljer MySQL och MongoDB åt, samt att denna 

studien endast är genomförd på en webbläsare och en server. I ett framtida arbete skulle det 

vara intressant att titta på hur just olika webbläsare och servrar skiljer sig åt från resultatet i 

denna studien. 

Ett annat perspektiv på denna studien som skulle vara intressant att undersöka är andra 

databasoperatoner. Alltså att läsa in, uppdatera, och ta bort data i respektive databas och se 

hur resultaten skulle skilja sig åt för det. Framför allt att undersöka att läsa in mycket data 

skulle vara extra intresant eftersom loggar växer väldigt snabbt och det är mycket data som 

läggs in konstant. 

Databaserna som undersöktes i denna studien var MySQL och MongoDB, men det skulle 

också vara intressant att undersöka andra databaser och se hur de presterade i samma tester. 
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Det utvecklas nya teknologier hela tiden och kanske skulle en databas hittas som är perfekt 

för just denna tillämpningen. Det finns flera NoSQL datasbaser som är populära, exempelvis 

CouchDB, Cassandra, och Riak. Även andra relationsdatabaser som till exempel SQLite, 

PostgreSQL, och Microsoft SQL server.   

Något som skulle vara intressant att titta på också är strukturen av datan. Skulle det vara 

någon skillnad om exempelvis data grupperades så en rad i databasen innehöll flera rader 

loggning. Istället för att en rad i databasen motsvarar en logg. Skulle detta visa sig vara ett 

mer effektivt sätt skulle det vara intressant att titta på hur PHPs drivrutin och MongoDB 

kommunicerar med varandra för att hämta data. Går det att bygga om drivrutinen så 

exempelvis det går att hämta fler än en rad från MongoDB i taget, och på så vis komma 

undan de problem som visat sig uppstå med funktionen iterator to array. 
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Appendix A -  generateData.php 

<html> 
<body> 
<pre> 
<?php 
 //MySQL connection 
 $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test","lenasys","snus"); 
 
 //MongoDB connection 
 $connection = new MongoClient(); 
 $collection = $connection->mongodbLog->logs; 
 
 $data = array(); 
 
 //Variables that will be used 
 $useragent = ""; 
 $username = ""; 
 $timestamp = ""; 
 $currentSite = ""; 
 $IPaddress = ""; 
 $siteResource = ""; 
 $screenRes = ""; 
 $country = ""; 
 $sqlInsert = "INSERT INTO `mysqlLog`(`useragent`, `username`, `timestamp`, `currentsite`, `ip`, 
`siteresource`, `country`,  `screenres`) VALUES "; 
 
 //Call the generation function and declare number of inserts 
 $inserts = 50000; 
 generateAllData(); 
 
 
 //Function for inserting the data to MongoDB 
 function insertToMongoDB(){ 
  global $connection, $collection, $data; 
 
  try{ 
   $collection->batchInsert($data); 
  }catch(Exception $e){ 
   throw $e; 
   echo "error"; 
  } 
 } 
 
 function insertMySQL(){ 
  global $inserts, $pdo, $sqlInsert; 
 
  //remove the last comma from the string, and add a ";" instead 
  $sqlInsert = substr_replace($sqlInsert, "", -1); 
  $sqlInsert .= ";"; 
 // echo $sqlInsert; 
  //echo "\n"; 
 
  //Try catch for adding data to MySQL 
  try{ 
   $stmt = $pdo->prepare($sqlInsert); 
   $stmt->execute(); 
   echo "Inserted: ".$inserts." rows"; 
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  }catch(Exception $e){ 
   throw $e; 
   echo "errror"; 
  } 
 } 
 
 function generateAllData(){ 
  global $inserts, $pdo, $useragent, $username, $timestamp, $currentSite, $IPaddress, 
$siteResource, $screenRes, $sqlInsert, $data, $country; 
  //Loop through the number of inserts and add all to a string 
  for($i=0;$i<$inserts;$i++){ 
   $useragent = generateUserAgentString(); 
   $username = generateUsername(); 
   $timestamp = generateTimestamp(); 
   $currentSite = generateCurrentSite(); 
   $IPaddress = generateIPAddress(); 
   $siteResource = generateSiteResource(); 
 
   $data[] = array('useragent' => $useragent, 'username' => $username, 
'timestamp' => $timestamp, 'currentsite' => $currentSite, 'ip' => $IPaddress, 'screenres' => $screenRes, 
'siteresource' => $siteResource, 'country' => $country); 
 
   //printString(); 
 
   //Add generated values to the string 
   $sqlInsert .= 
"('".$useragent."','".$username."','".$timestamp."','".$currentSite."','".$IPaddress."','".$siteResource."','".$co
untry."','".$screenRes."'),"; 
  } 
  //Call the insert to mysql 
  insertMySQL(); 
 
  //Call the insert to MongoDB Function 
  insertToMongoDB(); 
 } 
  

//Function for generating  a screen reolution 
 function generateScreenRes($os){ 
  global $screenRes; 
  if($os == "Windows 10"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand == 1){ 
    $screenRes = "1336x768"; 
   }else if($rand == 2){ 
    $screenRes = "2048x1080"; 
   }else { 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   } 
  }else if($os == "Windows 7"){ 
   $rand = rand(1,12); 
   if($rand == 1){ 
    $screenRes = "1336x768"; 
   }else if($rand == 2){ 
    $screenRes = "2048x1080"; 
   }else { 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   } 
  }else if($os == "Mac"){ 
   $rand = rand(1,10); 
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   if($rand<=3){ 
    $screenRes = "1680x1050"; 
   }else if($rand>3 && $rand<=6){ 
    $screenRes = "2560x1600"; 
   }else if($rand>6 && $rand<=8) { 
    $screenRes = "2880x1800"; 
   }else { 
    $screenRes = "2304x1440"; 
   } 
  }else if($os == "Windows 8.1"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand == 1){ 
    $screenRes = "1336x768"; 
   }else if($rand == 2){ 
    $screenRes = "2048x1080"; 
   }else { 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   } 
  }else if($os == "Windows 8"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand <= 2){ 
    $screenRes = "1336x768"; 
   }else if($rand == 3){ 
    $screenRes = "2048x1080"; 
   }else { 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   } 
  }else if($os == "Windows vista"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand <= 4){ 
    $screenRes = "1336x768"; 
   }else { 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   } 
  }else if($os == "iPad"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand == 1){ 
    $screenRes = "2732x2048"; 
   }else { 
    $screenRes = "2048x1536"; 
   } 
  }else if($os == "X11"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand <= 2){ 
    $screenRes = "1336x768"; 
   }else { 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   } 
  }else { 
   $screenRes = ""; 
  } 
 } 
 
 //Function to generate a resourse on a site, for example where on the site was the user 
specifically on the site 
 function generateSiteResource(){ 
  global $currentSite; 
  $siteResource = ""; 
  //For site quiz.php 
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  if($currentSite == "quiz.php"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand == 1){ 
    $siteResource = "Question 1"; 
   }else if($rand == 2){ 
    $siteResource = "Question 2"; 
   }else if($rand == 3){ 
    $siteResource = "Question 3"; 
   }else if($rand == 4){ 
    $siteResource = "Question 4"; 
   }else if($rand == 5){ 
    $siteResource = "Question 5"; 
   }else if($rand == 6){ 
    $siteResource = "Question 6"; 
   }else if($rand == 7){ 
    $siteResource = "Question 7"; 
   }else if($rand == 8){ 
    $siteResource = "Question 8"; 
   }else if($rand == 9){ 
    $siteResource = "Question 9"; 
   }else { 
    $siteResource = "Question 10"; 
   } 
  //For site upload.php 
  }else if($currentSite == "upload.php"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand<=4){ 
    $siteResource = "Upload picture"; 
   }else if($rand>4 && $rand<=7){ 
    $siteResource = "Upload video"; 
   }else if($rand>7 && $rand<=9){ 
    $siteResource = "Upload GIF"; 
   }else { 
    $siteResource = "Upload error"; 
   } 
  //For site admininterface.php 
  }else if($currentSite == "admininterface.php"){ 
   $rand = rand(1,10); 
   if($rand == 1){ 
    $siteResource = "Manage users"; 
   }else if($rand == 2){ 
    $siteResource = "Manage uploads"; 
   }else if($rand == 3){ 
    $siteResource = "Security"; 
   }else if($rand == 4){ 
    $siteResource = "Statistics"; 
   }else if($rand == 5){ 
    $siteResource = "Analysis"; 
   }else if($rand == 6){ 
    $siteResource = "Manage database"; 
   }else { 
    $siteResource = "Edit content"; 
   } 
  //For site services.php 
  }else if($currentSite == "services.php"){ 
   $rand = rand(1,3); 
   if($rand == 1){ 
    $siteResource = "Web sites"; 
   }else if($rand == 2){ 



 V 

    $siteResource = "Mobile apps"; 
   }else{ 
    $siteResource = "search engine optimization"; 
   } 
  //Other sites have no underlying specification 
  }else { 
   $siteResource = ""; 
  } 
  return $siteResource; 
 } 
 
 // Function for randoming an IP address 
 function generateIPaddress(){ 
  global $username, $country; 
 
  //An existing user has a 95% chance of having the same IP address as previous logins 
  for($i=1;$i<=50;$i++){ 
   if($username==("user".$i)){ 
    $standardIP = rand(0,100); 
    $ip = ""; 
    if($standardIP<=95){ 
     if($i<=10){ 
      $ip = "81.224.20.".$i; 
     }else if($i>10 && $i<=20){ 
      $ip = "82.196.120.".$i; 
     }else if($i>20 && $i<=30){ 
      $ip = "83.176.189.".$i; 
     }else if($i>30 && $i<=40){ 
      $ip = "212.85.91.".$i; 
     }else { 
      $ip = "37.123.164.".$i; 
     } 
    } 
    //These are all Sweidsh IP addresses 
    $country = "SE"; 
    return $ip; 
   } 
  } 
  //Random IP address for non-existing user or the other 5% 
  //mt_rand has max value of 2147483647 which is not high enough for IP addresses, 
three mt_rand is needed for the full extent of IP addresses, I.E 255.255.255.255 
  $ip = long2ip(mt_rand()+mt_rand()+mt_rand(0,1)); 
  $rand = rand(1,20); 
  if($rand == 1){ 
   //Denmark 
   $country = "DK"; 
  }else if($rand == 2){ 
   //Taiwan 
   $country = "TW"; 
  }else if($rand == 3){ 
   //Turkey 
   $country = "TR"; 
  }else if($rand == 4){ 
   //Ukraine 
   $country = "UA"; 
  }else if($rand == 5){ 
   //Norway 
   $country = "NO"; 
  }else if($rand == 6){ 
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   //Pakistan 
   $country = "PK"; 
  }else if($rand == 7){ 
   //Iceland 
   $country = "IS"; 
  }else if($rand == 8){ 
   //Italy 
   $country = "IT"; 
  }else if($rand == 9){ 
   //Jamaica 
   $country = "JM"; 
  }else if($rand>9 && $rand<=14){ 
   //USA 
   $country = "US"; 
  }else { 
   $country = "SE"; 
  } 
 
  return $ip; 
 } 
 
 /* Function for randoming a username, there are 50 different usernames */ 
 function generateUsername(){ 
  $names = Array("user1", "user2", "user3", "user4", "user5", "user6", "user7", "user8", 
"user9", "user10", "user11", "user12", "user13", "user14", "user15", "user16", "user17", "user18", 
"user19", "user20", "user21", "user22", "user23", "user24", "user25", "user26", "user27", "user28", 
"user29", "user30", "user31", "user32", "user33", "user34", "user35", "user36", "user37", "user38", 
"user39", "user40", "user41", "user42", "user43", "user44", "user45", "user46", "user47", "user48", 
"user49", "user50", ""); 
  $randUser = rand(0,70); 
  if($randUser>49){ 
   return ""; 
  } 
  return $names[$randUser]; 
 } 
 
 /* Function for randoming a site the user is at */ 
 function generateCurrentSite(){ 
  // Array of possible sites 
  $sites = Array("frontpage.php", "information.php", "quiz.php", "services.php", 
"about.php", "contact.php", "licens.php", "upload.php", "admininterface.php"); 
  $site = 0; 
 
  // Random a number between 1-200. The sites will differ in visitation percentages 
  $randSite = rand(1,200); 
  if($randSite<=75){ 
   $site = 0; 
  }else if($randSite>75 && $randSite<=108){ 
   $site = 1; 
  }else if($randSite>108 && $randSite<=132){ 
   $site = 2; 
  }else if($randSite>132 && $randSite<=157){ 
   $site = 3; 
  }else if($randSite>157 && $randSite<=169){ 
   $site = 4; 
  }else if($randSite>169 && $randSite<=180){ 
   $site = 5; 
  }else if($randSite>180 && $randSite<=185){ 
   $site = 6; 
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  }else if($randSite>185 && $randSite<=189){ 
   $site = 7; 
  }else { 
   $site = 8; 
  } 
 
  //Return the randomed site 
  return $sites[$site]; 
 } 
 
 /* Function for generating a random timestamp */ 
 function generateTimestamp(){ 
  //Declare start date and end date 
  $startDate = "Jan 01 2014 00:01"; 
  $endDate = "Dec 31 2016 23:59"; 
 
  //Convert dates to unix timestamps 
  $min_epoch = strtotime($startDate); 
    $max_epoch = strtotime($endDate); 
 
  //Random a new date between the two dates 
    $rand_epoch = rand($min_epoch, $max_epoch); 
 
  //Return the string as a unix timestamp 
    return $rand_epoch; 
 
  //Return the date as YYY-MM-DD HH-MM-SS 
  //return date('Y-m-d H:i:s', $rand_epoch); 
 } 
 
 /* Function for generating a complete user agent string, is based on how often specific user agent 
strings appeared in a real data log, hence the many rand() operations */ 
 function generateUserAgentString(){ 
  global $screenRes; 
  $fullString = "Mozilla/5.0 "; 
 
  // Random a number between 1-1000, get an OS depending on the randomzied number 
  $randOS = rand(1,1000); 
  $os = ""; 
 
  //Windows 10 
  if($randOS<=370){ 
   $os = "(Windows NT 10.0; "; 
   $randOScpu = rand(1,2); 
   if($randOScpu==1){ 
    $os .= "WOW64"; 
    $randOSrv = rand(1,10); 
    if($randOSrv>=1 && $randOSrv<=3){ 
     $os .= "; rv:46.0) "; 
     $os .= "Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
    }else if($randOSrv==4){ 
     $os .= "; rv:47.0) "; 
     $os .= "Gecko/20100101 Firefox/47.0"; 
    }else if($randOSrv==5){ 
     $os .= "; rv:48.0) "; 
     $os .= "Gecko/20100101 Firefox/48.0"; 
    }else if($randOSrv==6){ 
     $os .= "; Trident/7.0; rv11.0) "; 
     $os .= "like Gecko"; 
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    }else { 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) "; 
     $randBrowser = rand(1,20); 
     if($randBrowser<=6){ 
      $os .= "Chrome/53.0.2785.101 Safari/537.36"; 
     }else if($randBrowser==7){ 
      $os .= "Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36 
OPR/38.0.2220.29 (Edition Campaign 67)"; 
     }else if($randBrowser==8){ 
      $os .= "Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36"; 
     }else if($randBrowser>8 && $randBrowser<=12){ 
      $os .= "Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36"; 
     }else { 
      $os .= "Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
     } 
 
    } 
   }else { 
    $os .= "Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) "; 
    $randBrowser = rand(1,20); 
    if($randBrowser==1){ 
     $os .= "Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36"; 
    }else if($randBrowser==2){ 
     $os .= "Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36"; 
    }else if($randBrowser>2 && $randBrowser<=6){ 
     $os .= "Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.10586"; 
    }else if($randBrowser>6 && $randBrowser<=12){ 
     $os .= "Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36"; 
    }else if($randBrowser>12 && $randBrowser<=19){ 
     $os .= "Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
    }else{ 
     $os .= "Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36"; 
    } 
   } 
   generateScreenRes("Windows 10"); 
  //Windows 7 
  }else if($randOS>370 && $randOS<=710){ 
   $os = "(Windows NT 6.1; "; 
   $randOScpu = rand(1,4); 
   if($randOScpu==1){ 
    $os .= "Win64; x64) "; 
    $randApplekit = rand(1,6); 
    if($randApplekit==1){ 
     $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/53.0.2785.101 Safari/537.36"; 
    }else if($randApplekit>1 && $randApplekit<=3){ 
     $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/53.0.2785.89 Safari/537.36"; 
    }else { 
     $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36"; 
    } 
   }else { 
    $os .= "WOW64"; 
    $randOSrv = rand(1,20); 
    if($randOSrv<=4){ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) "; 
     $randBrowser = rand(1,5); 
     if($randBrowser==1){ 
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      $os .= "Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36"; 
     }else if($randBrowser==2){ 
      $os .= "Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36"; 
     }else { 
      $os .= "Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36"; 
     } 
    }else if($randOSrv>4 && $randOSrv<=5){ 
     $os .= "; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0"; 
    }else if($randOSrv>5 && $randOSrv<=7){ 
     $os .= "; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"; 
    }else if($randOSrv>7 && $randOSrv<=10){ 
     $os .= "; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
    }else if($randOSrv>10 && $randOSrv<=14){ 
     $os .= "; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0"; 
    }else{ 
     $os .= "; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko"; 
    } 
   } 
 
   generateScreenRes("Windows 7"); 
 
  //Macintosh 
  }else if($randOS>710 && $randOS<=820){ 
   $os = "(Macintosh; "; 
   $randOScpu = rand(1,17); 
 
   if($randOScpu==1){ 
    $os .= "Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36"; 
   }else if($randOScpu<1 && $randOScpu<=3){ 
    $os .= "Intel Mac OS X 10_10_5) "; 
 
    $randApplekit = rand(1,5); 
    if($randApplekit==1){ 
     $os .= "AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) 
Version/9.1.1 Safari/601.6.17"; 
    }else if($randApplekit==2) { 
     $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) "; 
     $randBrowser = rand(1, 3); 
     if($randBrowser==1){ 
      $os .= "Chrome/50.0.2661.86 Safari/537.36"; 
     }else if($randBrowser==2){ 
      $os .= "Chrome/53.0.2785.89 Safari/537.36"; 
     }else { 
      $os .= "Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
     } 
    }else if($randApplekit==3){ 
     $os .= "AppleWebKit/601.3.9 (KHTML, like Gecko) 
Version/9.0.2 Safari/601.3.9"; 
    }else if($randApplekit==4){ 
     $os .= "AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) 
Version/9.1.2 Safari/601.7.7"; 
    }else { 
     $os .= "AppleWebKit/601.2.7 (KHTML, like Gecko) 
Version/9.0.1 Safari/601.2.7"; 
    } 
 
 
   }else if($randOScpu==3){ 
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    $os .= "Intel Mac OS X 10_11_4) "; 
 
    $randApplekit = rand(1,3); 
     if($randApplekit==1){ 
      $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
     }else { 
      $os .= "AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) 
Version/9.1 Safari/601.5.17"; 
     } 
 
   }else if($randOScpu==4){ 
    $os .= "Intel Mac OS X 10_11_5) "; 
    $randApplekit = rand(1,4); 
     if($randApplekit==1){ 
      $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36"; 
     }else if($randApplekit==2){ 
      $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
     }else{ 
      $os .= "AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) 
Version/9.1.1 Safari/601.6.17"; 
     } 
 
   }else if($randOScpu>4 && $randOScpu <=6){ 
    $os .= "Intel Mac OS X 10_11_6) "; 
    $randApplekit = rand(1,10); 
     if($randApplekit==1){ 
      $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36"; 
     }else if($randApplekit==2){ 
      $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/53.0.2785.101 Safari/537.36"; 
     }else{ 
      $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36"; 
     } 
 
 
   }else if($randOScpu>6 && $randOScpu<=10){ 
    $os .= "Intel Mac OS X 10.7; "; 
 
    $randOSrv = rand(1,10); 
    if($randOSrv==1){ 
     $os .= "rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"; 
    }else if($randOSrv>1 && $randOSrv<=4){ 
     $os .= "rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
    }else { 
     $os .= "rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0"; 
    } 
 
   }else if($randOScpu==11){ 
    $os .= "Intel Mac OS X 10.8; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0"; 
   }else{ 
    $os .= "Intel Mac OS X 10.11; "; 
    $randOSrv = rand(1,9); 
    if($randOSrv==1){ 
     $os .= "rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0"; 
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    }else if($randOSrv>1 && $randOSrv<=3){ 
     $os .= "rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
    }else if($randOSrv>3 && $randOSrv<=5){ 
     $os .= "rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"; 
    }else { 
     $os .= "rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"; 
    } 
   } 
 
   generateScreenRes("Mac"); 
 
  // Windows 8.1 
  }else if($randOS>820 && $randOS<=830){ 
   $os = "(Windows NT 6.3; "; 
   $randOScpu = rand(1,5); 
   if($randOScpu<=2){ 
    $os .= "Win64; x64"; 
    $randApplekit = rand(1,10); 
    if($randApplekit==1){ 
     $os .= "; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
    }else if($randApplekit>1 && $randApplekit<=4){ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
    }else{ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/53.0.2785.89 Safari/537.36"; 
    } 
   }else { 
    $os .= "WOW64"; 
    $randApplekit = rand(1,15); 
    if($randApplekit==1){ 
     $os .= "; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
    }else if($randApplekit==2){ 
     $os .= "; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0"; 
    }else if($randApplekit==3){ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36"; 
    }else if($randApplekit==4){ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36"; 
    }else if($randApplekit==5){ 
     $os .= "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
    }else if($randApplekit>5 && $randApplekit<=7){ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36 OPR/37.0.2178.43"; 
    }else { 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
    } 
   } 
 
   generateScreenRes("Windows 8.1"); 
 
  //Linux 
  }else if($randOS>830 && $randOS<=850){ 
   $os = "(Linux; "; 
   $randAndroid = rand(1,15); 
   if($randAndroid==1){ 
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    $os .= "Android 6.0.1; A0001 Build/MMB29X) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.89 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else if($randAndroid==2){ 
    $os .= "Android 6.0.1; SM-G930F Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.89 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1440x2560"; 
   }else if($randAndroid==3){ 
    $os .= "Android 6.0.1; SAMSUNG SM-G920F Build/MMB29K) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/4.0 Chrome/44.0.2403.133 Mobile 
Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1440x2560"; 
   }else if($randAndroid==4){ 
    $os .= "Android 6.0.1; SM-G930F Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1440x2560"; 
   }else if($randAndroid==5){ 
    $os .= "Android 6.0.1; SM-G900F Build/MMB29M) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else if($randAndroid==6){ 
    $os .= "Android 6.0.1; Nexus 6P Build/MTC20F) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1440x2560"; 
   }else if($randAndroid==7){ 
    $os .= "Android 6.0.1; SM-G900F Build/MMB29M) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else if($randAndroid==8){ 
    $os .= "Android 6.0.1; SM-G925F Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1440x2560"; 
   }else if($randAndroid==9){ 
    $os .= "Android 5.0; SM-N9005 Build/LRX21V) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.89 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else if($randAndroid==10){ 
    $os .= "Android 5.0; SM-G900F Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.89 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else if($randAndroid==11){ 
    $os .= "Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA58K) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else if($randAndroid==12){ 
    $os .= "Android 4.4.2; SM-G800F Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "720x1280"; 
   }else if($randAndroid==13){ 
    $os .= "Android 5.0; Lenovo K50-T5 Build/LRX21M) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2837.2 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else if($randAndroid==14){ 
    $os .= "Android 7.0; Nexus 5X Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36"; 
    $screenRes = "1080x1920"; 
   }else { 
    $os .= "Android 5.0; E2303 Build/26.1.A.3.111) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mobile Safari/537.36"; 
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    $screenRes = "720x1280"; 
   } 
 
   //iPhones 
  }else if($randOS>850 && $randOS<=890){ 
   $os = "(iPhone; "; 
   $randOScpu = rand(1,20); 
   if($randOScpu==1){ 
    $os .= "CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 
(KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Safari/601.1"; 
    $screenRes = "1334x750"; 
   }else if($randOScpu>1 && $randOScpu<=3){ 
    $os .= "CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 
(KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1"; 
    $screenRes = "1334x750"; 
   }else if($randOScpu>3 && $randOScpu<=5){ 
    $os .= "CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 
(KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1"; 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   }else if($randOScpu==6){ 
    $os .= "CPU iPhone OS 10_0 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 
(KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A5346a Safari/602.1"; 
    $screenRes = "1136x540"; 
   }else if($randOScpu==7){ 
    $os .= "CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1 
(KHTML, like Gecko) CriOS/53.0.2785.86 Mobile/13G36 Safari/601.1.46"; 
    $screenRes = "1920x1080"; 
   }else { 
    $os .= "CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 
(KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1"; 
    $screenRes = "1334x750"; 
   } 
 
   //Windows 8 
  }else if($randOS>890 && $randOS<=910){ 
   $os = "(Windows NT 6.2; "; 
   $randOScpu = rand(1,4); 
   if($randOScpu==1){ 
    $os .= "Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/53.0.2785.101 Safari/537.36"; 
   }else{ 
    $os .= "WOW64"; 
    $randOSrv = rand(1,8); 
    if($randOSrv==1){ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36"; 
    }else if($randOSrv==2){ 
     $os .= "; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"; 
    }else if($randOSrv>2 && $randOSrv<=5){ 
     $os .= ") AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36"; 
    }else { 
     $os .= "; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
    } 
   } 
 
   generateScreenRes("Windows 8"); 
 
  //Windows vista 
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  }else if($randOS>910 && $randOS<=930){ 
   $os = "(Windows NT 6.0; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
 
   generateScreenRes("Windows vista"); 
 
  //iPad 
  }else if($randOS>920 && $randOS<=960){ 
   $os = "(iPad; "; 
   $randOScpu = rand(1, 18); 
   if($randOScpu==1){ 
    $os .= "CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, 
like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1"; 
   }else if($randOScpu==2){ 
    $os .= "CPU OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, 
like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Safari/601.1"; 
   }else if($randOScpu>2 && $randOScpu <=4){ 
    $os .= "CPU OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like 
Gecko) GSA/15.0.122066290 Mobile/12D508 Safari/600.1.4"; 
   }else if($randOScpu>4 && $randOScpu <=6){ 
    $os .= "CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1 (KHTML, like 
Gecko) CriOS/53.0.2785.86 Mobile/13F69 Safari/601.1.46"; 
   }else if($randOScpu>6 && $randOScpu <=10){ 
    $os .= "CPU OS 10_0 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, 
like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A5346a Safari/602.1"; 
   }else{ 
    $os .= "CPU OS 9_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1 (KHTML, like 
Gecko) CriOS/52.0.2743.84 Mobile/13G34 Safari/601.1.46"; 
   } 
 
   generateScreenRes("iPad"); 
 
  //Googlebot and bingbot 
  }else if($randOS>960 && $randOS<=972){ 
   $os = "(compatible; "; 
   $randBotType = rand(1,250); 
   if($randBotType==1){ 
    $os .= "bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)"; 
   }else { 
    $os .= "Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"; 
   } 
  }else if($randOS>972 && $randOS<=990){ 
   $os = "(X11; "; 
   $randOScpu = rand(1,14); 
   if($randOScpu==1){ 
    $os .= "Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/53.0.2785.101 Safari/537.36"; 
   }else if($randOScpu==2){ 
    $os .= "Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36"; 
   }else if($randOScpu>2 && $randOScpu<=5){ 
    $os .= "Ubuntu; Linux x86_64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"; 
   }else if($randOScpu>5 && $randOScpu<=9){ 
    $os .= "Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"; 
   }else { 
    $os .= "Ubuntu; Linux i686; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"; 
   } 
 
   generateScreenRes("X11"); 
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  }else if($randOS>990 && $randOS<=999){ 
   $os = "(Android 6.0.1; Mobile; rv:46.0) Gecko/46.0 Firefox/46.0"; 
  }else if($randOS==1000){ 
   $os = "(Android 7.0; Mobile; rv:48.0) Gecko/48.0 Firefox/48.0"; 
  }else{ 
   $os = "error"; 
  } 
  //Add OS to full string 
  $fullString .= $os; 
 
 
  //Return the full user agent string 
  return $fullString; 
 } 
 
 //Function for printing the string 
 function printString(){ 
  global $useragent, $username, $timestamp, $currentSite, $IPaddress, $siteResource, 
$screenRes, $country; 
 
  echo $useragent; 
  echo "\n"; 
  echo $username; 
  echo "\n"; 
  echo  $timestamp; 
  echo "\n"; 
  echo  $currentSite; 
  echo "\n"; 
  echo  $IPaddress; 
  echo "\n"; 
  echo  $siteResource; 
  echo "\n"; 
  echo  $screenRes; 
  echo "\n"; 
  echo  $country; 
  echo "\n"; 
  echo "\n"; 
 } 
 
?> 
</pre> 
</body> 
</html>  
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Appendix B -  visualize.html 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <title>Visualisering av loggdata</title> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
 
</head> 
<style> 
  #visualizer, #MySQLvisualize { 
  padding-top:20px; 
 } 
</style> 
<body> 
  <script type="text/javascript" src="d3.min.js"></script> 
 <h1>Examensarbete</h1> 
 
  <div id="container"> 
  <div id="settings"> 
   <input type="checkbox" name="measure" value="measure" 
id="measure">Finished loading (For Tampermonkey measuring)</input> 
   <!-- 
   <select id="database"> 
    <option value="MongoDB">MongoDB</option> 
    <option value="MySQL">MySQL</option> 
   </select> 
   --> 
   <p>Date format: 26-01-2014 01:00 (leave date empty to get all data)</p> 
   Enter start date<input id="startDate"></input> 
   Enter end date<input id="endDate"></input> 
  </div> 
  <div id="visualizer"> 
   <div id="MongoDBvisualize">With MongoDB as database 
    <button onclick="getMongoDBCountry()">Country</button> 
    <button onclick="getMongoDBSites()">Visited sites</button> 
    <button onclick="getMongoDBScreens()">Screen resolution</button> 
    <button onclick="getMongoDBOS()">Operating System</button> 
    <button onclick="getMongoDBUserActivity()">User Activity</button> 
   </div> 
 
   <div id="MySQLvisualize">With MySQL as database  &#160; &#160; 
    <button onclick="getMySQLCountry()" >Country</button> 
    <button onclick="getMySQLSites()">Visited sites</button> 
    <button onclick="getMySQLScreens()">Screen resolution</button> 
    <button onclick="getMySQLOS()">Operating System</button> 
    <button onclick="getMySQLUserActivity()">User Activity</button> 
   </div> 
  </div> 
    <div id="chart"> 
 
    </div> 
 
 
 
  </div> 
  <script> 
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  </script> 
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script> 
  <script src="visualize.js"></script> 
</body> 
</html> 
  



 XVIII 

Appendix C -  visualize.js 

//Necessary global variables 
var dbExecuteTimer = 0; 
var convertToJsonTimer = 0; 
var iteratorToArrayTimer = 0; 
 
// Function for getting user activity from MongoDB 
function getMongoDBUserActivity(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
//Ajax call to PHP 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getUserActivityMongoDB', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        iteratorToArrayTimer = data[2]; 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
 
       //Rearrange data to fit format for the visualization 
        var newData = []; 
        for(var i =0;i<data[0][0]["result"].length;i++){ 
          newData.push({username: data[0][0]["result"][i]["_id"], 'count(*)': data[0][0]["result"][i]["count"]}); 
        } 
 
        //Call the visualization fucntion 
        visualizeUserActivity(newData); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
 
// Function for getting user activity from MySQL 
function getMySQLUserActivity(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getUserActivityMySQL', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
      //Call the visualization function 
        visualizeUserActivity(data[0]); 
      }, 
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      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
 
//Function for visualizing the user activity data, uses D3.js 
function visualizeUserActivity(data){ 
  document.getElementById('measure').click(); 
  clearPreviousChart(); 
 
  var dataset = []; 
  for(var i=0;i<data.length;i++){ 
    var poo = {count: parseInt(data[i]['count(*)']), label: data[i]['username']}; 
    dataset.push(poo); 
  } 
  //console.log(dataset); 
 
  var datacount = []; 
  for(var i=0;i<dataset.length;i++){ 
    datacount.push(dataset[i].count); 
  } 
  //console.log(datacount); 
 
 //Declare margins 
  var margin = { 
    top: 30, 
    right: 30, 
    bottom: 40, 
    left: 50 
  } 
 
  var height = 700 - margin.top - margin.bottom; 
  var width = 900 - margin.left - margin.right; 
  var animate = 700; 
  var animateDelay = 30; 
 
  var tooltip = d3.select('body').append('div') 
    .style('position', 'absolute') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
    .style('padding', '5 15px') 
    .style('border', '1px #333 solid') 
    .style('border-radius', '5px') 
    .style('opacity', '0') 
 
  var yScale = d3.scaleLinear() 
    .domain([0, d3.max(datacount)]) 
    .range([0, height]); 
 
  var xScale = d3.scaleBand() 
    .domain(d3.range(0, datacount.length)) 
    .range([0, width]); 
 
  var colors = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20); 
 
  var myChart = d3.select('#chart').append('svg') 
    .attr('width', width + margin.left + margin.right) 
    .attr('height', height + margin.top + margin.bottom + 80) 
    .append('g') 



 XX 

      .attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
    .selectAll('rect') 
      .data(dataset) 
      .enter().append('rect') 
        .style('fill', 'rgb(40, 165, 255)') 
        .attr('width', xScale.bandwidth()) 
        .attr('height', 0) 
        .attr('x', function(d, i){ 
          return xScale(i); 
        }) 
        .attr('y', height) 
 
        .on('mouseover', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 1) 
 
          tooltip.html(d.label + ": " + d.count) 
            .style('left', (d3.event.pageX)+'px') 
            .style('top', (d3.event.pageY+'px')) 
          d3.select(this).style('opacity', 0.5) 
        }) 
        .on('mouseout', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 0) 
          d3.select(this).style('opacity', 1) 
        }) 
 
        myChart.transition() 
          .attr('height', function(d){ 
            return yScale(d.count); 
          }) 
          .attr('y', function(d){ 
            return height - yScale(d.count); 
          }) 
          .duration(animate) 
          .delay(function(d, i){ 
            return i * animateDelay; 
          }) 
 
        var vScale = d3.scaleLinear() 
          .domain([0, d3.max(datacount)]) 
          .range([height, 0]); 
 
        var hScale = d3.scaleBand() 
          .domain(d3.range(0, dataset.length)) 
          .range([0, width]) 
 
        // Vertical axis 
        var vAxis = d3.axisLeft() 
          .scale(vScale) 
          .ticks(6) 
          .tickPadding(5) 
 
        // V guide 
        var vGuide = d3.select('svg') 
          .append('g') 
            vAxis(vGuide) 
            vGuide.attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
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            vGuide.selectAll('path') 
              .style('fill', 'none') 
              .style('stroke', '#000') 
            vGuide.selectAll('line') 
              .style('stroke', '#000') 
 
 
        // Horizontal axis 
        var hAxis = d3.axisBottom() 
          .scale(hScale) 
          .tickFormat(function (i){ 
            return dataset[i].label; 
          }) 
 
        // H guide 
        var hGuide = d3.select('svg') 
          .append('g') 
            hAxis(hGuide) 
            hGuide.attr('transform', 'translate('+(margin.left)+','+(height + margin.top)+')') 
            hGuide.selectAll('path') 
              .style('fill', 'none') 
              .style('stroke', '#000') 
            hGuide.selectAll('line') 
                .style('stroke', '#000') 
            hGuide.selectAll('text') 
                .attr('transform', 'rotate(-60)') 
                .style("text-anchor", "end") 
                .attr("dx", "-.8em") 
                .attr("dy", ".15em") 
} 
 
//Function for getting the OS data from MySQL 
function getMySQLOS(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getOSMySQL', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
//Call the visualization function 
        visualizeOperatingSystem(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
//Function for getting the OS data from MongoDB 
function getMongoDBOS(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
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  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getOSMongoDB', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        iteratorToArrayTimer = data[2]; 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
       //Call the visualization function 
        visualizeOperatingSystem(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
 
//Function for visualizing the Operating Systems 
function visualizeOperatingSystem(data){ 
  document.getElementById('measure').click(); 
  clearPreviousChart(); 
 
  var matches = []; 
 //Get necessary info from the string 
  for(var i=0;i<data.length;i++){ 
    var startPos = data[i]['useragent'].indexOf("("); 
    var endPos = data[i]['useragent'].indexOf(";"); 
    var string = data[i]['useragent'].substr(startPos+1, endPos-startPos-1); 
    matches.push(string); 
  } 
 
  var groups = matches.map(function(value, index) {return value}); 
  var group_count = {}; 
 
 
  groups.forEach(function(value, index) { 
      if (value in group_count) { 
          group_count[value] += 1; 
      } else { 
          group_count[value] = 1; 
      } 
  }); 
 
  var dataset = []; 
  for (var key in group_count) { 
    if (group_count.hasOwnProperty(key)) { 
      var uno = key; 
      if(uno === "Windows NT 6.1"){ 
        uno = "Windows 7"; 
      }else if(uno === "Windows NT 10.0"){ 
        uno = "Windows 10"; 
      }else if(uno === "X11"){ 
        uno = "Linux"; 
      }else if(uno === "Windows NT 6.3"){ 
        uno = "Windows 8.1"; 
      }else if(uno === "Windows NT 6.0"){ 
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        uno = "Windows Vista"; 
      }else if(uno === "Windows NT 6.2"){ 
        uno = "Windows 8"; 
      }else if(uno === "Linux"){ 
        uno = "Android"; 
      }else if(uno === "compatible"){ 
        uno = "Search bots"; 
      } 
      var unu = group_count[key]; 
      dataset.push({label: uno, count: unu}); 
    } 
  } 
  //console.log(dataset); 
 
  var datacount = []; 
  for(var i=0;i<dataset.length;i++){ 
    datacount.push(dataset[i].count); 
  } 
 
  var margin = { 
    top: 30, 
    right: 30, 
    bottom: 40, 
    left: 50 
  } 
 
  var height = 500 - margin.top - margin.bottom; 
  var width = 500 - margin.left - margin.right; 
  var animate = 700; 
  var animateDelay = 30; 
 
  var tooltip = d3.select('body').append('div') 
    .style('position', 'absolute') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
    .style('padding', '5 15px') 
    .style('border', '1px #333 solid') 
    .style('border-radius', '5px') 
    .style('opacity', '0') 
 
  var yScale = d3.scaleLinear() 
    .domain([0, d3.max(datacount)]) 
    .range([0, height]); 
 
  var xScale = d3.scaleBand() 
    .domain(d3.range(0, datacount.length)) 
    .range([0, width]); 
 
  var colors = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20); 
 
  var myChart = d3.select('#chart').append('svg') 
    .attr('width', width + margin.left + margin.right) 
    .attr('height', height + margin.top + margin.bottom + 80) 
    .append('g') 
      .attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
    .selectAll('rect') 
      .data(dataset) 
      .enter().append('rect') 
        .style('fill', 'rgb(40, 165, 255)') 
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        .attr('width', xScale.bandwidth()) 
        .attr('height', 0) 
        .attr('x', function(d, i){ 
          return xScale(i); 
        }) 
        .attr('y', height) 
 
        .on('mouseover', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 1) 
 
          tooltip.html(d.label + ": " + d.count) 
            .style('left', (d3.event.pageX)+'px') 
            .style('top', (d3.event.pageY+'px')) 
          d3.select(this).style('opacity', 0.5) 
        }) 
        .on('mouseout', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 0) 
          d3.select(this).style('opacity', 1) 
        }) 
 
        myChart.transition() 
          .attr('height', function(d){ 
            return yScale(d.count); 
          }) 
          .attr('y', function(d){ 
            return height - yScale(d.count); 
          }) 
          .duration(animate) 
          .delay(function(d, i){ 
            return i * animateDelay; 
          }) 
 
        var vScale = d3.scaleLinear() 
          .domain([0, d3.max(datacount)]) 
          .range([height, 0]); 
 
        var hScale = d3.scaleBand() 
          .domain(d3.range(0, dataset.length)) 
          .range([0, width]) 
 
        // Vertical axis 
        var vAxis = d3.axisLeft() 
          .scale(vScale) 
          .ticks(6) 
          .tickPadding(5) 
 
        // V guide 
        var vGuide = d3.select('svg') 
          .append('g') 
            vAxis(vGuide) 
            vGuide.attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
            vGuide.selectAll('path') 
              .style('fill', 'none') 
              .style('stroke', '#000') 
            vGuide.selectAll('line') 
              .style('stroke', '#000') 
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        // Horizontal axis 
        var hAxis = d3.axisBottom() 
          .scale(hScale) 
          .tickFormat(function (i){ 
            return dataset[i].label; 
          }) 
 
        // H guide 
        var hGuide = d3.select('svg') 
          .append('g') 
            hAxis(hGuide) 
            hGuide.attr('transform', 'translate('+(margin.left)+','+(height + margin.top)+')') 
            hGuide.selectAll('path') 
              .style('fill', 'none') 
              .style('stroke', '#000') 
            hGuide.selectAll('line') 
                .style('stroke', '#000') 
            hGuide.selectAll('text') 
                .attr('transform', 'rotate(-60)') 
                .style("text-anchor", "end") 
                .attr("dx", "-.8em") 
                .attr("dy", ".15em") 
} 
//Function for getting screen resolution data from MySQL 
function getMySQLScreens(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getScreensMySQL', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
       //Call the visualization function 
        visualizeScreens(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
//Function for getting screen resolution data from MongoDB 
function getMongoDBScreens(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getScreensMongoDB', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
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        //console.log(dbExecuteTimer); 
        iteratorToArrayTimer = data[2]; 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
       //Call the visualization function 
        visualizeScreens(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
 
//Function for visualizing the screen resolutions 
function visualizeScreens(data){ 
  document.getElementById('measure').click(); 
  clearPreviousChart(); 
  var groups = data.map(function(value, index) {return value['screenres']}); 
  var group_count = {}; 
 
 
  groups.forEach(function(value, index) { 
      if (value in group_count) { 
          group_count[value] += 1; 
      } else { 
          group_count[value] = 1; 
      } 
  }); 
 
  var dataset = []; 
  for (var key in group_count) { 
    if (group_count.hasOwnProperty(key)) { 
      var uno = key; 
      var unu = group_count[key]; 
      dataset.push({label: uno, count: unu}); 
    } 
  } 
  //console.log(dataset); 
  var datacount = []; 
  for(var i=0;i<dataset.length;i++){ 
    datacount.push(dataset[i].count); 
  } 
  //console.log(datacount); 
 
  var margin = { 
    top: 30, 
    right: 30, 
    bottom: 40, 
    left: 50 
  } 
 
  var height = 500 - margin.top - margin.bottom; 
  var width = 500 - margin.left - margin.right; 
  var animate = 700; 
  var animateDelay = 30; 
 
  var tooltip = d3.select('body').append('div') 
    .style('position', 'absolute') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
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    .style('padding', '5 15px') 
    .style('border', '1px #333 solid') 
    .style('border-radius', '5px') 
    .style('opacity', '0') 
 
  var yScale = d3.scaleLinear() 
    .domain([0, d3.max(datacount)]) 
    .range([0, height]); 
 
  var xScale = d3.scaleBand() 
    .domain(d3.range(0, datacount.length)) 
    .range([0, width]); 
 
  var colors = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20); 
 
  var myChart = d3.select('#chart').append('svg') 
    .attr('width', width + margin.left + margin.right) 
    .attr('height', height + margin.top + margin.bottom + 80) 
    .append('g') 
      .attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
    .selectAll('rect') 
      .data(dataset) 
      .enter().append('rect') 
        .style('fill', 'rgb(40, 165, 255)') 
        .attr('width', xScale.bandwidth()) 
        .attr('height', 0) 
        .attr('x', function(d, i){ 
          return xScale(i); 
        }) 
        .attr('y', height) 
 
        .on('mouseover', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 1) 
 
          tooltip.html(d.label + ": " + d.count) 
            .style('left', (d3.event.pageX)+'px') 
            .style('top', (d3.event.pageY+'px')) 
          d3.select(this).style('opacity', 0.5) 
        }) 
        .on('mouseout', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 0) 
          d3.select(this).style('opacity', 1) 
        }) 
 
        myChart.transition() 
          .attr('height', function(d){ 
            return yScale(d.count); 
          }) 
          .attr('y', function(d){ 
            return height - yScale(d.count); 
          }) 
          .duration(animate) 
          .delay(function(d, i){ 
            return i * animateDelay; 
          }) 
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        var vScale = d3.scaleLinear() 
          .domain([0, d3.max(datacount)]) 
          .range([height, 0]); 
 
        var hScale = d3.scaleBand() 
          .domain(d3.range(0, dataset.length)) 
          .range([0, width]) 
 
        // Vertical axis 
        var vAxis = d3.axisLeft() 
          .scale(vScale) 
          .ticks(6) 
          .tickPadding(5) 
 
        // V guide 
        var vGuide = d3.select('svg') 
          .append('g') 
            vAxis(vGuide) 
            vGuide.attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
            vGuide.selectAll('path') 
              .style('fill', 'none') 
              .style('stroke', '#000') 
            vGuide.selectAll('line') 
              .style('stroke', '#000') 
 
 
        // Horizontal axis 
        var hAxis = d3.axisBottom() 
          .scale(hScale) 
          .tickFormat(function (i){ 
            return dataset[i].label; 
          }) 
 
        // H guide 
        var hGuide = d3.select('svg') 
          .append('g') 
            hAxis(hGuide) 
            hGuide.attr('transform', 'translate('+(margin.left)+','+(height + margin.top)+')') 
            hGuide.selectAll('path') 
              .style('fill', 'none') 
              .style('stroke', '#000') 
            hGuide.selectAll('line') 
                .style('stroke', '#000') 
            hGuide.selectAll('text') 
                .attr('transform', 'rotate(-60)') 
                .style("text-anchor", "end") 
                .attr("dx", "-.8em") 
                .attr("dy", ".15em") 
 
 
 
 
 
} 
//Function for getting site data from MySQL 
function getMySQLSites(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
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  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getSiteMySQL', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
      //Call the visualization function 
        visualizeSite(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
//Function for getting site data from MongoDB 
function getMongoDBSites(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getSiteMongoDB', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        iteratorToArrayTimer = data[2]; 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
       //Call the visualization function 
        visualizeSite(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
 
//Function for visualizing site data 
function visualizeSite(data){ 
  document.getElementById('measure').click(); 
  clearPreviousChart(); 
  var groups = data.map(function(value, index) {return value['currentsite']}); 
  var group_count = {}; 
 
 
  groups.forEach(function(value, index) { 
      if (value in group_count) { 
          group_count[value] += 1; 
      } else { 
          group_count[value] = 1; 
      } 
  }); 
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  var dataset = []; 
  for (var key in group_count) { 
    if (group_count.hasOwnProperty(key)) { 
      var uno = key; 
      var unu = group_count[key]; 
      dataset.push({label: uno, count: unu}); 
    } 
  } 
  //console.log(dataset); 
  var datacount = []; 
  for(var i=0;i<dataset.length;i++){ 
    datacount.push(dataset[i].count); 
  } 
  //console.log(datacount); 
 
  var margin = { 
    top: 30, 
    right: 30, 
    bottom: 40, 
    left: 50 
  } 
 
  var height = 500 - margin.top - margin.bottom; 
  var width = 500 - margin.left - margin.right; 
  var animate = 700; 
  var animateDelay = 30; 
 
  var tooltip = d3.select('body').append('div') 
    .style('position', 'absolute') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
    .style('padding', '5 15px') 
    .style('border', '1px #333 solid') 
    .style('border-radius', '5px') 
    .style('opacity', '0') 
 
  var yScale = d3.scaleLinear() 
    .domain([0, d3.max(datacount)]) 
    .range([0, height]); 
 
  var xScale = d3.scaleBand() 
    .domain(d3.range(0, datacount.length)) 
    .range([0, width]); 
 
  var colors = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20); 
 
  var myChart = d3.select('#chart').append('svg') 
    .attr('width', width + margin.left + margin.right) 
    .attr('height', height + margin.top + margin.bottom + 80) 
    .append('g') 
      .attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
    .style('background', '#f4f4f4') 
    .selectAll('rect') 
      .data(dataset) 
      .enter().append('rect') 
        .style('fill', 'rgb(40, 165, 255)') 
        .attr('width', xScale.bandwidth()) 
        .attr('height', 0) 
        .attr('x', function(d, i){ 
          return xScale(i); 
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        }) 
        .attr('y', height) 
 
        .on('mouseover', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 1) 
 
          tooltip.html(d.label + ": " + d.count) 
            .style('left', (d3.event.pageX)+'px') 
            .style('top', (d3.event.pageY+'px')) 
          d3.select(this).style('opacity', 0.5) 
        }) 
        .on('mouseout', function(d){ 
          tooltip.transition() 
            .style('opacity', 0) 
          d3.select(this).style('opacity', 1) 
        }) 
 
        myChart.transition() 
          .attr('height', function(d){ 
            return yScale(d.count); 
          }) 
          .attr('y', function(d){ 
            return height - yScale(d.count); 
          }) 
          .duration(animate) 
          .delay(function(d, i){ 
            return i * animateDelay; 
          }) 
 
        var vScale = d3.scaleLinear() 
          .domain([0, d3.max(datacount)]) 
          .range([height, 0]); 
 
        var hScale = d3.scaleBand() 
          .domain(d3.range(0, datacount.length)) 
          .range([0, width]) 
 
        // Vertical axis 
        var vAxis = d3.axisLeft() 
          .scale(vScale) 
          .ticks(6) 
          .tickPadding(5) 
 
          // V guide 
          var vGuide = d3.select('svg') 
            .append('g') 
              vAxis(vGuide) 
              vGuide.attr('transform', 'translate('+margin.left+','+margin.top+')') 
              vGuide.selectAll('path') 
                .style('fill', 'none') 
                .style('stroke', '#000') 
              vGuide.selectAll('line') 
                .style('stroke', '#000') 
          // Horizontal axis 
          var hAxis = d3.axisBottom() 
            .scale(hScale) 
            .tickFormat(function (i){ 
              return dataset[i].label; 



 XXXII 

            }) 
 
          // H guide 
          var hGuide = d3.select('svg') 
            .append('g') 
              hAxis(hGuide) 
              hGuide.attr('transform', 'translate('+(margin.left)+','+(height + margin.top)+')') 
              hGuide.selectAll('path') 
                .style('fill', 'none') 
                .style('stroke', '#000') 
              hGuide.selectAll('line') 
                  .style('stroke', '#000') 
              hGuide.selectAll('text') 
                  .attr('transform', 'rotate(-60)') 
                  .style("text-anchor", "end") 
                  .attr("dx", "-.8em") 
                  .attr("dy", ".15em") 
 
 
} 
 
//Function for getting country data from MongoDB 
function getMongoDBCountry(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getCountryMongoDB', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
        iteratorToArrayTimer = data[2]; 
        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
       //Call the visualization function 
        visualizeCountry(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
//Function for getting country data from MySQL 
function getMySQLCountry(){ 
  var newStartDate = getStartDate(); 
  var newEndDate = getEndDate(); 
 
  $.ajax({ 
      url: 'visualize.php', 
      data: {action: 'getCountryMySQL', startDate: newStartDate, endDate: newEndDate}, 
      type: 'POST', 
      success: function(data, textStatus, request){ 
        //console.log(data); 
        dbExecuteTimer = data[1]; 
        //console.log(dbExecuteTimer); 
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        convertToJsonTimer = request.getResponseHeader("X-Encoding-Time"); 
        //console.log(convertToJsonTimer); 
       //Call the visualization function 
        visualizeCountry(data[0]); 
      }, 
      error: function(log){ 
        //console.log(log.message); 
      } 
  }); 
} 
//Function for visualizing country data in a pie chart 
function visualizeCountry(data){ 
  document.getElementById('measure').click(); 
  clearPreviousChart(); 
  var groups = data.map(function(value, index) {return value['country']}); 
  var group_count = {}; 
 
 
  groups.forEach(function(value, index) { 
      if (value in group_count) { 
          group_count[value] += 1; 
      } else { 
          group_count[value] = 1; 
      } 
  }); 
 
  var dataset = []; 
  for (var key in group_count) { 
    if (group_count.hasOwnProperty(key)) { 
      var uno = key; 
      var unu = group_count[key]; 
      dataset.push({label: uno, count: unu}); 
    } 
  } 
  //console.log(dataset); 
 
//Settings for the pie chart 
  var w = 400, 
    h = 400, 
    r = Math.min(w, h) / 2, 
    labelr = r + 20, // radius for label anchor 
    color = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20), 
    donut = d3.pie(), 
    arc = d3.arc().innerRadius(r * .5).outerRadius(r); 
 
  var vis = d3.select("#chart") 
    .append("svg:svg") 
      .data([dataset]) 
      .attr("width", w + 100) 
      .attr("height", h + 100); 
 
  var arcs = vis.selectAll("g.arc") 
    .data(donut.value(function(d) { return d.count })) 
  .enter().append("svg:g") 
    .attr("class", "arc") 
    .attr("transform", "translate(" + (r + 60) + "," + (r + 40 )+ ")"); 
 
  arcs.append("svg:path") 
    .attr("fill", function(d, i) { return color(i); }) 
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    .attr("d", arc); 
 
  arcs.append("svg:text") 
    .attr("transform", function(d) { 
        var c = arc.centroid(d), 
            x = c[0], 
            y = c[1], 
            // pythagorean theorem for hypotenuse 
            h = Math.sqrt(x*x + y*y); 
        return "translate(" + (x/h * labelr) +  ',' + 
           (y/h * labelr) +  ")"; 
    }) 
    .attr("dy", ".35em") 
    .attr("text-anchor", function(d) { 
        // are we past the center? 
        return (d.endAngle + d.startAngle)/2 > Math.PI ? 
            "end" : "start"; 
    }) 
    .text(function(d, i) { return d.data.label; }); 
 
    arcs.filter(function(d) { return d.endAngle - d.startAngle > .2; }).append("svg:text") 
      .attr("dy", ".35em") 
      .attr("text-anchor", "middle") 
      .attr("transform", function(d) { //set the label's origin to the center of the arc 
        //we have to make sure to set these before calling arc.centroid 
 
        return "translate(" + arc.centroid(d) + ")rotate(" + angle(d) + ")"; 
      }) 
      .style("fill", "White") 
      .style("font", "bold 12px Arial") 
      .text(function(d) { return d.data.count; }); 
      function angle(d) { 
      var a = (d.startAngle + d.endAngle) * 90 / Math.PI - 90; 
      return a > 90 ? a - 180 : a; 
    } 
} 
 
// Converts a given date to a UNIX timestamp 
function getStartDate(){ 
  var startDate = document.getElementById("startDate").value; 
 
  startDate = startDate.split("-"); 
  var newStartDate=startDate[1]+"/"+startDate[0]+"/"+startDate[2]; 
  newStartDate = new Date(newStartDate).getTime()/1000; 
 
  return newStartDate; 
} 
 
// Converts a given date to a UNIX timestamp 
function getEndDate(){ 
  var endDate = document.getElementById("endDate").value; 
 
  endDate = endDate.split("-"); 
  var newEndDate=endDate[1]+"/"+endDate[0]+"/"+endDate[2]; 
  newEndDate = new Date(newEndDate).getTime()/1000; 
 
  return newEndDate; 
} 
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function clearPreviousChart(){ 
  d3.select("svg").remove(); 
} 
 
//Return functions of the PHP execution times for easier access in Tampermonkey 
function getDbExecuteTimer(){ 
  return dbExecuteTimer; 
} 
 
function getConvertToJsonTimer(){ 
  return convertToJsonTimer; 
} 
 
function getIteratorToArrayTimer(){ 
  return iteratorToArrayTimer; 
} 
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Appendix D -  visualize.php 

<?php 
ini_set('memory_limit','1024M'); 
//  header('Access-Control-Allow-Origin: *'); 
  //MySQL connection 
  $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test","lenasys","snus"); 
 
  //MongoDB connection 
 $mongo = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017");; 
 
  //Check what function should be called depending on what was sent in the AJAX call 
  if(isset($_POST['action'])){ 
    $action = $_POST['action']; 
    switch($action){ 
      case 'getCountryMySQL' : getCountryMySQL();break; 
      case 'getCountryMongoDB' : getCountryMongoDB();break; 
      case 'getSiteMySQL' : getSiteMySQL();break; 
      case 'getSiteMongoDB' : getSiteMongoDB();break; 
      case 'getScreensMySQL' : getScreensMySQL();break; 
      case 'getScreensMongoDB' : getScreensMongoDB();break; 
      case 'getOSMySQL' : getOSMySQL();break; 
      case 'getOSMongoDB' : getOSMongoDB();break; 
      case 'getUserActivityMySQL' : getUserActivityMySQL();break; 
      case 'getUserActivityMongoDB' : getUserActivityMongoDB();break; 
    } 
  } 
 
  //Function for getting user activity from MySQL 
  function getUserActivityMySQL(){ 
    global $pdo; 
 
    $startDate = intval($_POST['startDate']); 
    $endDate = intval($_POST['endDate']); 
 
    $stmt = ""; 
 
    //If both dates is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT username,count(*) FROM mysqlLog WHERE (username <> '' AND 
timestamp >= :startDate AND timestamp <= :endDate) GROUP BY username"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT username,count(*) FROM mysqlLog WHERE (username <> '' AND 
timestamp >= :startDate) GROUP BY username"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
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      try { 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT username,count(*) FROM mysqlLog WHERE (username <> '' AND 
timestamp <= :endDate) GROUP BY username"); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If not dates are present 
    }else { 
    try{ 
     $stmt = $pdo->prepare("SELECT username,count(*) FROM mysqlLog WHERE 
username <> '' GROUP BY username"); 
    }catch(Exception $e){ 
     throw $e->getMessage(); 
    } 
    } 
    //Try catch for getting data from MySQL 
    try{ 
      $start = microtime(true); 
      $stmt->execute(); 
      $results=$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $all=json_encode(array($results, $timeExecuted)); 
      $end2 = microtime(true); 
      $result = ($end2-$start2); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
    }catch(Exception $e){ 
      throw $e->getMessage(); 
    } 
  } 
 
  //Function for getting user acitivty from mongodb 
  function getUserActivityMongoDB(){ 
    global $mongo; 
 
    $startDate = $_POST['startDate']; 
    $endDate = $_POST['endDate']; 
    /* 
    $filter = ["username" => array('$ne' => null, '$ne' => '')]; 
  //  $filter = ["username" => array('$ne' => null, '$ne' => '')]; 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["username" => array('$ne' => null, '$ne' => ''), "timestamp" => array('$gte' => 
intval($startDate), '$lte' => intval($endDate))]; 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      $filter = ["username" => array('$ne' => null, '$ne' => ''), "timestamp" => array('$gte' => 
intval($startDate))]; 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["username" => array('$ne' => null, '$ne' => ''), "timestamp" => array('$lte' => 
intval($endDate))]; 
    }else { 
 
    } 
 
    $options = ["projection" => ['username' => true, '_id' => 0]]; 
 



 XXXVIII 

    try{ 
      $query = new MongoDB\Driver\Query($filter, $options); 
      // Output of the executeQuery will be object of MongoDB\Driver\Cursor class 
      $cursor = $mongo->executeQuery('mongodbLog.logs', $query); 
      // Convert cursor to Array and print result 
      echo json_encode(iterator_to_array($cursor)); 
 
    }catch(Exception $e){ 
      echo $e; 
    } 
    //echo $startDate; 
    //echo $endDate; 
    */ 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $pipeline = 
         [ 
             [ 
                 '$match' => 
                     [ 
                     '$and' => 
                         [ 
                              ['username' => ['$ne' => null]], 
                              ['username' => ['$ne' => '']], 
                              ['timestamp' => ['$gte' => intval($startDate)]], 
                              ['timestamp' => ['$lte' => intval($endDate)]], 
                         ], 
                     ], 
             ], 
             [ 
                 '$group' => 
                     [ 
                       '_id' => '$username', 
                       'count' => ['$sum' => 1], 
                     ], 
             ], 
             [ 
                 '$project' => 
                     [ 
                       'username' => 1, 
                       'count' => 1, 
                     ], 
             ], 
         ]; 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      $pipeline = 
         [ 
             [ 
                 '$match' => 
                     [ 
                     '$and' => 
                         [ 
                              ['username' => ['$ne' => null]], 
                              ['username' => ['$ne' => '']], 
                              ['timestamp' => ['$gte' => intval($startDate)]], 
                         ], 
                     ], 
             ], 
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             [ 
                 '$group' => 
                     [ 
                       '_id' => '$username', 
                       'count' => ['$sum' => 1], 
                     ], 
             ], 
             [ 
                 '$project' => 
                     [ 
                       'username' => 1, 
                       'count' => 1, 
                     ], 
             ], 
         ]; 
    //if end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $pipeline = 
         [ 
             [ 
                 '$match' => 
                     [ 
                     '$and' => 
                         [ 
                              ['username' => ['$ne' => null]], 
                              ['username' => ['$ne' => '']], 
                              ['timestamp' => ['$lte' => intval($endDate)]], 
                         ], 
                     ], 
             ], 
             [ 
                 '$group' => 
                     [ 
                       '_id' => '$username', 
                       'count' => ['$sum' => 1], 
                     ], 
             ], 
             [ 
                 '$project' => 
                     [ 
                       'username' => 1, 
                       'count' => 1, 
                     ], 
             ], 
         ]; 
    //If not dates are present 
    }else { 
      $pipeline = 
         [ 
             [ 
                 '$match' => 
                     [ 
                     '$and' => 
                         [ 
                              ['username' => ['$ne' => null]], 
                              ['username' => ['$ne' => '']], 
                         ], 
                     ], 
             ], 
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             [ 
                 '$group' => 
                     [ 
                       '_id' => '$username', 
                       'count' => ['$sum' => 1], 
                     ], 
             ], 
             [ 
                 '$project' => 
                     [ 
                       'username' => 1, 
                       'count' => 1, 
                     ], 
             ], 
         ]; 
    } 
    //Query the database and take timers 
    try{ 
      $command = new \MongoDB\Driver\Command([ 
          'aggregate' => 'logs', 
          'pipeline' => $pipeline 
          ]); 
      $start = microtime(true); 
      $cursor = $mongo->executeCommand('mongodbLog', $command); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $iterator = iterator_to_array($cursor); 
      $end2 = microtime(true); 
      $iteratorTime = ($end2-$start2); 
      $start3 = microtime(true); 
      $all = json_encode(array($iterator,$timeExecuted,$iteratorTime)); 
      $end3 = microtime(true); 
      $result = ($end3-$start3); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
    }catch(Exception $e){ 
      echo $e; 
    } 
  } 
 
  //Function for getting OS data from MySQL 
  function getOSMySQL(){ 
    global $pdo; 
 
    $startDate = intval($_POST['startDate']); 
    $endDate = intval($_POST['endDate']); 
 
    $stmt = ""; 
 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT useragent FROM mysqlLog WHERE timestamp >= :startDate AND 
timestamp <= :endDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
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        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT useragent FROM mysqlLog WHERE timestamp >= :startDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try { 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT useragent FROM mysqlLog WHERE timestamp <= :endDate"); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If no dates are present 
    }else { 
    try{ 
     $stmt = $pdo->prepare("SELECT useragent FROM mysqlLog"); 
    }catch(Exception $e){ 
     throw $e->getMessage(); 
    } 
    } 
    //Try catch for getting data from MySQL with timers 
    try{ 
      $start = microtime(true); 
      $stmt->execute(); 
      $results=$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $all=json_encode(array($results, $timeExecuted)); 
      $end2 = microtime(true); 
      $result = ($end2-$start2); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
    }catch(Exception $e){ 
      throw $e->getMessage(); 
    } 
  } 
 
 //Function for getting OS data from MongoDB 
  function getOSMongODB(){ 
    global $mongo; 
 
    $startDate = $_POST['startDate']; 
    $endDate = $_POST['endDate']; 
 
    $filter = []; 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate), '$lte' => intval($endDate))]; 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate))]; 
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    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$lte' => intval($endDate))]; 
    }else { 
 
    } 
    //Select data to be retrieved 
    $options = ["projection" => ['useragent' => true, '_id' => 0]]; 
 
    //Get data 
    try{ 
      $query = new MongoDB\Driver\Query($filter, $options); 
      // Output of the executeQuery will be object of MongoDB\Driver\Cursor class 
 
      $start = microtime(true); 
      $cursor = $mongo->executeQuery('mongodbLog.logs', $query); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $iterator = iterator_to_array($cursor); 
      $end2 = microtime(true); 
      $iteratorTime = ($end2-$start2); 
      $start3 = microtime(true); 
      $all = json_encode(array($iterator,$timeExecuted,$iteratorTime)); 
      $end3 = microtime(true); 
      $result = ($end3-$start3); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
 
    }catch(Exception $e){ 
      echo $e; 
    } 
 
    //echo $startDate; 
    //echo $endDate; 
  } 
 
  //Function for getting screen resolution data from MySQL 
  function getScreensMySQL(){ 
    global $pdo; 
 
    $startDate = intval($_POST['startDate']); 
    $endDate = intval($_POST['endDate']); 
 
    $stmt = ""; 
 
    //if start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT screenres FROM mysqlLog WHERE timestamp >= :startDate AND 
timestamp <= :endDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
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      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT screenres FROM mysqlLog WHERE timestamp >= :startDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try { 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT screenres FROM mysqlLog WHERE timestamp <= :endDate"); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If no dates are present 
    }else { 
    try{ 
     $stmt = $pdo->prepare("SELECT screenres FROM mysqlLog"); 
    }catch(Exception $e){ 
     throw $e->getMessage(); 
    } 
    } 
    //Try catch for getting data from MySQL with timers 
    try{ 
      $start = microtime(true); 
      $stmt->execute(); 
      $results=$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $all=json_encode(array($results, $timeExecuted)); 
      $end2 = microtime(true); 
      $result = ($end2-$start2); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
    }catch(Exception $e){ 
      throw $e->getMessage(); 
    } 
  } 
 
  //Function for getting screen resolution data from MongoDB 
  function getScreensMongoDB(){ 
    global $mongo; 
 
    $startDate = $_POST['startDate']; 
    $endDate = $_POST['endDate']; 
 
    $filter = []; 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate), '$lte' => intval($endDate))]; 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate))]; 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$lte' => intval($endDate))]; 
    }else { 
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    } 
 
    //Define which data to be retrieved 
    $options = ["projection" => ['screenres' => true, '_id' => 0]]; 
 
    //Get the data with timers 
    try{ 
      $query = new MongoDB\Driver\Query($filter, $options); 
      // Output of the executeQuery will be object of MongoDB\Driver\Cursor class 
      $start = microtime(true); 
      $cursor = $mongo->executeQuery('mongodbLog.logs', $query); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $iterator = iterator_to_array($cursor); 
      $end2 = microtime(true); 
      $iteratorTime = ($end2-$start2); 
      $start3 = microtime(true); 
      $all = json_encode(array($iterator,$timeExecuted,$iteratorTime)); 
      $end3 = microtime(true); 
      $result = ($end3-$start3); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
 
    }catch(Exception $e){ 
      echo $e; 
    } 
 
    //echo $startDate; 
    //echo $endDate; 
  } 
 
  //Function for getting site data from MongoDB 
  function getSiteMongoDB(){ 
    global $mongo; 
 
    $startDate = $_POST['startDate']; 
    $endDate = $_POST['endDate']; 
 
    $filter = []; 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate), '$lte' => intval($endDate))]; 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate))]; 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$lte' => intval($endDate))]; 
    }else { 
 
    } 
 
    //Define which data to be retrieved 
    $options = ["projection" => ['currentsite' => true, 'siteresource' => true, '_id' => 0]]; 
 
    //Get the data wtih timrs 
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    try{ 
      $query = new MongoDB\Driver\Query($filter, $options); 
      // Output of the executeQuery will be object of MongoDB\Driver\Cursor class 
      $start = microtime(true); 
      $cursor = $mongo->executeQuery('mongodbLog.logs', $query); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $iterator = iterator_to_array($cursor); 
      $end2 = microtime(true); 
      $iteratorTime = ($end2-$start2); 
      $start3 = microtime(true); 
      $all = json_encode(array($iterator,$timeExecuted,$iteratorTime)); 
      $end3 = microtime(true); 
      $result = ($end3-$start3); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
 
    }catch(Exception $e){ 
      echo $e; 
    } 
 
    //echo $startDate; 
    //echo $endDate; 
 
  } 
 
  //Function for getting site data from MySQL 
  function getSiteMySQL(){ 
    global $pdo; 
 
    $startDate = intval($_POST['startDate']); 
    $endDate = intval($_POST['endDate']); 
 
    $stmt = ""; 
 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT currentsite, siteresource FROM mysqlLog WHERE timestamp >= 
:startDate AND timestamp <= :endDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT currentsite, siteresource FROM mysqlLog WHERE timestamp >= 
:startDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try { 
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        $stmt = $pdo->prepare("SELECT currentsite, siteresource FROM mysqlLog WHERE timestamp <= 
:endDate"); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If no dates are present 
    }else { 
    try{ 
     $stmt = $pdo->prepare("SELECT currentsite, siteresource FROM mysqlLog"); 
    }catch(Exception $e){ 
     throw $e->getMessage(); 
    } 
    } 
    //Try catch for getting data from MySQL with timers 
    try{ 
      $start = microtime(true); 
      $stmt->execute(); 
      $results=$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $all=json_encode(array($results, $timeExecuted)); 
      $end2 = microtime(true); 
      $result = ($end2-$start2); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
    }catch(Exception $e){ 
      throw $e->getMessage(); 
    } 
  } 
 
  //Function for getting country data from MySQL 
  function getCountryMySQL(){ 
    global $pdo; 
 
    $startDate = intval($_POST['startDate']); 
    $endDate = intval($_POST['endDate']); 
 
    $rows = array(); 
    $stmt = ""; 
 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT country, ip FROM mysqlLog WHERE timestamp >= :startDate AND 
timestamp <= :endDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      try{ 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT country, ip FROM mysqlLog WHERE timestamp >= :startDate"); 
        $stmt->bindParam(':startDate', $startDate); 
      }catch(Exception $e){ 
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        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      try { 
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT country, ip FROM mysqlLog WHERE timestamp <= :endDate"); 
        $stmt->bindParam(':endDate', $endDate); 
      }catch(Exception $e){ 
        throw $e->getMessage(); 
      } 
    //If no dates are present 
    }else { 
    try{ 
     $stmt = $pdo->prepare("SELECT country, ip FROM mysqlLog"); 
    }catch(Exception $e){ 
     throw $e->getMessage(); 
    } 
    } 
    //Try catch for getting data from MySQL with timers 
    try{ 
      $start = microtime(true); 
      $stmt->execute(); 
      $results=$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $all=json_encode(array($results, $timeExecuted)); 
      $end2 = microtime(true); 
      $result = ($end2-$start2); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
    }catch(Exception $e){ 
      throw $e->getMessage(); 
    } 
  } 
 
  //Function for getting country data from MOngoDB 
  function getCountryMongoDB(){ 
    global $mongo; 
 
    $startDate = $_POST['startDate']; 
    $endDate = $_POST['endDate']; 
 
    $filter = []; 
    //If start and end date is present 
    if($startDate != "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate), '$lte' => intval($endDate))]; 
    //If start date is present 
    }else if($startDate != "NaN" && $endDate == "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$gte' => intval($startDate))]; 
    //If end date is present 
    }else if($startDate == "NaN" && $endDate != "NaN"){ 
      $filter = ["timestamp" => array('$lte' => intval($endDate))]; 
    }else { 
 
    } 
 
    //Define which data should be retrieved 
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    $options = ["projection" => ['country' => true, 'ip' => true, '_id' => 0]]; 
 
    //Get the data with timers 
    try{ 
      $query = new MongoDB\Driver\Query($filter, $options); 
      // Output of the executeQuery will be object of MongoDB\Driver\Cursor class 
      $start = microtime(true); 
      $cursor = $mongo->executeQuery('mongodbLog.logs', $query); 
      $end = microtime(true); 
      $timeExecuted = ($end - $start); 
      $start2 = microtime(true); 
      $iterator = iterator_to_array($cursor); 
      $end2 = microtime(true); 
      $iteratorTime = ($end2-$start2); 
      $start3 = microtime(true); 
      $all = json_encode(array($iterator,$timeExecuted,$iteratorTime)); 
      $end3 = microtime(true); 
      $result = ($end3-$start3); 
      header("Content-Type: text/json"); 
      header("X-Encoding-Time: ".$result); 
      echo $all; 
    //  echo "[" . json_encode($result). ", ". $all . "]"; 
 
 
    }catch(Exception $e){ 
      echo $e; 
    } 
 
 
    //echo $startDate; 
    //echo $endDate; 
 
  } 
 
?>  
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Appendix E -  Database Structure 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mysqlLog` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `useragent` varchar(200) NOT NULL, 
  `username` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `timestamp` int(11) NOT NULL, 
  `currentsite` varchar(30) NOT NULL, 
  `ip` varchar(16) NOT NULL, 
  `screenres` varchar(10) NOT NULL, 
  `siteresource` varchar(60) NOT NULL, 
  `country` tinytext NOT NULL, 
  primary key(`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=394495 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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Appendix F -  Tampermonkey; MySQL Visited sites 

// ==UserScript== 
// @name         MySQL Visited sites 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  Pls measure my stuff 
// @author       You 
// @match        http://192.168.1.131/visualize.html 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_setValue 
// ==/UserScript== 
 
(function() { 
    'use strict'; 
    if(GM_getValue("counter") === undefined){ 
        GM_setValue("counter", 0); 
    } 
    if(GM_getValue("words") === undefined){ 
        GM_setValue("words", []); 
    } 
    //GM_setValue("counter", 0); 
    //GM_setValue("words", []); 
    //console.log(GM_getValue("counter")); 
    //console.log(GM_getValue("words")); 
    var counter = GM_getValue("counter"); 
    if(counter < 500){ 
        var addOneCounter = counter+1; 
        GM_setValue("counter", addOneCounter); 
        // 
        var startTime = new Date(); 
        var ms = startTime.getTime(); 
        localStorage.setItem('startTime', ms); 
        // 
        getMySQLSites(); 
        $('#measure').on('change', function(){ 
           if($(this).is(':checked')){ 
               var endTime = new Date(); 
               var endMs = endTime.getTime(); 
               var startMs = localStorage.getItem('startTime'); 
               var measureTime = endMs-startMs; 
               var search = GM_getValue("words"); 
               var dbExecuteTimer = getDbExecuteTimer(); 
               var convertToJsonTimer = getConvertToJsonTimer(); 
               var array = {"Total time":measureTime, "Db":dbExecuteTimer, "JSON":convertToJsonTimer}; 
               search.push(array); 
               GM_setValue("words", search); 
              // console.log(search); 
               location.reload(); 
               //GM_setValue("counter", 0); 
               //GM_setValue("words", []); 
           } 
        }); 
 
    } 
//Change this to false whilst running the tests then back to true for displaying the results 
    if(true){ 
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        var search = GM_getValue("words"); 
        console.log(search); 
        for(var i=0;i<search.length;i++){ 
         console.log(search[i]["Total time"]);    
        } 
    } 
})(); 
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Appendix G -  Tampermonkey; MongoDB Visited 
sites 

// ==UserScript== 
// @name         MongoDB Visited sites 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  Pls measure my stuff 
// @author       You 
// @match        http://192.168.1.131/visualize.html 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_setValue 
// ==/UserScript== 
 
(function() { 
    'use strict'; 
    if(GM_getValue("counter") === undefined){ 
        GM_setValue("counter", 0); 
    } 
    if(GM_getValue("words") === undefined){ 
        GM_setValue("words", []); 
    } 
    //GM_setValue("counter", 0); 
    //GM_setValue("words", []); 
    //console.log(GM_getValue("counter")); 
    //console.log(GM_getValue("words")); 
    var counter = GM_getValue("counter"); 
    if(counter < 500){ 
        var addOneCounter = counter+1; 
        GM_setValue("counter", addOneCounter); 
        // 
        var startTime = new Date(); 
        var ms = startTime.getTime(); 
        localStorage.setItem('startTime', ms); 
        // 
        getMongoDBSites(); 
        $('#measure').on('change', function(){ 
           if($(this).is(':checked')){ 
               var endTime = new Date(); 
               var endMs = endTime.getTime(); 
               var startMs = localStorage.getItem('startTime'); 
               var measureTime = endMs-startMs; 
               var search = GM_getValue("words"); 
               var dbExecuteTimer = getDbExecuteTimer(); 
               var convertToJsonTimer = getConvertToJsonTimer(); 
               var iteratorToArrayTimer = getIteratorToArrayTimer(); 
               var array = {"Total time":measureTime, "Db":dbExecuteTimer, "JSON":convertToJsonTimer, 
"ItToAr":iteratorToArrayTimer}; 
               search.push(array); 
               GM_setValue("words", search); 
               //console.log(search); 
               location.reload(); 
               //GM_setValue("counter", 0); 
               //GM_setValue("words", []); 
           } 
        }); 
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    } 
//Change this to false whilst running the tests then back to true for displaying the results 
    if(true){ 
        var search = GM_getValue("words"); 
        console.log(search); 
        for(var i=0;i<search.length;i++){ 
         console.log(search[i]["JSON"]);    
        } 
    } 
})(); 
  



 LIV 

Appendix H -  Tampermonkey; MySQL User activity 

// ==UserScript== 
// @name         MySQL User Activity 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  Pls measure my stuff 
// @author       You 
// @match        http://192.168.1.131/visualize.html 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_setValue 
// ==/UserScript== 
 
(function() { 
    'use strict'; 
    if(GM_getValue("counter") === undefined){ 
        GM_setValue("counter", 0); 
    } 
    if(GM_getValue("words") === undefined){ 
        GM_setValue("words", []); 
    } 
    //GM_setValue("counter", 0); 
    //GM_setValue("words", []); 
    //console.log(GM_getValue("counter")); 
    //console.log(GM_getValue("words")); 
    var counter = GM_getValue("counter"); 
    if(counter < 500){ 
        var addOneCounter = counter+1; 
        GM_setValue("counter", addOneCounter); 
        // 
        var startTime = new Date(); 
        var ms = startTime.getTime(); 
        localStorage.setItem('startTime', ms); 
        // 
        getMySQLUserActivity(); 
        $('#measure').on('change', function(){ 
           if($(this).is(':checked')){ 
               var endTime = new Date(); 
               var endMs = endTime.getTime(); 
               var startMs = localStorage.getItem('startTime'); 
               var measureTime = endMs-startMs; 
               var search = GM_getValue("words"); 
               var dbExecuteTimer = getDbExecuteTimer(); 
               var convertToJsonTimer = getConvertToJsonTimer(); 
               var array = {"Total time":measureTime, "Db":dbExecuteTimer, "JSON":convertToJsonTimer}; 
               search.push(array); 
               GM_setValue("words", search); 
              // console.log(search); 
               location.reload(); 
               //GM_setValue("counter", 0); 
               //GM_setValue("words", []); 
           } 
        }); 
 
    } 
//Change this to false whilst running the tests then back to true for displaying the results 
    if(true){ 
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        var search = GM_getValue("words"); 
        console.log(search); 
        for(var i=0;i<search.length;i++){ 
         console.log(search[i]["JSON"]);    
        } 
    } 
})(); 
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Appendix I -  Tampermonkey; MongoDB User 
activity 

// ==UserScript== 
// @name         MongoDB User Activity 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  Pls measure my stuff 
// @author       You 
// @match        http://192.168.1.131/visualize.html 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_setValue 
// ==/UserScript== 
 
(function() { 
    'use strict'; 
    if(GM_getValue("counter") === undefined){ 
        GM_setValue("counter", 0); 
    } 
    if(GM_getValue("words") === undefined){ 
        GM_setValue("words", []); 
    } 
    //GM_setValue("counter", 0); 
    //GM_setValue("words", []); 
    //console.log(GM_getValue("counter")); 
   // console.log(GM_getValue("words")); 
    var counter = GM_getValue("counter"); 
    if(counter < 500){ 
        var addOneCounter = counter+1; 
        GM_setValue("counter", addOneCounter); 
        var startTime = new Date(); 
        var ms = startTime.getTime(); 
        localStorage.setItem('startTime', ms); 
        getMongoDBUserActivity(); 
        $('#measure').on('change', function(){ 
           if($(this).is(':checked')){ 
               var endTime = new Date(); 
               var endMs = endTime.getTime(); 
               var startMs = localStorage.getItem('startTime'); 
               var measureTime = endMs-startMs; 
               var search = GM_getValue("words"); 
               var dbExecuteTimer = getDbExecuteTimer(); 
               var convertToJsonTimer = getConvertToJsonTimer(); 
               var iteratorToArrayTimer = getIteratorToArrayTimer(); 
               var array = {"Total time":measureTime, "Db":dbExecuteTimer, "JSON":convertToJsonTimer, 
"Iterator to array":iteratorToArrayTimer}; 
               search.push(array); 
               GM_setValue("words", search); 
              // console.log(search); 
               location.reload(); 
               //GM_setValue("counter", 0); 
               //GM_setValue("words", []); 
           } 
        }); 
 
    } 
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//Change this to false whilst running the tests then back to true for displaying the results    
 if(true){ 
        var search = GM_getValue("words"); 
        console.log(search); 
        for(var i=0;i<search.length;i++){ 
         console.log(search[i]["Total time"]);    
        } 
    } 
})(); 
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Appendix J -  Tampermonkey; MySQL Operating 
System (With dates) 

// ==UserScript== 
// @name         MySQL Operating System (With dates) 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  Pls measure my stuff 
// @author       You 
// @match        http://192.168.1.131/visualize.html 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_setValue 
// ==/UserScript== 
 
(function() { 
    'use strict'; 
    if(GM_getValue("counter") === undefined){ 
        GM_setValue("counter", 0); 
    } 
    if(GM_getValue("words") === undefined){ 
        GM_setValue("words", []); 
    } 
   // GM_setValue("counter", 0); 
   // GM_setValue("words", []); 
    //console.log(GM_getValue("counter")); 
    //console.log(GM_getValue("words")); 
    var start = "01-01-2014"; 
    var end = "01-06-2014"; 
    var counter = GM_getValue("counter"); 
    if(counter < 500){ 
        var addOneCounter = counter+1; 
        GM_setValue("counter", addOneCounter); 
        // 
        $("#startDate").val(start); 
        $("#endDate").val(end); 
        var startTime = new Date(); 
        var ms = startTime.getTime(); 
        localStorage.setItem('startTime', ms); 
        // 
        getMySQLOS(); 
         $('#measure').on('change', function(){ 
            if($(this).is(':checked')){ 
               var endTime = new Date(); 
               var endMs = endTime.getTime(); 
               var startMs = localStorage.getItem('startTime'); 
               var measureTime = endMs-startMs; 
               var search = GM_getValue("words"); 
               var dbExecuteTimer = getDbExecuteTimer(); 
               var convertToJsonTimer = getConvertToJsonTimer(); 
               var array = {"Total time":measureTime, "Db":dbExecuteTimer, "JSON":convertToJsonTimer}; 
               search.push(array); 
               GM_setValue("words", search); 
              // console.log(search); 
               location.reload(); 
               //GM_setValue("counter", 0); 
               //GM_setValue("words", []); 
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           } 
        }); 
 
    } 
//Change this to false whilst running the tests then back to true for displaying the results    
    if(true){ 
        var search = GM_getValue("words"); 
        console.log(search); 
        for(var i=0;i<search.length;i++){ 
         console.log(search[i]["Total time"]);    
        } 
    } 
})(); 
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Appendix K -  Tampermonkey; MongoDB Operating 
System (With dates) 

// ==UserScript== 
// @name         MongoDB Operating System (With dates) 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  Pls measure my stuff 
// @author       You 
// @match        http://192.168.1.131/visualize.html 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 
// @grant        GM_getValue 
// @grant        GM_setValue 
// ==/UserScript== 
 
(function() { 
    'use strict'; 
    if(GM_getValue("counter") === undefined){ 
        GM_setValue("counter", 0); 
    } 
    if(GM_getValue("words") === undefined){ 
        GM_setValue("words", []); 
    } 
    //GM_setValue("counter", 0); 
    //GM_setValue("words", []); 
    //console.log(GM_getValue("counter")); 
    //console.log(GM_getValue("words")); 
    var start = "01-01-2014"; 
    var end = "01-06-2014"; 
    var counter = GM_getValue("counter"); 
    if(counter < 500){ 
        var addOneCounter = counter+1; 
        GM_setValue("counter", addOneCounter); 
        // 
        $("#startDate").val(start); 
        $("#endDate").val(end); 
        var startTime = new Date(); 
        var ms = startTime.getTime(); 
        localStorage.setItem('startTime', ms); 
        // 
        getMongoDBOS(); 
         $('#measure').on('change', function(){ 
            if($(this).is(':checked')){ 
               var endTime = new Date(); 
               var endMs = endTime.getTime(); 
               var startMs = localStorage.getItem('startTime'); 
               var measureTime = endMs-startMs; 
               var search = GM_getValue("words"); 
               var dbExecuteTimer = getDbExecuteTimer(); 
               var convertToJsonTimer = getConvertToJsonTimer(); 
               var iteratorToArrayTimer = getIteratorToArrayTimer(); 
               var array = {"Total time":measureTime, "Db":dbExecuteTimer, "JSON":convertToJsonTimer, 
"Iterator to array":iteratorToArrayTimer}; 
               search.push(array); 
               GM_setValue("words", search); 
              // console.log(search); 
               location.reload(); 
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               //GM_setValue("counter", 0); 
               //GM_setValue("words", []); 
           } 
        }); 
 
    } 
//Change this to false whilst running the tests then back to true for displaying the results    
    if(true){ 
        var search = GM_getValue("words"); 
        console.log(search); 
        for(var i=0;i<search.length;i++){ 
         console.log(search[i]["Db"]);    
        } 
    } 
})(); 


