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Sammanfattning 

I denna studie utförs ett experiment med en empirisk mätning på svarstiderna från Redis och 
Memcached som cachningstekniker med en MySQL-databas. En webbapplikation hämtar data 
från databasen, som lagras på en cacheserver. Experimentet utförs på en laptop som hanterar 
alla delar i systemet. Tiden det tar för webbapplikationen att få den begärda informationen 
från cache eller databasen, kallas för svarstid. Hypotesen antar att Redis skall producera ett 
bättre resultat än Memcached. En webbplats skapades som artefakt och används som testmiljö 
där experimentet utförs. Användningen av Memcached ändrades till Memcache på grund av 
kompatibilitetsproblem mellan Memcached och Windows. Memcache är en äldre version av 
Memcached, men som innehåller samma funktioner. De resultaten som framförs av 
mätserierna presenteras i linjediagram och stapeldiagram, där medelvärdet av svarstider samt 
standardavvikelse. I en analys visas Redis utföra en bättre cachning än Memcache. I alla tre 
mätserier visar Redis ett lägre medelvärde av svarstider än Memcache.  

Nyckelord: Cache, MySQL, Redis, Memcache
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1 Introduktion 

Webbapplikationer har blivit en viktig del i dagens samhälle (Jovanovic, Kruegel, Kirda, 2006). 
Dessa webbapplikationer lagrar oftast data i databaser som uppdateras frekvent för att göra 
det lättare för användare och applikationer att komma åt den data de behöver. Cachning är en 
sådan teknik som gör processen att hämta information från databaser snabbare för användare 
och applikationer.  

Det finns olika tekniker som implementerar cache i databaser. Bland de populäraste 
teknikerna skrivs Memcached och Redis med som något liknande till rivaler. Med en sökning 
på internet är det inte svårt att hitta jämförelser mellan de två teknikerna, med slutsater som 
säger att den ena är bättre än den andra. Majoriteten av dessa jämförelser stärks inte med 
någon konkret statistik för hur de skiljer sig åt i deras förmåga att minska svarstider för de 
förfrågningar som skickas från webbplatser. Med den stadiga ökningen av databasers storlekar 
och det ökade behovet av optimering, behöver akademiska studier presentera statistik som 
tydligt visar skillnaderna på hur dessa tekniker utförs. 

I denna studie kommer ett experiment med en empirisk mätning utföras där Redis och 
Memcached skall jämföras som cachningstekniker med en MySQL-databas. Systemet som 
experimentet utförs i ska lagras på och köras med en laptop. Databasen skall fyllas med data 
från en webbapplikation, som skall hämta data från databasen. Mätningen skall utföras på 
svarstiderna från databasen, samt cacheservern när en cachningsteknik är implementerad, 
från att webbapplikationen skickar en förfrågan till att förfrågan besvaras. Mätningar skall 
utföras på Memcached och Redis samt MySQL med olika antal publicerade artiklar i databasen 
samt olika antal sökningar per mätning. Tre mätserier skall utföras med varje teknik, där 
antalet artiklar i databasen skall vara under 1000 för första mätserien, över 1000 för den andra 
mätserien och till sist över 5000 för den tredje mätserien. 

I en pilotstudie skall testmiljön evalueras för att säkerställa att det går att utföra mätningar på 
den webbapplikation som skapats som artefakt. En mindre studie skall utföras där ett relativt 
litet antal artiklar skall genereras och en serie med sökningar skall utföras. Resultatet skall 
analyseras och visualiseras med hjälp av diagram. 
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2 Bakgrund 

2.1 Database Management Systems 

Enligt Abramova och Bernardino (2013) har databaser använts i flera år för att lagra 
organiserad och välstrukturerad data, där all data kombineras in i en samling register. Dessa 
register är arrangerade till en vanlig struktur för att tillåta användare, applikationer eller andra 
system att extrahera information på ett lätt sätt. Ett register kan innehålla en instruktion, en 
lagringsadress eller någon sorts data. 

För att få tillgång till data är det vanligt att använda ett system känt som Database Management 
Systems (DBMS), vilket nästan har blivit ett synonym till databas (Abramova, Bernardino, 
2013). DBMS kan beskrivas som en samling mekanismer som möjliggör lagring, modifiering 
och hämtning av data. Storleken och komplexiteten i DBMS definieras av antalet register som 
den använder. Ett litet DBMS kan representeras som en fil med data medan ett större och mer 
komplext DBMS kan lagra flera miljoner register (Abramova, Bernardino, 2013). I figur 1 kan 
man se hur användare, applikationer eller andra DBMS interagerar med DBMS för åtkomst till 
information från databasen. 

 

Figur 1: Hur databas, DBMS och användare interagerar med varandra 

I historiska sammanhang, har den interna arkitekturen av DBMS grundats på lagringen och 
hanteringen av data i diskblock (Debarant, Pavlo, Stonebraker, Tu, Zdonik, 2013). Diskblock 
är alltså ett block eller del av en hårddisk där data lagras. I figur 2 visas hur en disk med 
diskblock kan visualiseras. Hur data allokeras till dessa block kan variera. Det är vanligt bland 
system att ha en rubrik i början på varje diskblock, för att lagra särskilda operationer i 
systemet. Ett exempel på detta kan vara att rubriken innehåller en “linjetabell” längst fram i 
blocket för att stötta avreferering till rader. Detta tillåter DBMS att omorganisera flera block 
utan att behöva ändra indexpekare (Debarant, Pavlo, Stonebraker, Tu, Zdonik, 2013). När ett 
block skall läsas in i huvudminnet, måste blocket skrivas om till huvudminnesformat. 
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Figur 2: Visualisering av en disk och diskblock 

 
Diskblock läses in i huvudminnet via något som kallas paging, som är en sorts 
minneshanteringsteknik. I figur 3 visas hur det fysiska minnet (disk) delas upp i flera block 
med en fast storlek. Dessa block kallas för pages. Det logiska minnet (huvudminnet) delas även 
upp i flera block med samma storlek som kallas frames. Tekniken bevakar alla lediga frames 
och när ett program av storleken x antal pages skall köras, måste x antal lediga frames hittas 
och fyllas med pages som tillhör programmet. 
 

 

Figur 3: Visualisering av paging av diskblock in och ut ur huvudminnet  
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DBMS har ständigt en buffer pool av block i huvudminnet för att få snabbare åtkomst. När all 
data får plats i huvudminnet, blir kostnaden av att bevara en buffer pool nästan en tredjedel 
av alla CPU-cykler som används av DBMS (Debarant, Pavlo, Stonebraker, Tu, Zdonik, 2013). 
En buffer pool tar alltså plats i huvudminnet, som har blivit allokerat av databashanteraren för 
cachning av tabell- och indexdata så som den läses in i huvudminnet från disken. 
 
Kostnaden för att hantera data som lagras på disken ledde till en klass av nya DBMS som 
placerade hela databasen i huvudminnet, vilket gjorde användningen av buffer pools 
redundant. Huvudproblemet med denna metod är att det är bara möjligt att utföra om 
databasen är mindre än det fysiska minnet som är tillgängligt till systemet. Annars kommer 
operativsystemet börja använda det virtuella minnet och de tillgångarna i huvudminnet 
kommer orsaka fel i pagingprocessen, eller så kallade “page faults” (Debarant, Pavlo, 
Stonebraker, Tu, Zdonik, 2013). 
 
Ett vanligt sätt att minska svarstiderna i ett DBMS är att implementera en cache som 
distribueras via huvudminnet, såsom Memcached, utöver ett diskbaserat DBMS (Debarant, 
Pavlo, Stonebraker, Tu, Zdonik, 2013). Målet med cachning i en databas är att processa de 
databasoperationer som efterfrågas frekvent och är nära till applikationen (Bühmann, Härder, 
2008). 

2.2 Cachning 

Cacheminne, som också kallas för CPU-minne, är Static Random Access Memory (SRAM) med 
hög hastighet som en dators mikroprocessor kan komma åt snabbare än vad den kan komma 
åt vanligt RAM skriver Rouse (2018). Rouse (2018) pekar även ut att syftet med cacheminne 
är att lagra programinstruktioner och data som används frekvent i operationen av program 
eller information s0m en processor kan troligtvis behöva i sitt nästa steg. Datorns processor 
kommer alltså åt denna information snabbare från cache än från datorns huvudminne, vilket 
ökar den generella hastigheten av programmet (Rouse, 2018). 
 

 

Figur 4: Illustration av hur cacheminne används 

 
I figur 4 illustreras hur cacheminne används av en CPU samt hur det förhåller sig till RAM. 
När en CPU processar data, kollar den i cacheminnet först efter det den behöver. Om en CPU 
hittar de instruktioner eller data som den letar efter i cacheminnet, slipper den utföra en 
avläsning av data från huvudminnet, vilket tar längre tid (Rouse, 2018). Men om en CPU inte 
hittar det den letar efter i cacheminnet, letar den istället i huvudminnet. När CPU:n hittar det 
den letar efter i huvudminnet, kan den behöva hämta en liten del av filen i taget eftersom filen 
är för stor. Då kan cachekontrollen utföra något som kallas för ”read ahead caching”, där den 
utför en logisk uträkning i formen av att om en del av filen används, kommer resten av delarna 
att kallas på av CPU:n i framtiden. Då flyttar cachekontrollen resten av delarna från filen in i 
cacheminnet så att CPU:n slipper söka igenom huvudminnet för att hämta den data den 
behöver. 
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Rouse (2018) skriver att cachningskonfigurationer fortsätter att utvecklas, men förklarar hur 
cacheminne fungerar traditionellt under tre olika konfigurationer: Direct mapped cache, Fully 
associative cache mapping och Set associative cache mapping. Direct mapped cache kartlägger 
varje block till exakt en cacheminnesplats. Direct mapped cache beskrivs av Rouse (2018) som 
konceptuellt liknande till rader i en tabell med 3 kolumner: Datablocket eller cachelinjen som 
innehåller den data som hämtades eller lagrades, en tagg med hela eller en del av adressen till 
den data som hämtades och en så kallad flag bit som visar närvarandet av radens inlägg av 
giltig data.  
 
Fully associative cache mapping liknar Direct mapped cache i sin struktur, men tillåter block 
att kartläggas till vilken plats som helst i cache, istället för bara en förbestämd plats som i 
Direct mapped cache. Set associative cache mapping kan ses som en kompromiss mellan de 
två tidigare nämnda konfigurationerna skriver Rouse (2018), där varje block kartläggs till flera 
antal minnesplatser i cache. 

2.3 Memcached för Datacachning 

Mjukvaran Memcached utvecklades originellt av Brad Fitzpatrick för LiveJournal under 2003, 
men har sedan dess haft flera utvecklare som bidragit med vidareutveckling. Enligt 
Memcached (2019) beskrivs mjukvaran Memcached som ett generiskt distribuerat 
minnesobjekt-cachning-system, som är ursprungligen avsett för att användas för att påskynda 
dynamiska webbapplikationer genom att lätta databasbelastningen. Det kan efterliknas som 
ett korttidsminne för applikationer. Vad mjukvaran Memcached gör, enligt Memcached 
(2019), är att det tillåter utvecklare och användare att förflytta minne från delar av ens system 
där det finns mer än tillräckligt och gör det minnesutrymmet tillgängligt för delar av systemet 
som har mindre minnesutrymme än vad som behövs. 

 

Figur 5: Visualisering av hur Memcached fungerar. 

Diagrammet i figur 5 efterliknar ett diagram från Memcached (2019) som beskriver två olika 
scenarion för att distribuera cacheminne. I den första (vänstra) rutan illustreras en klassisk 
distribueringsstrategi, som beskrivs utav Memcached (2019) som slösande i både den 
meningen att den totala cachestorleken är en bråkdel av vad som finns tillgängligt, samt den 
större ansträngningen som krävs för att hålla all cache konsekvent för alla noder 
(webbservrar). 

I den andra (högra) rutan illustreras hur cacheminne distribueras när Memcached används, 
som låter alla noder använda sig av samma virtuella minnesbassäng. Memcached (2019) 
menar att när de krav som ställs på applikationer ökar till den punkt att flera servrar behövs, 
ökar samtidigt antalet data som måste användas regelbundet. En distribueringdstrategi där 
dessa två aspekter (antalet servrar och antalet data tillgänglig för snabb åtkomst) skalar 
tillsammans är därför logiskt, menar Memcached (2019). 
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Memcached(2019) beskriver att illustrationen i figur 5 visar två webbservrar för enkelhetens 
skull, men egenskaperna för de olika strategierna som visas förblir likadana när antalet servrar 
ökar. Om det antalet ökar till femtio webbservrar hade storleken på det användbara 
cacheminnet i den första rutan fortfarande varit 64MB per server, medan storleken i den andra 
rutan hade varit 3.2GB av användbart cacheminne. 

Memcached implementerar ett gränssnitt där alla rader med nyckelvärden lagras och servas 
från Dynamic Random Access Memory (DRAM). Klienter kommunicerar med Memcached-
servers via tre kommandon. Med dessa kommandon kan klienter lägga till objekt med 
nyckelvärden till cache, hämta ett värde kopplat till en nyckel, samt radera en nyckel (Fan, 
Anderson, Kaminsky, 2018). 
 

2.4 Redis för Datacachning 

Mjukvaran Redis beskrivs av Redis (2019) som ett open source-utvecklat in-memory 
datastrukturslager, som används som både databas, cache samt budskapsmäklare. Det skall 
stötta flera datastrukturer som strings, hashes, lists, sets och fler. Redis har inbyggd 
replikation, LUA-scripting, LRU-vräkning, transaktioner och olika nivåer av on-disk 
persistence, vilket låter data lagras kvar och strömmen till hårdvaran bryts (Rouse, 2015). 

Redis skall ge hög tillgänglighet via Redis Sentinel och automatisk delning med Redis Cluster, 
skriver Redis (2019). Redis Sentinel kan ses som en sorts felsäker mjukvara som kan motstå 
vissa fel utan instruktioner från en användare. Redis Sentinel bidrar även med övervakning, 
notifiering och kan även agera som ett konfigurationsverktyg för klienter. Redis Cluster bidrar 
ett sätt att köra en Redisinstallation där data automatiskt delas upp mellan flera Redisnoder.  

 

 

Figur 6: Illustration som visar hur en in-memory database förhåller sig till main memory 
samt transaction log 

För att uppnå bättre effektivitet, arbetar Redis med en in-memory dataset. Beroende på vilket 
användningsfall som Redis implementeras i så kan det hålla fast vid detta dataset genom att 
antingen dumpa det till disken då och då, eller genom att bifoga varje kommando till en logg, 
skriver Redis (2019). Alltså lagras data i huvudminnet för det mesta istället för att det lagras 
på en disk helt och hållet. I figur 6 visas hur en in-memory databas skickar förfrågningar samt 
uppdateringar till huvudminnet och loggar dessa till en transaktionslogg.  

Carlson (2013) skriver att cachningen i Redis beskrivs ofta som liknande till cachningen i 
Memcached. Redis kan också lagra en kartläggning av nycklar till värden och kan även uppnå 
liknande nivåer av prestandanivåer som Memcached skriver Carlson (2013). Redis och 
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Memcached skiljs åt i vissa tekniska färdigheter, eftersom Redis stöttar skrivningen av data till 
disken automatiskt på två olika sätt och att Redis kan lagra data i fyra strukturer i utökning av 
vanliga strängnycklar som Memcached gör (Carlson, 2013). 

2.5 MySQL för Datalagring 

Enligt MySQL(2019) är mjukvaran MySQL en av de vanligare mjukvarorna som används för 
att hantera databaser. De skriver att företag som Facebook, Google och Adobe använder 
MySQL för sina respektive tyngre hemsidor, system och mjukvaror. Cache-mekanismen i 
MySQL innebär att SQL-texten och query-resultat cachas i en hashtabell. 
 
Satoto et al. (2016) skriver om hur MySQL är den populäraste DBMS som följer SQL-
standarden. De beskriver också hur flera av de största webbsidorna i världen med mycket trafik 
använder MySQL, eftersom det är eftertraktat för sin säkerhet och prestanda (Satoto et al. 
2016). MySQL skall också vara användarvänligt, har bra skalbarhet samt ha visuella 
hjälpmedel, allt som kan ses som anledningar till att det är så välkänt. MySQL är ett DBMS 
som hanterar relationsdatabaser. Detta innebär att att databasen består av tabeller, som 
innehåller data. Alla tabellerna består av rader och kolumner. En användare har möjligheterna 
att skapa och ta bort tabeller i databasen om denne har rättigheterna till det (Satoto et al. 2016). 
  
Satoto et al. (2016) skriver att MySQL använder sig av flera olika typer av data, där datatypen 
är en form av datamodellering. Dessa datatyper deklareras i en tabell när tabellen skapas. 
Dessa typer av data påverkar vad som kan läggas in i tabellerna, eftersom den data som  skall 
läggas in i tabellen måste passa in i datatypen. Dessa datatyper kan till exempel inkludera 
datatyper för nummer, tid och datum, textsträngar för namn (Satoto et al, 2016). 
 

Create Table Person( 
  ID int not null auto increment, 
  Name varchar(255), 
  LastName varchar(255), 
           DateOfBirth datetime, 
  Age int, 
           PRIMARY KEY (ID) 
 ); 

Figur 7: Exempel på en tabell i MySQL 

 
I figur 7 visas ett exempel på hur en tabell kan skapas i en MySQL-databas. Tabellen skall 
innehålla vanlig information om personer och har kolumner med passande namn och 
datatyper. Kolumnerna för namn och efternamn har datatypen varchar med en gräns på 255 
tecken. Detta innebär att ett namn kan innehålla upp till 255 stycken bokstäver. ID- och 
ålderskolumnerna har däremot datatypen int som bara tillåter att heltal skrivs in i kolumnen.  
 

SELECT Name, LastName FROM Person WHERE ID=1; 

Figur 8: Select som hämtar namn och efternamn på personen som har 1 som ID. 

ID används som primärnyckel och får därför inte lämnas tom när en ny rad skall skrivas in i 
tabellen. Primärnyckeln i en tabell kan användas för att separera data mellan personerna i 
tabellen, så att med en fråga mot databasen kan specifik data hämtas som är kopplade till ett 
unikt ID. Se figur 8 för exempel på en sådan förfrågan i en databas. 
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3 Problemformulering 

3.1 Problemet 

Med den stadiga utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi genom åren, 
har databaser förbättrats inom fält som lagring, funktionalitet och interaktion (Abramova, 
Bernardino, 2013). Dessutom har databaser blivit en vardaglig resurs för många människor i 
de flesta samhällena världen över.  På grund av denna ökade användning samt värde av 
databaser, blev det ett krav på att ha all data strukturerad och organiserad på bästa möjliga 
sätt för att göra extrahering av data snabb och lätt (Abramova, Bernardino, 2013).  

När kvantiteten av data ökar, så ökar databasernas storlek (Abramova, Bernardino, 2013). Med 
en exponentiell ökning av databasernas storlek, måste tillgång till data göras så effektiv som 
möjligt. Detta leder till det välkända problemet av effektivitet inom informationshämtning 
(Abramova, Bernardino, 2013). 

Välkända tekniker för cachning som Memcached och Redis jämförs aktivt av användare på 
internet i tävlan om att lyfta fram den bästa av de två. En del påstår sig ha kommit fram till att 
den ena är bättre än den andra. Haber (2017) skriver att en jämförelse mellan Memcached och 
Redis uppstår i nästan varje diskussion om prestandaförbättring för databasdrivna 
webbapplikationer. Haber (2017) skriver också att Redis är nästan alltid det bättre valet över 
Memcached, eftersom Redis släpptes mer nyligen och har fler användningsområden. 

På Amazon Web Services finns en sida som skriver om Memcached och Redis, där jämförelser 
mellan teknikernas färdigheter ligger i fokus istället för teknikernas minskning av svarstider.  
Amazon Web Services (2019) skriver att Memcached är designad för enkelhet medan Redis 
erbjuder en rik samling av funktioner som gör det användbart för många scenarion. Även i den 
publicerade e-boken om hur redis fungerar, “Redis in Action”, skriver Carlson (2013) att Redis 
kan lösa ett bredare utbud av problem än vad Memcached kan. På forumet Stackoverflow 
skriver Zulauf (2017) att Redis kan utföra samma uppgifter som Memcached kan, fast bättre. 
Zulauf (2017) skriver även att han rekommenderar användningen av Redis över Memcached 
för vilket projekt som helst, men nämner också att Memcached har fördelar när det kommer 
till prestanda. 

Sådana jämförelser är användbara och bidrar med viktig information som kanske kan hjälpa 
användare som är osäkra på vilken av de två teknikerna de borde använda. Problemet med 
detta är dock att trots det stora antalet jämförelser som finns att hitta på internet, presenterar 
nästan ingen av jämförelserna någon statistisk data för att stötta de argument som framförs. 

3.1.1 Hypotes 
Hypotes: Användningen av Redis som cachningsteknik med en MySQL-databas producerar 
snabbare svarstider till en webbapplikation än Memcached. 
 
Frågan är hur svarstiderna hos en MySQL-databas ändras vid användningen av Memcached 
eller Redis som cachningstekniker. Det finns redan jämförelser mellan dessa två tekniker ute 
på internet, som Amazon Web Services (2019), Zulauf (2017) och Haber (2017). Även om dessa 
inte visar någon konkret statistik i sina jämförelser, går det ändå att se hur Memcached och 
Redis fungerar och opererar på olika sätt när det gäller cachning av databasers information. 
Dock beskrivs Redis som en vidareutvecklad mjukvara från Memcached, eftersom Redis 
bygger på mycket av det som Memcached skapade. Därför borde Redis producera bättre 
svarstider än Memcached.  
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4 Metod 

4.1 Metodbeskrivning 

I denna studie skall en jämförelse utföras mellan användningen av Memcached och Redis som 
cachningstekniker för en MySQL-databasdriven webbapplikation. Ett experiment skall utföras 
med en empirisk mätning av svarstiderna på en webbapplikation, skapad som artefakt för 
experimentets skull. Detta eftersom denna metod är bäst passande till mjukvarustudier 
(Maurer, Melnik, Zannier, 2006). Resultatet som produceras av detta experiment avgör vilken 
av teknikerna som utförs sin uppgift bäst. Experimentet kommer utföras i ett system som ska 
både lagras på och körs av en och samma laptop. Detta innebär att databasen, webbservern 
samt cacheservern kommer hanteras av samma maskin samtidigt..  
 
Först skall en pilotstudie utföras som det senare experimentet skall utgå ifrån. I denna 
pilotstudie skall en webbapplikation skapas som skall efterlikna en nyhets- och bloggsida. 
Webbplatsen skall fyllas med data som skall efterlikna information som nyhetsartiklar och 
blogginlägg. Denna webbapplikation skall lagras på en apache2 webbserver som skall kopplas 
till en MySQL-databas. När artefakten först är klar skall en mätning utföras där 
webbapplikationen skickar in förfrågningar i databasen och mäter varje gång en förfrågan får 
ett svar. För att automatisera detta skall ett skript användas, där svarstiderna sparas i en 
variabel och skrivs in i en sträng.  
 
Pilotstudien skall visa om artefakten kan användas för att automatiskt publicera artiklar och 
söka på artiklar. Sedan skall det riktiga experimentet utföras där Redis och Memcached skall 
användas som cachningstekniker. I varje mätserie i experimentet skall en mätning med bara 
MySQL utföras innan Redis eller Memcached aktiveras. Dessa mätningar skall användas för 
att tydligare illustrera och ge bättre ett perspektiv på hur stor påverkan Memcached samt Redis 
har på svarstiderna. Efter dessa grundlinjer har skapats kommer mätningar ske där Redis 
används som cache och sedan mätningar på Memcached. Alla mätningarna skall utföras med 
ett bestämt antal sökningar per teknik. Sedan skall de olika svarstiderna som producerats 
jämföras med hjälp av grafer. 
 
För att studera prestandan av cachningstekniker är det vanligt att forskare använder sig av 
simulationer eftersom de tillåter åtkomst till resultat snabbare än riktiga system (Cardenas, 
Gil, Domenech, Sahuquillo, Pont, 2005). Experiment som utförs i laboratoriemiljöer ger en 
hög nivå av kontroll, skriver Wohlin et al. (2012). Under experimentets gång är målet att 
manipulera en eller flera variabler samt kontrollera alla andra variablerna vid fasta nivåer. 
Därför skall experimentet utföras på en simulation av en riktig webbapplikation. 
 
Wohlin et al. (2012) skriver att styrkan av ett experiment är att det kan undersöka i vilka 
situationer vissa påståenden är sanna samt bidra med sammanhang där vissa standarder, 
metoder och verktyg kan rekommenderas för användning. Den största svagheten med 
experiment är att det kan vara väldigt tidskrävande. 
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4.2 Forskningsetik 

Wohlin et al. (2012) nämner två sorters experiment, människoorienterade experiment och 
teknologiska experiment. I människoorienterade experiment applicerar människor olika 
behandlingar till objekt, medan i teknologiska experiment appliceras olika tekniska 
behandlingar till olika objekt (Wohlin et al. 2013). Wohlin et al. (2012) skriver även att alla 
experiment som utförs på människor måste ha etiska aspekter i åtanke, där vissa aspekter 
regleras av nationers lagar och andra aspekter regleras inte alls. 

Eftersom experimentet utförs på teknologiska aspekter som mjukvara i denna studie, behövs 
bara vissa aspekter av etik diskuteras. En av dessa aspekter är ansvar för information, där all 
relevant information som vunnits i experimentet skall blottas och diskuteras öppet (Andrews, 
Pradhan, 2001). Det resultat som framförs av studien skall inte modifieras i efterhand eller 
fabriceras för att verka passa överens med hypotesen. 

Integriteten av forskningsdata är inget nytt problem skriver Andrews och Pradhan (2001). 
Relaterat till detta problem är hur man skall tolka forskningens data och resultat på rätt sätt. 
Andrews och Pradhan (2001) skriver att små resultat överanalyseras i många studier, vilket 
gör det möjligt för läsare att bedöma det sanna värdet av resultatet som visas i studien. Men 
när viktig information inte lämnas ut blir detta omöjligt. När möjligheten till oberoende 
utvärdering fattas, brukar det leda till oetiskt beteende (Andrews och Pradhan, 2001). 
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie måste utföras innan experimentet kan påbörjas. I litteraturstudien skall 
inspiration hämtas och kunskap skall samlas in för att skapa ett tillvägagångssätt att 
genomföra experimentet med. Även om det inte utförts särskilt många studier om jämförandet 
mellan cachningstekniker, kan liknande studier bidra med mindre delar av information. 
Utöver de källor som refereras i bakgrundsdelen i denna studie har ytterligare källor hittats för 
att ge inspiration till att lösa de mer praktiska problemen som kan uppstå i studien. 

Enligt Sönmez et al.(2015) utvecklades konceptet av formulär på webbsidor för att övervinna 
de begränsningar som statiska webbplatser satte på användaren. Sönmez et al.(2015) skriver 
att formulär skapar en interaktion mellan användare och webbserver, som används för att 
skicka information från användare till webbserver med målet att utföra en begäran från 
användaren. Dynamiska webbsidor kan utvecklas med flera programmeringsteknologier, där 
de mest använda teknologierna är ASP, JAVA och PHP (Sönmez et al. 2015). Dessutom kan 
flera typer av förfrågningar ställas till databasen direkt från webbapplikationer, med hjälp av 
databasteknologier.  

Enligt Sönmez et al.(2015) är de mest använda databasteknologierna MySQL, SQL Server och 
Oracle. Sönmez et al.(2015) skriver att frågestunden hos databasservers har en direkt påverkan 
prestandan hos dynamiska webbapplikationer dvs. tiden det tar för att visa upp information. I 
en studie som utfördes av Cecchet et al.(2003) visade sig PHP ha bäst utförande när det 
jämfördes med JAVA. 

I denna studie används PHP för att skicka förfrågningar till databasen och skriver ut svaren på 
webbapplikationen i HTML-format. För att implementera en publikationsfunktionalitet på 
webbapplikationen används formulär som Sönmez et al.(2015) nämner. Valet av att hantera 
kod som sköter kommunikationen mellan databas och användare med PHP bestämdes efter 
de resultat som framförs av Cecchet et al. (2003) upptäcktes. 

Ocariza Jr et al.(2011) skriver att typiska webbapplikationer är strukturerade som en samling 
av så kallade “event handlers” eller händelsehanterare som aktiveras av specifika handlingar 
som utförs på webbplatsen eller genom att ladda sidan. Ett exempel kan vara “onclick” som är 
en sådan händelsehanterare, som aktiveras när ett visst element av en hemsida klickas på, 
d.v.s. om utvecklaren har specificerat en händelse för elementet (Ocariza Jr et al, 2011). Utöver 
detta kan händelsehanterare aktiveras via en utgången tidtagarur eller mottagandet av ett 
asynkront meddelande från servern skriver Ocariza Jr et al.(2011).  

En liknande användning av händelsehanterare skall implementeras i denna studie, där data 
som skall slumpas fram i textform skall läggas till i databasen via webbplatsen. Detta tillägg av 
data skall efterlikna publikationer av artiklar på vanliga bloggsidor. Genom att skapa ett 
formulär på hemsidan där information skall skrivas in samt en knapp som skickar 
informationen till en tabell i databasen, kan händelsehanterare implementeras så att ett skript 
skall kunna köras i en loop ett förutbestämt antal gånger. 

Sönmez et al.(2015) beskriver hur ett script användes för att skicka förfrågningar till en databas 
i en loop som itereras 100 gånger. Det är vanlig praxis att använda JavaScript-kod på detta sätt 
för att utföra automatiska handlingar på webbapplikationer. Det är väldigt effektivt att skapa 
en loop med JavaScript-kod som upprepar handlingar på en webbplats automatiskt, istället för 
att utföra dessa handlingar manuellt. I två av de skriptfiler som skapades för denna studie, 
användes en iteration på liknande sätt som beskrivs i Sönmez et al.(2015). Inspiration har även 
tagits från boken ”JavaScript: The Definitive Guide, Fifth Edition”, skriven av David 
Flanagan(2006), för att skapa den JavaScript-kod som används i experimentet. 
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5.2 Konfiguration 

En MySQL-databas och Apache-webbserver(version 2.4.39) har skapats via kontrollpanelen i 
programmet XAMPP(version 7.3.5). XAMPP är ett program utvecklat av Apache Friends och 
är helt gratis för bruk. Apache Friends är ett ideellt projekt för att främja användandet av 
Apache-webbservern. XAMPP underlättar installation av Apache webbserver med MariaDB, 
PHP och Perl som färdiga tillägg för utvecklare. 

Detta program låter den lokala datorn fungera som en webbserver, där Apache används som 
mjukvara för webbservern med PHP konfigurerat för att kunna agera som host åt 
applikationen. Efter att XAMPP installerats lades en ny mapp till i mappen htdocs. Den nya 
mappen döptes till Examensarbete, som skall innehålla de filer som krävs för att utföra studien. 
När denna mapp var skapad ändrades koden i filen index.php. I figur 9 visas koden i index.php 
samt hur namnet på mappen Examensarbete skrivits in. 

<?php 
 if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && ('on' == $_SERVER['HTTPS']))      
{ 
  $uri = 'https://'; 
 } else { 
  $uri = 'http://'; 
 } 
 $uri .= $_SERVER['HTTP_HOST']; 
 header('Location: '.$uri.'/Examensarbete/'); 
 exit; 
?> 

Figur 9: Koden i filen index.php från mappen htdocs 

För att göra det möjligt att replikera experimentet skall all kod läggas upp på Github. Github 
är ett webbhotell för projekt inom området programvaruutveckling och använder sig av Git, ett 
versionshanteringssystem. Github erbjuder gratis lagring för programvaruprojekt med öppen 
källkod.  

En förvaringsplats har skapats i github samt ett projekt för examensarbetet, där förändringar 
i koden skall laddas upp till en gren av i förvaringsplatsen på Github. För detta projekt har det 
skapats två php-filer, en javascript-fil och en css-fil. Den ena php-filen skall innehålla den 
html-kod som testsidan skall byggas upp av. Den andra php-filen skall hantera 
kommunikationen mellan webbapplikationen och mysql-databasen samt skriva ut sådan data 
som hämtas till webbapplikationen. Javascript-filen skall innehålla funktioner för att visa och 
dölja innehållet på sidan genom att ändra inställningar i css-filen för elementen. Funktioner 
för att generera data i databasen och utföra automatiska sökningar på webbapplikationen skall 
skapas med Tampermonkey (version 4.8); ett tillägg i Chrome som låter användare köra egna 
script direkt i webbläsaren. 

5.3 Progression 

5.3.1 MySQL 

MySQL-databasen skapades med hjälp av XAMPP och i databasen skapades den tabellen som 
innehåller all data för hemsidan. Denna tabell skapades manuellt via terminalen i XAMPP. En 
testdatabas skapade för att se om allt i testmiljön fungerade korrekt. Tabellen som skapades 
som skall innehålla data efterliknande artiklar. Tabellens kolumner består av rubriker, 
underrubriker, brödtext, författares namn och publiceringstid. 
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mysql -u root; 
create database test; 
use test; 
create table articles values( 
heading varchar(255), 
subheading varchar(255), 
bodytext text, 
author varchar(255), 
published timestamp default current_timestamp 
); 

Figur 10: MySQL-kod för att skapa ny databas, samt en tabell för artiklar. 

I figur 10 visas koden i den ordningen som den skall skrivas in för att skapa en databas med en 
tabell. Först skapas tillträde till mysql via användare root. Sedan skapas en ny databas vid 
namn “test” som sedan används. För att skapa en tabell där data för artiklar skall lagras, 
behöver datatyper bestämmas för de olika kolumnerna. I kolumnerna för rubriker, 
underrubriker och författares namn sattes datatypen varchar med ett begränsat värde på 255 
tecken. Detta eftersom generellt sett brukar varken rubriker eller namn vara så långa som 255 
tecken. Underrubriker består ofta av 1 eller 2 rader text, i längden av 5 till 11 ord per rad.  För 
kolumnen där brödtext skall lagras valdes datatypen “text”, som kan innehålla en sträng med 
maximal längd på 65535 bytes. Detta ger en stor marginal för hur långa artiklarna kan vara. 
För den sista kolumnen där publiceringsdatum skall lagras valdes datatypen “timestamp” med 
en “current_timestamp” som standardvärde. Detta innebär att den tidsstämpeln som lagras i 
tabellen för varje artikel blir automatiskt den tiden som raden skapades i tabellen.  

5.3.2 PHP 

Den första php-filen som skapades gavs namnet index.php, eftersom det är denna fil skall 
automatiskt öppnas när webbläsaren navigerar till serverns URL. Denna fil bygger upp sidans 
baselement och implementerar funktioner från javascript-filen, den andra php-filen och 
design från css-filen. Filen innehåller även en huvudmeny med en sökruta, en innehållsyta där 
de publicerade artiklarna skall visas, och en ruta med ett formulär för att publicera nya artiklar. 
Båda formulären innefattar metoden “post” och har knappar av typen “submit” som aktiverar 
“post”-metoden av formuläret. Inuti innehållsytan inkluderas koden från den andra php-filen1.  

Där skapas även ett script-element, där data hämtas ur en variabel i den andra php-filen och 
sparas i en javascript-variabel. Denna variabel läggs in i localStorage på sidan, och hämtas från 
localStorage varje gång sidan laddas, för att lägga till de nya värdena som hämtas från variabeln 
den andra php-filen2. 

Den andra php-filen hämtar informationen som lagras i databasen och skriver ut denna data i 
html-element. Denna fil innehåller koden som tar informationen från sidans formulär och 
skickar in den i databasen för att lagras som en ny artikel3. Den innehåller även alla 
förfrågningar som skickas till databasen och de svar som skickas tillbaka4. Eftersom den har 
dessa egenskaper som är fokuserade på kommunikation med databasen, namngavs denna fil 
servers.php5.  

                                                           
1 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/ff2635b 
2 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/832644f 
3 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/6c599b7 
4 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/d30c653 
5 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/ff2635b 

https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/ff2635b
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/832644f
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/6c599b7
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/d30c653
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/ff2635b
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Det är i denna fil som tidsmätningen sker för att kolla hur lång tid det tar att få ett svar från 
databasen efter en förfrågan på information har skickats6. Dessa mätningar sker på två 
förfrågningar, en som sker varje gång sidan laddas in och en annan som sker när en sökning 
utförs på webbplatsen. Dessa svarstider sparas i en variabel i formen av json-objekt, som sedan 
hämtas av Index.php7. 

5.3.3 JavaScript 

JavaScript-koden är uppdelad i tre filer: en lokal JavaScript-fil och två Tampermonkey-filer8. 
I den lokala filen lagras funktioner som är till för att ge webbapplikationen en liknande 
funktionalitet till verkliga nyhetssidor, där information visas i delar. Funktionerna ändrar CSS-
koden för specifika element, där de ändrar synlighet när en rubrik till en artikel klickas. 

Koden för att publicera artiklar och utföra sökningar automatiskt på webbplatsen skapades i 
Tampermonkey. Detta gjorde det smidigare att utföra experimentet, eftersom skripten kan 
aktiveras och avaktiveras direkt i webbläsaren. Skriptet för att publicera artiklar automatiskt, 
gavs namnet “Publisher”. Det tar de inmatningsfält i formuläret för att publicera en artikel och 
fyller inmatningsfälten med text. När alla fälten i formuläret är fyllda skickar den in 
informationen till databasen genom att utföra en klickfunktion på formulärets knapp. Skriptet 
som söker efter artiklar automatiskt, gavs namnet “Searcher” och fungerar under samma 
principer.  

Searcher-skriptet fyller istället inmatningsfältet i sökrutans formulär med enstaka ord och 
utför sedan en sökning. Båda skripten använder ett bibliotek från lagringsplatsen 
“ContextFreeLib” på github som innehåller listor med ordtyper samt funktioner för att 
generera pseudo-slumpmässiga meningar, ord och fraser9. Denna lagringsplats är en “fork” 
från en annan lagringsplats på Github med samma namn som innehåller öppen källkod som 
har utökats av användare Marcus Brohede (a97marbro, 2018)10.  

Genom att skapa en instans av det inkluderade biblioteket i början på skriptet, kan det utnyttja 
bibliotekets funktioner11. Dessa funktioner används för att generera artiklar där all text saknar 
sammanhang, men efterliknar samtidigt riktiga meningar. Eftersom målet är att fylla 
databasen med den typen av data som kan hittas på riktiga nyhetssidor, har textens budskap 
ingen betydelse. Genom att skapa en instans av en bestämd seed, försäkras att den data som 
pseudo-slumpas fram av biblioteket sker i en specifik ordning. En seed är en siffra eller vector 
för att skapa en pseudo-slumpmässig nummergenerator.  

Båda skripten, och även skriptet i Index.php, använder localStorage i webbläsaren för att lagra 
variablers värden. Detta är på grund av att sidan laddas om varje gång en sökning eller 
publikation sker på sidan. 

                                                           
6 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/832644f 
7 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/b2d1538 
8 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/aa8bfc4 
9  https://github.com/c16jonha/ContextFreeLib 
10 https://github.com/a97marbr/ContextFreeLib 
11 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/aa8bfc4 

https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/832644f
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/b2d1538
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/aa8bfc4
https://github.com/c16jonha/ContextFreeLib
https://github.com/a97marbr/ContextFreeLib
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/aa8bfc4
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6 Pilotstudie 

6.1 Verkställande 

Syftet med pilotstudien är att bevisa möjligheten att utföra den riktiga studien i den testmiljö 
som artefakten bidrar med. Pilotstudien består av totalt fyra steg; Generera data, utföra 
sökningar, logga data och analysera resultat. En mindre skala valdes för pilotstudien, där 200 
artiklar publicerades, samt 200 sökningar matades in. För varje sökning sker två förfrågningar 
till databasen, där den ena automatiskt frågar efter allt innehåll från tabellen “articles” vid 
siduppdatering och den andra hämtar all data som kan förknippas till de söktermer som skrivs 
in på sidan. Svarstiderna på båda förfrågningar sparas. En konfiguration behöver ske i de två 
JavaScript-filerna i Tampermonkey för att avgöra hur många artiklar som skall genereras, 
samt antalet förfrågningar som skall skickas in till databasen. 

//Creates as many articles as the if-statements allows 
     if(i<200){ 
         i++; 
         localStorage.setItem('i',i); 
         publishButton.click(); 
         console.log("Published article number " + i); 
     } 
     else{ 
         console.log("Stopped at article "+ i); 
     } 
  } 
//Calls the function autoPublish() 
autoPublish(); 

Figur 11: Loopen i koden för att publicera artiklar 

var interval = setInterval(function() { 
        if(j<200){ 
          j++; 
          localStorage.setItem('j', j); 
          searchbutton.click(); 
        } 
       else{ 
           console.log("stopped at search " + j); 
       } 
      }, 500); 
} 
autoSearch(); 

Figur 12: Loopen i koden för att utföra sökningar  

I figur 11 visas det stycke programkod ur filen ”Publisher.js” som itereras för att publicera 
artiklar och i figur 12 visas det stycke programkod ur filen ”Searcher.js” som itererar för att 
utföra sökningar på sidan. Båda iterationer fungerar samma sätt. När sidan laddas in kallas 
funktionerna som kommer fortsätta att köras varje gång sidan laddas in tills variablerna “i” 
och “j” får ett specifikt värde. För varje gång som funktionen körs ökas värdet på variabeln med 
1. Variablernas värde sparas i localstorage för att inte återställas varje gång sidan uppdateras 
och hämtas i början av funktionerna. För att avgöra antalet artiklar som skall publiceras eller 
sökningar som skall ske, måste värdet på siffran i if-satserna bestämmas innan experimentet 
påbörjas. 
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6.2 Resultat 

Det resultat som returneras av mätningen visualiseras och analyseras med ett vanligt 
linjediagram, histogram och stapeldiagram. Linjediagrammet visar antalet förfrågningar och 
deras respektive svarstider i millisekunder. Histogrammet visar frekvenserna för specifika 
svarstider. Stapeldiagrammet visar medelvärdet för alla svarstider samt standardavvikelsen. 

 

Figur 13: Linjediagram av alla svarstider 

I figur 11 visas ett vanligt linjediagram som visar antalet förfrågningar som skickades till 
databasen som har returnerats efter mätningen samt svarstiden de har i millisekunder. 
Diagrammet visar även att majoriteten av förfrågningar har en svarstid mellan 5 och 20 
millisekunder, med några förfrågningar som spikar i svarstider. Eftersom dessa spikar inte 
förekommer med jämna intervall, utan verkar uppstå slumpmässigt med en låg frekvens, borde 
det bero på brister i hårdvaran eller omständliga belastningar på internetuppkopplingen. 
Denna mätning utfördes i ett kontor med en uppkoppling på ett belastat wi-fi-nätverk.  

 

Figur 14: Histogram 

Histogrammet som visas i figur 12 är en visualisering av frekvenserna av specifika svarstider. 
Diagrammet visar frekvenser av svarstider i från 5 millisekunder till 21 millisekunder, där varje 
intervall ökar med värdet 0.5 millisekunder. Stapeln på plats 6 visar alltså frekvensen av 
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svarstider som uppstår mellan 5.5 millisekunder och 6 millisekunder. Med detta diagram ser 
vi tydligt att majoriteten av svarstider har ett värde mellan 5.5 och 6 millisekunder. Det är inte 
normalfördelat, men detta kan bero på det relativt låga antalet sökningar som utförts. I det 
stora experimentet kommer flera mätserier ske, med större antal genererade artiklar och 
sökningar. 

 

Figur 15: Stapeldiagram med medelvärde och standardavvikelse  

I figur 13 visas medelvärdet tillsammans med standardavvikelsen för svarstiderna från 
resultatet. Medelvärdet av svarstiderna visas av den blåa stapeln medan standardavvikelsen 
representeras av det svarta strecket.  

6.3 Diskussion 

I pilotstudien implementeras varken Memcached eller Redis i som cachningstekniker. 
Vanligtvis skulle detta göras för att visa att båda tekniker fungerar att köra tillsammans med 
en MySQL-databas innan den riktiga studien påbörjas. Men eftersom båda tekniker är så 
välkända och används av så många, skulle det vara överflödigt att testa om det går att 
implementera. Denna pilotstudie visar att artefakten är redo att användas som en testmiljö för 
det riktiga experimentet.  

Dock kommer mindre förändringar ske i artefaktens struktur innan det riktiga experimentet 
utförs. Framförallt skall tabellen i databasen delas upp i flera tabeller för att få databasen att 
efterlikna ett mer komplicerat system. Detta kommer leda till att ändringar i koden med.  

I den riktiga studien skall 3 mätserier utföras, med högre antal publicerade artiklar per 
mätserie och genererade sökningar per mätserie än vad som gjordes i denna pilotstudie. För 
att visa hur mätningarna påverkas beroende på antalet publicerade artiklar, skall 600 artiklar 
publiceras i den första mätserien. I den andra mätserien skall 3000 artiklar publicera och 6000 
i den tredje mätserien. 
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7 Utvärdering 

I pilotstudien utfördes mätningar på svarstider hos MySQL-databasen. I databasen lagras en 
tabell där all data ligger. Denna tabell delades upp i två mindre tabeller för att databasen skall 
efterlikna ett riktigt system på ett mer trovärdigt sätt. Efter denna ändring i databasen 
ändrades koden i filen Servers.php, där förfrågningar skickas till databasens tabell. 

För att använda Memcached som tillägg i Xampp behöver Memcached tillgång till ett bibliotek 
som inte är kompatibelt med windows. Detta är ett problem eftersom studien utförs på en 
laptop med windows 10 som operativsystem. Som kompromiss användes Memcache som 
tillägg för php istället. Memcache är äldre och har fler begränsningar än memcached, men är 
fortfarande kompatibelt med memcached server. Notera att en Memcached server fortfarande 
används för att lagra data, men att Xampp använder memcache som gränssnitt. 

För att använda Redis som cachningsteknik, behövs en redis server som kan lagra data, likt 
Memcached server. Redis finns att hämta gratis på internet. Den senaste utgåvan av Redis 
service som är kompatibelt med Windows är version 3.2.100, vilket användes i denna studie. 
Se tabell 1 för mer information om både den hårdvaran och mjukvaran som användes i 
experimentet, samt deras specifikationer. 

Tabell 1: Hårdvara och mjukvara i studien 

Hårdvara Specifikation 

CPU Intel(R) Core(™) i7-4510U @ 2.00 GHz 

RAM 8 GB 

Lagring Micron M600 256 GB SSD 

Mjukvara Version 

Windows 10 64-bit Windows 10 Enterprise 

XAMPP Xampp windows x64 version 7.3.5 vc15 

Google Chrome Version 74.0.3729.157 (Official Build) (64-
bit) 

Redis Service Redis x64 version 3.2.100 

php_redis.dll Version 4.3.0 php 7.3 Thread Safe vc15 x64 

Memcached Memcached 64-bit version 1.4.4–14 

php-7.3.x_memcache.dll Version 4.0.3 php 7.3 Thread Safe vc15 x64 

Tampermonkey Version 4.8.41 
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7.1 Tillämpade Ändringar 

7.1.1 MySQL 

 

Figur 16: ER-diagram som visar relationen mellan tabellerna i databasen 

De nya tabellerna i databasen gavs namnen Articles och Author. I figur 16 visas ett ER-diagram 
för databasen som visar de olika tabellernas relation till varandra. Figur 16 visar hur entiteten 
Articles är en svag entitet för Author, alltså kan inte en artikel finnas utan en författare. 
Tabellen Author har ett ID som primärnyckel. Detta ID refereras i Articles-tabellen som 
använder den som primärnyckel med. Relationen mellan tabellerna är En-till-Många, alltså 
kan flera artiklar skrivas av en författare men en artikel kan ha endast en författare. Författares 
namn lagras även i Author-tabellen. Med denna ändring i databasens design, ändrades även 
MySQL-koden för att skapa databasen. 

mysql -u root; 
create database main; 
use main; 
create table Author( 
 ID int not null auto_increment, 
 Name varchar(30) not null,  
 Primary key (ID) 
); 
create table Articles ( 
 ID int not null auto_increment, 
 heading varchar(100) not null, 
 subheading varchar(200), 
 bodytext text not null, 
 published timestamp default current_timestamp,  
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Author(ID) 
); 

Figur 17: MySQL-kod för att skapa de nya tabellerna 

I figur 17 visas den uppdaterade MySQL-koden för att skapa de tabeller som skall användas i 
databasen för att lagra data. Utöver det faktum att den förra tabellen som användes i 
pilotstudien har delats upp i två mindre tabeller, har även vissa värden ändrats hos attributen 
och nya attribut har lagts till. Attributet ID består av en siffra och är primärnyckeln i author-
tabellen och den främmande nyckeln i articles-tabellen. Detta attributets värde ökas 
automatiskt varje gång en rad läggs till i tabellen. Värdena för rubrikerna i articles-tabellen har 
minskats till 100 tecken per rubrik och 200 tecken per underrubrik. Värdet för namnet på 
författare har minskat till 30 tecken som maximum.  
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7.1.2 Servers.php 

Med den ändrade strukturen i databasen, blev det nödvändigt att ändra koden i filen 
Servers.php. Den viktigaste ändringen utfördes i de rader med kod som skapade 
förfrågningarna som skickas till databasen. Eftersom databasens tabell delades upp i två 
tabeller, med information som hämtas samtidigt av artefakten, skickas nu en förfrågan med en 
så kallad JOIN i som hämtar informationen från de raderna i tabellerna som delar samma ID12. 
Eftersom en artikel inte kan finnas utan en författare, så ändrades koden som skickar in data 
som skall lagras på databasen, så att en författare läggs till först och sedan läggs artikeln till. 
Mätningen på tiden det tog för databasen att hämta alla artiklar togs bort, så mätningen endast 
fokuserar på hämtandet av sökresultat istället. En metod lades även till i dessa php-filer för att 
förenkla återställningen av databasen13.  

Dessutom skapades nya versioner av filen Servers.php där användningen av memcache och 
redis implementeras. Dessa filer tilldelades namnen Redis.php och memcache.php för att 
förmedla tydligt vad de skall användas till. Dessa filer fungerar väsentligen likadant, där en 
koppling skapas till redis eller memcache server i formen av en variabel. 

 

Figur 18: Diagram som visar hur cache implementeras och kopplas till webbplats och 
databas 

Sökningsmetoden i dessa filer skiljer sig från den i Servers.php i och med att metoden kollar 
först om cacheservern har en nyckel med samma namn som sökordet som skickas till 
databasen14. Om servern har denna nyckel hämtar den det värdet som nyckeln har och skriver 
ut den som sökresultat på webbplatsen. Om servern inte har en nyckel med samma namn som 
sökordet, sker den vanliga förfrågan som skickas till databasen. Det resultat som databasen 
skickas tillbaka, knyts till en nyckel och lagras på cacheservern. Se figur 18 för illustration av 
detta. 

                                                           
12 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/9ece280 
13 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/9ece280 
14 https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/9ece280 

https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/9ece280
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/9ece280
https://github.com/c16jonha/Examensarbete/commit/9ece280
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7.2 Resultat 

Här visas diagrammen för de mätserier som genomförs i experimentet. För den första 
mätserien publicerades 600 artiklar till databasen och 300 sökningar per teknik, alltså 300 
sökningar med utan cache, 300 sökningar med Redis som cache och 300 sökningar med 
Memcache. För den andra mätserien publicerades 3000 artiklar och 1500 sökningar per 
teknik. I den tredje mätserien publicerades 6000 artiklar och 3000 sökningar per teknik. 
Fokus ligger på olika storlekar på databasen, där parametrarna var under 1000 artiklar, över 
1000 artiklar och över 5000 artiklar, för att ge bra kontrast i databasstorlek. Mätningen på 
svarstiden startas varje gång webbplatsen skickar en sökning och stoppas när ett resultat 
returneras. 

Resultaten visualiseras med ett linjediagram och ett stapeldiagram för varje mätserie. I 
linjediagrammet visas svarstiderna i millisekunder för varje sökning. Alltså ju lägre punkter i 
linjediagrammen och kortare stapel i stapeldiagrammen desto bättre. MySQL representeras av 
den gröna linjen och den gröna stapeln i diagrammen, Redis representeras av det blå och 
Memcache representeras av orange. I stapeldiagrammen visas även den standardavvikelsen 
från medelvärdet för varje teknik.   
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7.2.1 Första Mätserien 

Figur 19: Linjediagram för den första mätserien med 300 sökningar och 600 artiklar 

Figur 20: Medelvärdet och standardavvikelse för den första mätserien med 300 sökningar 
och 600 artiklar 

Här visas resultatet av den första mätserien som genomförs i experimentet, där 600 artiklar 
publicerades och 300 sökningar gjordes med MySQL, Redis och Memcache. I figur 19 visas en 
tydlig skillnad på svarstiderna från Redis och Memcache. Fler sökningar som utfördes med 
Memcache visar svarstider med värden över 30 och 40 millisekunder, i jämförelse med Redis. 
Figur 20 visar en tydligare beskrivning på hur stor skillnaden är svarstider mellan MySQL, 
Redis och Memcache. 
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7.2.2 Andra Mätserien 

Figur 21: Linjediagram för den andra mätserien med 1500 sökningar och 3000 artiklar 

Figur 22: Medelvärdet och standardavvikelse för den andra mätserien med 1500 sökningar 
och 3000 artiklar 

Här visas resultatet av den andra mätserien som genomförs i experimentet, där 3000 artiklar 
publicerades och 1500 sökningar gjordes med MySQL, Redis och Memcache. I figur 21 visar 
hur stor påverkan både Redis och Memcache har på svarstidernas längd i jämförelse med 
MySQL. Skillnaderna mellan Redis och Memcache blir svåra att se i figur 21, på grund av det 
höga antalet sökningar samt de varierande värdena på svarstiderna. Resultaten från Redis och 
Memcache blir lättare att granska i figur 22, där en tydlig skillnad visas på teknikernas 
medelvärde och standardavvikelse för svarstider. 
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7.2.3 Tredje Mätserien 

Figur 23: Linjediagram för den tredje mätserien med 3000 sökningar och 6000 artiklar 

 

Figur 24: Medelvärdet och standardavvikelse för den tredje mätserien med 3000 sökningar 
och 6000 artiklar 

Den tredje mätseriens resultat visualiseras i figur 23 och figur 24. I denna mätserie 
publicerades 6000 artiklar och 3000 sökningar gjordes med MySQL, Redis och Memcache. I 
Figur 23 visas ett linjediagram där skillnaderna mellan Redis och Memcache blir svåra att tyda, 
likt det diagram som visas i figur 21. Resultaten från Redis och Memcache blir lättare att se i 
figur 24, där Redis visar ett mindre medelvärde för svarstider samt en mindre 
standardavvikelse av svarstider än vad både MySQL och Memcache visar. 
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7.3 Analys 

Diagrammen i resultatdelen visar en tydlig skillnad mellan svarstiderna hos MySQL-
databasen, Redis server och Memcached server, där Redis servern minskar medelvärdet hos 
svarstiderna markant. Mindre så med Memcache, där medelvärdet minskar med en liten del i 
jämförelse med MySQL, fast inte lika mycket som Redis och med en större standardavvikelse 
än både MySQL och Redis. De stora standardavvikelserna för Redis och Memcache 
uppkommer eftersom cachning och databas används samtidigt. När sökningar sker vars 
resultat inte lagras på cache-server, hämtas data från MySQL-databasen som tar längre tid att 
returnera data än vad cache-servern gör. 

Redis visade ett lägre medelvärde som resultat än MySQL i alla tre mätserier. I den tredje 
mätserien fylldes lagringsutrymmet på redis server efter ca 2000 sökningar, där flera lagrade 
nycklar var anknutna till flera tusen artiklar. En intressant del att observera är hur 
standardavvikelsen växer med storleken på databasen samt antalet sökningar för redis, som 
går att se i resultatet på mätserien med 300 sökningar och mätserien med 1500 sökningar. 
Men standardavvikelsen ser ut att bli likadan i mätserien med 1500 sökningar och mätserien 
med 3000 sökningar.  

Memcache visade också ett lägre medelvärde än MySQL i alla mätserier, men ett högre 
medelvärde än Redis. I både den andra och tredje mätserien hindrades flera sökresultat från 
att lagras som nycklar på memcached server, eftersom de tog upp för mycket lagringsutrymme, 
ett problem som aldrig uppstod med Redis. När sökresultaten var för stora för att lagras av 
Memcache returnerades ett felmeddelande samt sökresultaten från databasen. Det hindrade 
alltså inte data från att hämtas från databasen. Standardavvikelsen för Memcache är väldigt 
stor i alla tre mätserier.  

7.4 Slutsats 

Den hypotes som ställdes i denna studie antog att användningen av Redis som cachningsteknik 
med en MySQL-databas kommer producera snabbare svarstider till en webbapplikation än 
Memcached. Även om Memcached byttes ut mot den äldre varianten Memcache som php-
tillägg i Xampp, så lyder ändå samma princip i hypotesen. Efter en analys av mätseriernas 
resultat, som visar att Redis producerar ett mindre medelvärde av svarstider i jämförelse med 
Memcache, samt en mindre standardavvikelse i alla mätserier.  

Dessutom visade Redis ingen begränsning på hur mycket data en nyckel kunde lagra, bara det 
totala lagringsutrymmet på Redis Server, medan Memcache inte kunde lagra vissa resultat i 
cache under andra och tredje mätserien. Alltså visar resultaten i denna studie att hypotesen 
stämmer. Redis producerar snabbare svarstider till webbapplikationen i jämförelse med 
Memcache. Användandet av Anova är onödigt för att visa detta, eftersom diagrammen är 
väldigt lika i alla mätserier med hur de olika teknikerna förhåller sig mot varandra och den 
tydliga skillnaden mellan alla tre teknikers resultat.  

I frånvaro av vetenskapliga artiklar som utför ett experiment där Redis och Memcached 
jämförs, är inlägg på forum som Stackoverflow de källor som hänvisas till i denna studie för att 
dra kopplingar till studiens resultat. I det tidigare nämnda inlägget skrivet av Zulauf (2017) 
nämner han att Redis kan utföra samma uppgifter som Memcached kan, fast bättre. Detta 
stämmer överens med det resultatet som framförts i detta experiment. 
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8 Avslutande Diskussion 

Detta sista kapitel ger en sammanfattning av studien, forskningen i studien samt de resultat 
som uppstod. Det diskuterar även hur experimentet genomfördes, vad som kunde lagts till som 
testfall och de mindre fel som uppstod under studiens gång.  

8.1 Sammanfattning 

Databaser används dagligen av flera miljoner människor och klienter via webbapplikationer. 
Cachning används för att hämta information från databaser snabbare för användare och 
applikationer. Olika cacningstekniker finns att använda och två av dessa är Redis och 
Memcached som jämförs aktivt av utvecklare online. Majoriteten av dessa jämförelser saknar 
någon konkret statistik för att stärka de slutsatser som presenteras. Den stadiga ökningen av 
databasers storlekar och behovet av optimering, ger behov till akademiska studier som 
presenterar statistik där skillnaderna mellan Redis och Memcached visas tydligt. 

I denna studie utförs ett experiment med en empirisk mätning på svarstiderna från Redis och 
Memcached som cachningstekniker med en MySQL-databas. En webbapplikation hämtar data 
från databasen, som lagras på en cacheserver. Mätningen sker på tiden det tar för 
webbapplikationen att få den begärda informationen från cache och databasen. Den hypotes 
som framförs antar att Redis skall producera ett bättre resultat än Memcached. 

Som artefakt skapades en webbplats som testmiljö där experimentet utfördes. En pilotstudie 
genomfördes innan det riktiga experimentet för att testa den färdiga artefaktens förmåga att 
utföra publiceringar av artiklar samt automatiska sökningar. Under studiens gång ändrades 
användningen av Memcached till Memcache på grund av kompatibilitetsproblem mellan 
Memcached och Windows. En mindre kompromiss, eftersom Memcache är en äldre version av 
Memcached, men som skall utföra samma funktioner.  

De resultaten som framfördes av mätserierna presenteras i linjediagram och stapeldiagram, 
där medelvärdet av svarstider samt standardavvikelse I en analys av de mätserier som utförs i 
experimentet visas Redis utföra en bättre cachning än Memcache. I alla tre mätserier visar 
Redis ett lägre medelvärde av svarstider än både Memcache och MySQL.  

8.2 Diskussion 

Problemformuleringen som framfördes i denna studie var att det inte finns någon riktig 
konkret statistik som stöttar de argument som framförs när Redis och Memcached jämförs. 
Som Haber (2017) skriver så är jämförelser mellan Memcached och Redis något som uppstår i 
nästan varje diskussion om prestandaförbättring för databasdrivna webbapplikationer.  Det är 
ett vanligt ämne att ta upp i diskussioner, men ändå finns ingen statistik som stärker argument 
för båda sidor. Haber (2017) nämner också att Redis, den nyare och mer mångsidiga av de två 
teknikerna, är nästan alltid det bättre valet. Det var i spekulation av det Haber (2017) skrev 
som ledde till att hypotesen i denna studie antog att Redis kommer producera bättre svarstider 
än Memcached. Efter experimentets resultat framkom bevisades hypotesen som sann.  

Även om denna studie bidrar med ett statistiskt resultat i jämförelsen mellan Memcache och 
Redis, finns det många fler mätserier som kan utföras för att ge mer tydliga svar. I denna studie 
kördes databas, webbserver och cacheserver ifrån samma laptop. Om en enskild maskin hade 
använts för att hantera endast databasen eller cacheservern, hade den ändringen påverkat hur 
resultaten blev.   

 överbelastas både redis- och memcache-servern under den tredje mätserien. Det går att ändra 
det förbestämda värdet på hur mycket plats som får lagras på en cache server, men detta 
gjordes inte i denna studie. Anledningen för detta var dels för att fokus låg på hur båda 
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teknologier presterar genom att de installeras och börjar användas, samt på grund av 
tidsbegränsning.  

Dock hade det varit intressant att utföra fler mätserier där mer specifika ändringar sker på 
variablerna, som att ändra begränsningen på lagringsutrymmet i cacheservern. En mätserie 
som listar svarstiderna kopplade till specifika ord som upprepas i sökningen hade gett insikt 
till hur de olika cachningsteknikerna skiljs åt i svarstid för nycklar med stor mängd data och 
nycklar med mindre data som lagras i cache. 

Detta experiment utfördes med Google Chrome som webbläsare. Olika webbläsare fungerar 
och presterar på olika sätt. Det hade varit gynnsamt att se om användandet av olika webbläsare 
hade haft någon påverkan på resultaten. Genom att byta webbläsare och upprepa mätserier, 
hade mer insikt getts kring hur Redis och Memcache presterar i olika sammanhang. 

Det hade varit intressant att genomföra experimentet med annan hårdvara än den laptop som 
användes. En stationär dator med mer RAM och en snabbare processor hade varit mer 
passande och kan ha gett olika resultat i jämförelse med den laptop som användes i denna 
studie. Det hade minskat sannolikheten för hårdvaruproblem som gör processen långsammare 
och påverkar resultaten i experimentet.  

Det var en översikt att anta hur Memcached som php-tillägg skulle vara kompatibelt med 
Windows, ett antagande som kunde ha hindrats med en mer utförlig pilotstudie som testar 
användandet av Redis och Memcached. Även om Memcache användes som kompromiss, borde 
fokus legat på jämförandet mellan Redis och Memcache från början. 

8.3 Etik 

De etiska aspekterna som nämns i kapitel 4 är ansvar för information, där all relevant 
information som vunnits i experimentet skall blottas och diskuteras öppet (Andrews, Pradhan, 
2001) samt integriteten av forskningsdata. Detta har gjorts i både analysdelen och 
diskussionsdelen, där resultaten diskuteras och brister i studien tas upp. Ingen känslig 
information användes för att utföra experimentet, då all data har genererats via användandet 
av öppen källkod från Github. De resultat som produceras går att återskapa eftersom hela 
experimentets källkod ligger i öppet förvar på Github och även i appendix i denna studie. 

Experimentet genomfördes med användandet av Windows 10 som operativsystem för 
hårdvaran. Detta eftersom inget annat alternativ fanns tillgängligt och de resurser som redan 
fanns fick användas. Ett annorlunda resultat kanske hade förekommit om ett annat 
operativsystem använts, som exempelvis Linux. 

I det här experimentet utfördes testerna på en laptop som körde alla delar av experimentet, 
såsom webbserver, databas och cacheserver. Det är ovanligt att databaser och servrar i 
moderna system hanteras av samma maskin. Detta ansvar brukar delas upp till flera olika 
maskiner, så att dessa noder i systemet inte behöver dela på minne för en enda maskin. 
Resultatet av denna studie hade troligtvis blivit annorlunda om databasen, webbserver och 
cacheserver hanterats av enskilda maskiner, sammankopplade till ett system. Men på grund 
av begränsade resurser, kunde inte fler maskiner användas. 

När data genererades var antalet artiklar i fokus och inte den totala storleken av data. Det hade 
varit mer etiskt att avgöra antalet artiklar som skulle genereras baserat på hur mycket plats 
som skulle tas upp av data i databasen. Detta eftersom storleken på databaser mäts i enheten 
Megabyte och inte i antalet rader i tabeller. Genom att välja specifika storlekar på databasen 
för varje mätserie, hade studien blivit lättare att koppla till verkliga sammanhang.  

Den samhälleliga nyttan som kan dras av just denna studie är att den kan hjälpa utvecklare 
som bygger mindre webbapplikationer för bloggar eller mindre nyhetssidor. Främst enskilda 
utvecklare som inte har all hårdvara för att köra olika delar av system separat. Studien kan 
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även vara till nytta för mindre erfarna utvecklare eller mindre företag som är osäkra på vilken 
av dessa två cachningstekniker som de borde använda. Studien ger insikt till hur dessa tekniker 
presterar när de används i ett system som körs av en enda maskin. 

8.4 Framtida Arbete 

Detta är bara en av flera möjliga sätt att jämföra Redis och Memcache. Det resultat som 
presenteras i denna studie är inte absolut, utan i just detta sammanhang visades Redis som 
den snabbare cachetekniken över Memcache. Experimentet utfördes på en laptop som 
hanterade alla delar i systemet. Databasen, cacheservern och webbservern kördes från samma 
maskin och alla använde det minne som fanns att utnyttja på denna laptop. 

Denna studie kan vara användbar för framtida studier där liknande jämförelser och 
experiment skall ta form. Studien skall även ge någon insikt för framtida studier, där Redis och 
Memcache jämförs i fler mätserier som lägger mer fokus på specifika jämförelser och 
ändringar i variabler som påverkar teknikernas utförande. Dessutom finns det fler 
cachningstekniker än Redis och Memcached som kan jämföras. I framtida arbeten kan en 
jämförelse mellan Redis och Memcached göras, där mer hårdvara används för att köra enskilda 
delar av systemet, istället för att hela systemet hanteras av samma maskin. 

I ett kortsiktigt perspektiv kan framtida studier lagra flera datatyper i databasen än vad som 
görs i denna studie. Artefakten som byggdes efterliknar en webbplats som är till för visa artiklar 
och blogginlägg. Men andra sorters webbplatser kan behöva lagra olika typer av data som hur 
en onlineaffär lagrar bilder, priser på produkter och användarinformation. En jämförelse 
mellan Redis och Memcache i en sådan testmiljö skulle kunna ge annorlunda resultat från det 
som visades i denna studie. 

I ett långsiktigt perspektiv kan ett mer avancerat system skapas som experimentet utförs på 
där riktiga användare utför sökningar på en webbplats, vars sökresultat lagras på en cache 
server. Detta skulle ge en mer realistisk vy på hur Redis och Memcache presterar, även om det 
skulle vara svårare att utföra eftersom det inte skulle ske i en kontrollerad miljö. 
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Appendix 

Appendix A - index.php Pilot Study 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <link rel="stylesheet" href="main.css"> 
  <script src="script.js"></script> 
</head> 
<body> 
  <div id="header"> 
    <h1 onclick="homePage()">Artefakt</h1> 
    <form method = "post"> 
      <input type="text" id="searchBar" name="searchBar" 
placeholder="Search.." value=""/> 
      <button id="searchButton" type="submit" name="search"><img 
id="searchImg" src="search.png"></img></button> 
    </form> 
  </div> 
  <div id = "container"> 
        <?php 
          include "Servers.php"; 
        ?> 
        <script> 
          //function that saves the query response time in localStorage 
and prints it out in the console 
            var TimeString = "<?php echo $log_time;?>"; 
            if(localStorage.getItem('Times')!=null){ 
              TimeString += localStorage.getItem('Times'); 
            } 
            localStorage.setItem('Times', TimeString); 
            console.log(TimeString); 
        </script> 
  </div> 
  <div id="publisher"> 
    <form method="post"> 
      Heading: <input type="text" id="headingInput" name="headingInput"  
placeholder="Write your heading..."> 
      <br> 
      Subheading: <input type="text" id="subheadingInput" 
name="subheadingInput"  placeholder="Write your subheading..."> 
      <br> 
      bodytext: <input type ="text" id="bodytextInput" 
name="bodytextInput" placeholder="Write your bodytext..."> 
      <br> 
      Author: <input type="text" id="authorInput" name="authorInput" 
placeholder="Write your name..."> 
      <br> 
      <button id="Publish" type="submit" name="publish">Publish</button> 
    </form> 
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  </div> 
  <!--<div id = "footer"> 
  </div>--> 
</body> 
</html> 
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Appendix B - Servers.php Pilot Study 

<?php 
  $dbname = "test"; 
  $servername = "localhost"; 
  $username = "root"; 
  $password =""; 
  $log_time = ""; 
  // Create connection 
  try { 
    $time = 0; 
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername; dbname=test", $username, 
$password); //new PDO connection to db 
    // set the PDO error mode to exception 
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
      //Inserts the content from the form into the database as an article 
      if(isset($_POST['publish'])){ 
        if(isset($_POST['headingInput']) && $_POST['subheadingInput'] && 
$_POST['bodytextInput'] && $_POST['authorInput'] != null){ 
          $heading = $_POST['headingInput']; 
          $subheading = $_POST['subheadingInput']; 
          $bodytext = $_POST['bodytextInput']; 
          $author = $_POST['authorInput']; 
          $create = "INSERT INTO articles (heading, subheading, bodytext, 
author) 
          VALUES (:HEADING,:SUBHEADING,:BODYTEXT,:AUTHOR)"; 
          $stmt= $conn->prepare($create); 
          $stmt->bindParam(':HEADING', $heading); 
          $stmt->bindParam(':SUBHEADING', $subheading); 
          $stmt->bindParam(':BODYTEXT', $bodytext); 
          $stmt->bindParam(':AUTHOR', $author); 
          $stmt->execute(); 
          //Header that resets the parameters for POST 
          header("Location: index.php"); 
        } 
        else{} 
      } 
      // profiling init 
      $stmt = $conn->prepare('Select * from articles'); 
      $start = microtime(true); 
      $stmt->execute(); 
      // set the resulting array to associative 
      $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
      $articles = $stmt->fetchAll(); 
      $diff = microtime(true) - $start; 
      $time = round($diff * 1000, 3); 
      $log_time ='{\"time\":'.$time.'},'; 
 
      //Loops out every row in the articles table as div 
      $i = 0; 
      foreach ($articles as $article) { 
        echo "<div class='Article'>"; 
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        echo "<h2 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['heading']."</h2>"; 
        echo "<h3 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['subheading']."</h3><hr
>"; 
        echo "<div class='content'>"; 
        echo "<p>".$article['bodytext']."</p>"; 
        echo "<p><b> By: ".$article['author']."</b></p>"; 
        echo "<p>".$article['published']."</p>"; 
        echo "</div></div>"; 
        $i++; 
      } 
      echo "<div id='noResult'>"; 
      echo "<h2>No result was found</h2><hr>"; 
      echo "<div>"; 
      echo "<p>We could not find any matching results to your 
search</p>"; 
      echo "<p>Please try again</p>"; 
      echo "</div></div>"; 
 
    //Search that queries the DB 
    if(isset($_POST['search'])){ 
      if(isset($_POST['searchBar']) != ""){ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: none;}</style>'; 
        $search = $_POST['searchBar']; 
        $query = "SELECT * FROM articles WHERE heading LIKE 
'%".$search."%' OR subheading LIKE '%".$search."%' OR author LIKE 
'%".$search."%' Or bodytext LIKE '%".$search."%' Or published LIKE 
'%".$search."%'"; 
        $stmt= $conn->prepare($query); 
        $start = microtime(true); 
        $stmt->execute(); 
        $results = $stmt->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC); 
        $diff = microtime(true) - $start; 
        $time = round($diff * 1000, 3); 
        $log_time .= '{\"time\":'.$time.'},'; 
        if($results != null){ 
        $i = 0; 
          foreach ($results as $result) { 
            echo "<div class='searchResult'>"; 
            echo "<h2 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['heading']."</h2>"
; 
            echo "<h3 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['subheading']."</h
3><hr>"; 
            echo "<div class='searchContent'>"; 
            echo "<p>".$result['bodytext']."</p>"; 
            echo "<p><b> By: ".$result['author']."</b></p>"; 
            echo "<p>".$result['published']."</p><hr>"; 
            echo "</div></div>"; 
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            $i++; 
          } 
        } 
        else{ 
          echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
block;}</style>'; 
        } 
      } 
      else{ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .searchResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: 
Block;}</style>'; 
      } 
    } 
    //echo 'Query Response times(ms): '.$log_time.'<br>'; 
  } 
  catch(PDOException $e){ 
    echo "Connection failed: ".$e->getMessage(); 
  } 
?> 

 



VI 
 

Appendix C - Script.js 

//function for going back to the page's original state 
function homePage(){ 
  var noResult = document.getElementById('noResult'); 
  var searchResult = document.getElementsByClassName('searchResult'); 
  var Article = document.getElementsByClassName('Article'); 
 
  noResult.style.display = "none"; 
  for (var i=0;i<searchResult.length;i+=1){ 
    searchResult[i].style.display = 'none'; 
  } 
  for (var i=0;i<Article.length;i+=1){ 
    Article[i].style.display = 'block'; 
  } 
  document.getElementById('searchBar').value = ""; 
} 
function showText(c, index){ 
  var closed = false; 
  var x = document.getElementsByClassName(c); 
    for (var i = 0; i < x.length; i++) { 
      if(x[index].style.display =="block"){ 
        closed = true; 
      } 
      x[i].style.display ="none"; 
    } 
    if(!closed){ 
      x[index].style.display ="block"; 
    } 
  } 
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Appendix D - TM_Publisher.js 

// ==UserScript== 
// @name         Publisher 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  Will loop through local xml-file and post data to the 
database 
// @author       You 
// @match        http://localhost/Examensarbete/index.php 
// @require      
https://raw.githubusercontent.com/c16jonha/ContextFreeLib/master/js/randa
pp.js 
// @require      
https://raw.githubusercontent.com/c16jonha/ContextFreeLib/master/js/conte
xtfreegrammar.js 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
 
    //  Creates an instance of the included library ContextFreeLib 
    var Grammar= new ContextFreeGrammar({ 
        "probabilityNounPhrase":0.5, 
        "probabilityVerbPhrase":0.5, 
        "probabilityDualAdjectives":0.5, 
        "probabilityStartAdjective":0.5, 
        "distributionOfNouns":"normal", 
        "distributionOfVerbs":"normal", 
        "distributionOfAdjectives":"normal", 
        "distributionOfAdverbs":"normal", 
        "distributionOfDeterminers":"normal", 
        "distributionOfConjunctions":"normal", 
        "distributionOfModals":"normal", 
        "randomSeed":101 
    }); 
 
    //Function that generates a random heading 
    function generateHeading(){ 
        var rand1 = (localStorage.getItem('rand1') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('rand1')):0; 
        var Heading = ""; 
        if(rand1 == 0){ 
            Heading = Grammar.generateRandomAdjective() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomAdjective() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomNoun(); 
            rand1++; 
            localStorage.setItem('rand1',rand1); 
        } 
        else if(rand1 == 1){ 
            Heading = Grammar.generateRandomNoun() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomVerb() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomAdjective() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomNoun(); 
            rand1++; 
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            localStorage.setItem('rand1',rand1); 
        } 
        else if(rand1 == 2){ 
            Heading = Grammar.generateRandomAdjective() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomNoun() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomConjunction() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomAdjective() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomNoun(); 
            rand1++; 
            localStorage.setItem('rand1',rand1); 
        } 
        else if(rand1 == 3){ 
            Heading = Grammar.generateRandomAdjective() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomNoun() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomAdverb() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomVerb() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomAdjective() + " "; 
            Heading += Grammar.generateRandomNoun(); 
            rand1=0; 
            localStorage.setItem('rand1',rand1); 
        } 
        return Heading.charAt(0).toUpperCase()+ Heading.slice(1); 
    } 
 
    //Function that generates a random subheading 
    function generateSubheading(){ 
        var rand2 = (localStorage.getItem('rand2') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('rand2')):0; 
        var Subheading = ""; 
        if(rand2 == 0){ 
            Subheading = Grammar.generateSentence(); 
            rand2++; 
            localStorage.setItem('rand2',rand2); 
        } 
        else if(rand2 == 1){ 
            Subheading = Grammar.generateSentence() + " "; 
            Subheading += Grammar.generateSentence(); 
            rand2 = 0; 
            localStorage.setItem('rand2',rand2); 
        } 
        return Subheading; 
    } 
    //Function that generates a random bodytext 
    function generateBodyText(){ 
        var rand3 = (localStorage.getItem('rand3') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('rand3')):0; 
        var BodyText = ""; 
        var x; 
        if(rand3 == 0){ 
            for(x=0;x<60;x++){ 
                BodyText += " " + Grammar.generateSentence(); 
            } 
            rand3++; 
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            localStorage.setItem('rand3',rand3); 
        } 
        else if(rand3==1){ 
            for(x=0;x<45;x++){ 
                BodyText += " " + Grammar.generateSentence(); 
            } 
            rand3++; 
            localStorage.setItem('rand3',rand3); 
        } 
        else if(rand3==2){ 
            for(x=0;x<30;x++){ 
                BodyText += " " + Grammar.generateSentence(); 
            } 
            rand3++; 
            localStorage.setItem('rand3',rand3); 
        } 
        else if(rand3==3){ 
            for(x=0;x<75;x++){ 
                BodyText += " " + Grammar.generateSentence(); 
            } 
            rand3 = 0; 
            localStorage.setItem('rand3',rand3); 
        } 
        return BodyText; 
    } 
    //Function that generates a random Authorname 
    function generateAuthor(){ 
        var Author = Grammar.generateRandomNoun() + " "; 
        Author += Grammar.generateRandomNoun(); 
        return Author.charAt(0).toUpperCase()+ Author.slice(1); 
    } 
 
    //Function for automatically publishing a set of articles 
    function autoPublish(){ 
     //Creates a variable that gets its value from localStorage 
     var i = (localStorage.getItem('i') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('i')):0; 
 
     //Variables for the inputfields in the publishing DIV 
     var headingInput = document.getElementById("headingInput"); 
     var subheadingInput = document.getElementById("subheadingInput"); 
     var authorInput = document.getElementById("authorInput"); 
     var bodyInput = document.getElementById("bodytextInput"); 
     var publishButton = document.getElementById("Publish"); 
 
     //Inserts data into the inputs by calling the functions for 
generating text 
     headingInput.value = generateHeading(); 
     subheadingInput.value = generateSubheading(); 
     authorInput.value = generateAuthor(); 
     bodyInput.value = generateBodyText(); 
 
     //Creates as many articles as the if-statements allows 
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     if(i<200){ 
         i++; 
         localStorage.setItem('i',i); 
         publishButton.click(); 
         console.log("Published article number " + i); 
     } 
     else{ 
         console.log("Stopped at article "+ i); 
     } 
  } 
//Calls the function autoPublish() 
autoPublish(); 
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Appendix E - TM_SearchLogger.js 

// ==UserScript== 
// @name         Searcher/Logger 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  try to take over the world! 
// @author       You 
// @match        http://localhost/Examensarbete/index.php 
// @require      
https://raw.githubusercontent.com/c16jonha/ContextFreeLib/master/js/randapp.js 
// @require      
https://raw.githubusercontent.com/c16jonha/ContextFreeLib/master/js/contextfreeg
rammar.js 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
 
    //  Creates an instance of the included library ContextFreeLib 
    var Grammar= new ContextFreeGrammar({ 
        "probabilityNounPhrase":0.5, 
        "probabilityVerbPhrase":0.5, 
        "probabilityDualAdjectives":0.5, 
        "probabilityStartAdjective":0.5, 
        "distributionOfNouns":"normal", 
        "distributionOfVerbs":"normal", 
        "distributionOfAdjectives":"normal", 
        "distributionOfAdverbs":"normal", 
        "distributionOfDeterminers":"normal", 
        "distributionOfConjunctions":"normal", 
        "distributionOfModals":"normal", 
        "randomSeed":101 
    }); 
    //function that generates a searchword 
    function generateSearch(){ 
        var Search = ""; 
        //randomizer for determining the type of word 
        var rand = (localStorage.getItem('rand') != null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('rand')):1; 
        if(rand == 0){ 
            Search = Grammar.generateRandomNoun(); 
            rand++; 
            localStorage.setItem('rand',rand); 
        } 
        else if(rand == 1){ 
            Search = Grammar.generateRandomAdjective(); 
            rand++; 
            localStorage.setItem('rand',rand); 
        } 
        else if(rand == 2){ 
            Search = Grammar.generateRandomVerb(); 
            rand++; 
            localStorage.setItem('rand',rand); 
        } 
        else if(rand == 3){ 
            Search = Grammar.generateRandomAdverb(); 
            rand++; 
            localStorage.setItem('rand',rand); 
        } 
        else if(rand == 4){ 
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            Search = Grammar.generateRandomDeterminer(); 
            rand++; 
            localStorage.setItem('rand',rand); 
        } 
        else if(rand == 5){ 
            Search = Grammar.generateRandomConjunction(); 
            rand=0 
            localStorage.setItem('rand',rand); 
        } 
        return Search; 
    } 
   //function that automatically searches for articles for certain number of 
times 
   function autoSearch(){ 
       var j = (localStorage.getItem('j') !=null) ? 
JSON.parse(localStorage.getItem('j')):0; 
       var searchword = document.getElementById("searchBar"); 
       var searchbutton = document.getElementById("searchButton"); 
       searchword.value = generateSearch(); 
       var interval = setInterval(function() { 
        if(j<200){ 
          j++; 
          localStorage.setItem('j', j); 
          searchbutton.click(); 
        } 
       else{ 
           console.log("stopped at search " + j); 
       } 
      }, 500); 
} 
autoSearch(); 
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Appendix F - Github Repository: Examensarbete Test branch 

https://github.com/c16jonha/Examensarbete/tree/Test 

https://github.com/c16jonha/Examensarbete/tree/Test
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Appendix G - Github Repository: ContextFreeLib 

https://github.com/c16jonha/ContextFreeLib 

https://github.com/c16jonha/ContextFreeLib
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Appendix H - index.php 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <link rel="stylesheet" href="main.css"> 
  <script src="script.js"></script> 
</head> 
<body> 
  <div id="header"> 
    <h1 onclick="homePage()">Artefakt</h1> 
    <form method = "post"> 
      <input type="text" id="searchBar" name="searchBar" 
placeholder="Search.." value=""/> 
      <button id="searchButton" type="submit" name="search"><img 
id="searchImg" src="search.png"></img></button> 
    </form> 
  </div> 
  <div id = "container"> 
        <?php 
          include "Servers.php"; 
          //include "Memcache.php"; 
          //include "Redis.php"; 
        ?> 
        <script> 
          //function that saves the query response time in localStorage 
and prints it out in the console 
            var TimeString = "<?php echo $log_time;?>"; 
            if(localStorage.getItem('Times')!=null){ 
              TimeString += localStorage.getItem('Times'); 
            } 
            localStorage.setItem('Times', TimeString); 
            console.log(TimeString); 
        </script> 
  </div> 
  <div id="publisher"> 
    <form method="post"> 
      Heading: <input type="text" id="headingInput" name="headingInput"  
placeholder="Write your heading..."> 
      <br> 
      Subheading: <input type="text" id="subheadingInput" 
name="subheadingInput"  placeholder="Write your subheading..."> 
      <br> 
      bodytext: <input type ="text" id="bodytextInput" 
name="bodytextInput" placeholder="Write your bodytext..."> 
      <br> 
      Author: <input type="text" id="authorInput" name="authorInput" 
placeholder="Write your name..."> 
      <br> 
      <button id="Publish" type="submit" name="publish">Publish</button> 
      <button id="Delete" type="submit" name="delete">DELETE</button> 
    </form> 
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  </div> 
  <!--<div id = "footer"> 
  </div>--> 
</body> 
</html> 
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Appendix I - Servers.php 

<?php 
  $dbname = "main"; 
  $servername = "localhost"; 
  $username = "root"; 
  $password =""; 
  $log_time = ""; 
  // Create connection 
  try { 
    $time = 0; 
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername; dbname=main", $username, 
$password); //new PDO connection to db 
    // set the PDO error mode to exception 
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
    //DELETES the content from the database and resets auto_increment 
    if(isset($_POST['delete'])){ 
      $deletearticle= "DELETE FROM articles"; 
      $stmt= $conn->prepare($deletearticle); 
      $stmt->execute(); 
 
      $resetarticleinc= "ALTER TABLE articles auto_increment=0"; 
      $stmt= $conn->prepare($resetarticleinc); 
      $stmt->execute(); 
 
      $deleteauthor = "DELETE FROM author"; 
      $stmt= $conn->prepare($deleteauthor); 
      $stmt->execute(); 
 
      $resetauthorinc= "ALTER TABLE author auto_increment=0"; 
      $stmt= $conn->prepare($resetauthorinc); 
      $stmt->execute(); 
 
      //Header that resets the parameters for POST 
      header("Location: index.php"); 
    } 
    else{} 
    //Inserts the content from the form into the database as an article 
    if(isset($_POST['publish'])){ 
      if(isset($_POST['headingInput']) && $_POST['subheadingInput'] && 
$_POST['bodytextInput'] && $_POST['authorInput'] != null){ 
        $heading = $_POST['headingInput']; 
        $subheading = $_POST['subheadingInput']; 
        $bodytext = $_POST['bodytextInput']; 
        $author = $_POST['authorInput']; 
 
        $createauthor = "INSERT INTO author (Name) VALUES (:AUTHOR)"; 
        $stmt= $conn->prepare($createauthor); 
        $stmt->bindParam(':AUTHOR', $author); 
        $stmt->execute(); 
 
        $createarticle= "INSERT INTO articles (heading, subheading, 
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bodytext) 
        VALUES (:HEADING,:SUBHEADING,:BODYTEXT)"; 
        $stmt= $conn->prepare($createarticle); 
        $stmt->bindParam(':HEADING', $heading); 
        $stmt->bindParam(':SUBHEADING', $subheading); 
        $stmt->bindParam(':BODYTEXT', $bodytext); 
        $stmt->execute(); 
        //Header that resets the parameters for POST 
        header("Location: index.php"); 
      } 
      else{} 
    } 
 
    $stmt = $conn->prepare('SELECT heading, subheading, bodytext, 
published, Name FROM articles INNER JOIN author on articles.ID = 
author.ID'); 
    $stmt->execute(); 
    $articles = $stmt->fetchAll(); 
 
    //Loops out every row in the articles table as div 
    $i = 0; 
    foreach ($articles as $article) { 
      echo "<div class='Article'>"; 
      echo "<h2 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['heading']."</h2>"; 
      echo "<h3 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['subheading']."</h3><hr
>"; 
      echo "<div class='content'>"; 
      echo "<p>".$article['bodytext']."</p>"; 
      echo "<p>Published by: ".$article['Name']." on 
".$article['published']."</p>"; 
      echo "<p> ID: ".$article['ID']."</p>"; 
      echo "</div></div>"; 
      $i++; 
    } 
 
    echo "<div id='noResult'>"; 
    echo "<h2>No result was found</h2><hr>"; 
    echo "<div>"; 
    echo "<p>We could not find any matching results to your search</p>"; 
    echo "<p>Please try again</p>"; 
    echo "</div></div>"; 
 
    //Search that queries the DB 
    if(isset($_POST['search'])){ 
      if(isset($_POST['searchBar']) != ""){ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: none;}</style>'; 
        $search = $_POST['searchBar']; 
        $query = "SELECT heading, subheading, bodytext, published, Name 
FROM articles INNER JOIN author on articles.ID = author.ID WHERE heading 



XIX 
 

LIKE '%".$search."%' OR subheading LIKE '%".$search."%' Or bodytext LIKE 
'%".$search."%' Or published LIKE '%".$search."%' Or Name LIKE 
'%".$search."%'"; 
        $stmt= $conn->prepare($query); 
        $start = microtime(true); 
        $stmt->execute(); 
        $results = $stmt->fetchAll(); 
        $diff = microtime(true) - $start; 
        $time = round($diff * 1000, 3); 
        $log_time .= '{\"time\":'.$time.'},'; 
        if($results != null){ 
          $i = 0; 
          foreach ($results as $result) { 
            echo "<div class='searchResult'>"; 
            echo "<h2 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['heading']."</h2>"
; 
            echo "<h3 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['subheading']."</h
3><hr>"; 
            echo "<div class='searchContent'>"; 
            echo "<p>".$result['bodytext']."</p>"; 
            echo "<p>Published by: ".$result['Name']." on 
".$result['published']."</p>"; 
            echo "</div></div>"; 
            $i++; 
          } 
        } 
        else{ 
          echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
block;}</style>'; 
        } 
      } 
      else{ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .searchResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: 
Block;}</style>'; 
      } 
    } 
  } 
  catch(PDOException $e){ 
    echo "Connection failed: ".$e->getMessage(); 
  } 
?> 
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Appendix J - Redis.php 

<?php 
  $dbname = "main"; 
  $servername = "localhost"; 
  $username = "root"; 
  $password =""; 
  $log_time = ""; 
  // Create connection 
  try { 
    $redis = new Redis(); 
    $redis->connect("localhost",6379); 
 
    $time = 0; 
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername; dbname=main", $username, 
$password); //new PDO connection to db 
    // set the PDO error mode to exception 
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
    //DELETES the content from the database and resets auto_increment 
    if(isset($_POST['delete'])){ 
      $deletearticle= "DELETE FROM articles"; 
      $stmt= $conn->prepare($deletearticle); 
      $stmt->execute(); 
 
      $resetarticleinc= "ALTER TABLE articles auto_increment=0"; 
      $stmt= $conn->prepare($resetarticleinc); 
      $stmt->execute(); 
 
      $deleteauthor = "DELETE FROM author"; 
      $stmt= $conn->prepare($deleteauthor); 
      $stmt->execute(); 
 
      $resetauthorinc= "ALTER TABLE author auto_increment=0"; 
      $stmt= $conn->prepare($resetauthorinc); 
      $stmt->execute(); 
 
      //Header that resets the parameters for POST 
      header("Location: index.php"); 
    } 
    else{} 
    //Inserts the content from the form into the database as an article 
    if(isset($_POST['publish'])){ 
      if(isset($_POST['headingInput']) && $_POST['subheadingInput'] && 
$_POST['bodytextInput'] && $_POST['authorInput'] != null){ 
        $heading = $_POST['headingInput']; 
        $subheading = $_POST['subheadingInput']; 
        $bodytext = $_POST['bodytextInput']; 
        $author = $_POST['authorInput']; 
 
        $createauthor = "INSERT INTO author (Name) VALUES (:AUTHOR)"; 
        $stmt= $conn->prepare($createauthor); 
        $stmt->bindParam(':AUTHOR', $author); 
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        $stmt->execute(); 
 
        $createarticle= "INSERT INTO articles (heading, subheading, 
bodytext) 
        VALUES (:HEADING,:SUBHEADING,:BODYTEXT)"; 
        $stmt= $conn->prepare($createarticle); 
        $stmt->bindParam(':HEADING', $heading); 
        $stmt->bindParam(':SUBHEADING', $subheading); 
        $stmt->bindParam(':BODYTEXT', $bodytext); 
        $stmt->execute(); 
        //Header that resets the parameters for POST 
        header("Location: index.php"); 
      } 
      else{} 
    } 
 
    $stmt = $conn->prepare('SELECT heading, subheading, bodytext, 
published, Name FROM articles INNER JOIN author on articles.ID = 
author.ID'); 
    $stmt->execute(); 
    $articles = $stmt->fetchAll(); 
 
    //Loops out every row in the articles table as div 
    $i = 0; 
    foreach ($articles as $article) { 
      echo "<div class='Article'>"; 
      echo "<h2 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['heading']."</h2>"; 
      echo "<h3 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['subheading']."</h3><hr
>"; 
      echo "<div class='content'>"; 
      echo "<p>".$article['bodytext']."</p>"; 
      echo "<p>Published by: ".$article['Name']." on 
".$article['published']."</p>"; 
      echo "</div></div>"; 
      $i++; 
    } 
 
    echo "<div id='noResult'>"; 
    echo "<h2>No result was found</h2><hr>"; 
    echo "<div>"; 
    echo "<p>We could not find any matching results to your search</p>"; 
    echo "<p>Please try again</p>"; 
    echo "</div></div>"; 
 
    //Search that queries the DB 
    if(isset($_POST['search'])){ 
      if(isset($_POST['searchBar']) != ""){ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: none;}</style>'; 
        $search = $_POST['searchBar']; 
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        if($redis->EXISTS($search)){ 
          $start = microtime(true); 
          $results = $redis->get($search); 
          $diff = microtime(true) - $start; 
          $time = round($diff * 1000, 3); 
          $log_time .= '{\"time\":'.$time.'},'; 
          $results = json_decode($results, true); 
          $i = 0; 
          foreach ($results as $result){ 
              echo "<div class='searchResult'>"; 
              echo "<h2 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['heading']."</h2>"
; 
              echo "<h3 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['subheading']."</h
3><hr>"; 
              echo "<div class='searchContent'>"; 
              echo "<p>".$result['bodytext']."</p>"; 
              echo "<p>Published by: ".$result['Name']." on 
".$result['published']."</p>"; 
              echo "</div></div>"; 
              $i++; 
          } 
        } 
        else{ 
          $query = "SELECT heading, subheading, bodytext, published, Name 
FROM articles INNER JOIN author on articles.ID = author.ID WHERE heading 
LIKE '%".$search."%' OR subheading LIKE '%".$search."%' Or bodytext LIKE 
'%".$search."%' Or published LIKE '%".$search."%' Or Name LIKE 
'%".$search."%'"; 
          $stmt= $conn->prepare($query); 
          $start = microtime(true); 
          $stmt->execute(); 
          $results = $stmt->fetchAll(); 
          $diff = microtime(true) - $start; 
          $time = round($diff * 1000, 3); 
          $log_time .= '{\"time\":'.$time.'},'; 
          if($results != null){ 
            $redis->set($search, json_encode($results)); 
            $i = 0; 
            foreach ($results as $result) { 
              echo "<div class='searchResult'>"; 
              echo "<h2 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['heading']."</h2>"
; 
              echo "<h3 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['subheading']."</h
3><hr>"; 
              echo "<div class='searchContent'>"; 
              echo "<p>".$result['bodytext']."</p>"; 
              echo "<p>Published by: ".$result['Name']." on 
".$result['published']."</p>"; 
              echo "</div></div>"; 



XXIII 
 

              $i++; 
            } 
          } 
          else{ 
            echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
block;}</style>'; 
          } 
        } 
      } 
      else{ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .searchResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: 
Block;}</style>'; 
      } 
    } 
  } 
  catch(PDOException $e){ 
    echo "Connection failed: ".$e->getMessage(); 
  } 
?> 
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Appendix K - Memcache.php 

<?php 
  $dbname = "main"; 
  $servername = "localhost"; 
  $username = "root"; 
  $password =""; 
  $log_time = ""; 
  // Create connection 
  try { 
    $memcache = new Memcache; 
    $memcache->connect("localhost",11211); 
 
    $time = 0; 
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername; dbname=main", $username, 
$password); //new PDO connection to db 
    // set the PDO error mode to exception 
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
    //DELETES the content from the database and resets auto_increment 
    if(isset($_POST['delete'])){ 
      $deletearticle= "DELETE FROM articles"; 
      $stmt= $conn->prepare($deletearticle); 
      $stmt->execute(); 
 
      $resetarticleinc= "ALTER TABLE articles auto_increment=0"; 
      $stmt= $conn->prepare($resetarticleinc); 
      $stmt->execute(); 
 
      $deleteauthor = "DELETE FROM author"; 
      $stmt= $conn->prepare($deleteauthor); 
      $stmt->execute(); 
 
      $resetauthorinc= "ALTER TABLE author auto_increment=0"; 
      $stmt= $conn->prepare($resetauthorinc); 
      $stmt->execute(); 
 
      //Header that resets the parameters for POST 
      header("Location: index.php"); 
    } 
    else{} 
    //Inserts the content from the form into the database as an article 
    if(isset($_POST['publish'])){ 
      if(isset($_POST['headingInput']) && $_POST['subheadingInput'] && 
$_POST['bodytextInput'] && $_POST['authorInput'] != null){ 
        $heading = $_POST['headingInput']; 
        $subheading = $_POST['subheadingInput']; 
        $bodytext = $_POST['bodytextInput']; 
        $author = $_POST['authorInput']; 
 
        $createauthor = "INSERT INTO author (Name) VALUES (:AUTHOR)"; 
        $stmt= $conn->prepare($createauthor); 
        $stmt->bindParam(':AUTHOR', $author); 
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        $stmt->execute(); 
 
        $createarticle= "INSERT INTO articles (heading, subheading, 
bodytext) 
        VALUES (:HEADING,:SUBHEADING,:BODYTEXT)"; 
        $stmt= $conn->prepare($createarticle); 
        $stmt->bindParam(':HEADING', $heading); 
        $stmt->bindParam(':SUBHEADING', $subheading); 
        $stmt->bindParam(':BODYTEXT', $bodytext); 
        $stmt->execute(); 
        //Header that resets the parameters for POST 
        header("Location: index.php"); 
      } 
      else{} 
    } 
 
    $stmt = $conn->prepare('SELECT heading, subheading, bodytext, 
published, Name FROM articles INNER JOIN author on articles.ID = 
author.ID'); 
    $stmt->execute(); 
    $articles = $stmt->fetchAll(); 
 
    //Loops out every row in the articles table as div 
    $i = 0; 
    foreach ($articles as $article) { 
      echo "<div class='Article'>"; 
      echo "<h2 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['heading']."</h2>"; 
      echo "<h3 
onclick='showText(\"content\",".$i.")'>".$article['subheading']."</h3><hr
>"; 
      echo "<div class='content'>"; 
      echo "<p>".$article['bodytext']."</p>"; 
      echo "<p>Published by: ".$article['Name']." on 
".$article['published']."</p>"; 
      echo "</div></div>"; 
      $i++; 
    } 
 
    echo "<div id='noResult'>"; 
    echo "<h2>No result was found</h2><hr>"; 
    echo "<div>"; 
    echo "<p>We could not find any matching results to your search</p>"; 
    echo "<p>Please try again</p>"; 
    echo "</div></div>"; 
 
    //Search that queries the DB 
    if(isset($_POST['search'])){ 
      if(isset($_POST['searchBar']) != ""){ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: none;}</style>'; 
        $search = $_POST['searchBar']; 
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        if($memcache->get($search) != false){ 
          $start = microtime(true); 
          $results = $memcache->get($search); 
          $diff = microtime(true) - $start; 
          $time = round($diff * 1000, 3); 
          $log_time .= '{\"time\":'.$time.'},'; 
          $results = json_decode($results, true); 
          $i = 0; 
          foreach ($results as $result){ 
              echo "<div class='searchResult'>"; 
              echo "<h2 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['heading']."</h2>"
; 
              echo "<h3 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['subheading']."</h
3><hr>"; 
              echo "<div class='searchContent'>"; 
              echo "<p>".$result['bodytext']."</p>"; 
              echo "<p>Published by: ".$result['Name']." on 
".$result['published']."</p>"; 
              echo "</div></div>"; 
              $i++; 
          } 
        } 
        else{ 
          $query = "SELECT heading, subheading, bodytext, published, Name 
FROM articles INNER JOIN author on articles.ID = author.ID WHERE heading 
LIKE '%".$search."%' OR subheading LIKE '%".$search."%' Or bodytext LIKE 
'%".$search."%' Or published LIKE '%".$search."%' Or Name LIKE 
'%".$search."%'"; 
          $stmt= $conn->prepare($query); 
          $start = microtime(true); 
          $stmt->execute(); 
          $results = $stmt->fetchAll(); 
          $diff = microtime(true) - $start; 
          $time = round($diff * 1000, 3); 
          $log_time .= '{\"time\":'.$time.'},'; 
          if($results != null){ 
            $memcache->set($search, json_encode($results)); 
            $i = 0; 
            foreach ($results as $result) { 
              echo "<div class='searchResult'>"; 
              echo "<h2 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['heading']."</h2>"
; 
              echo "<h3 
onclick='showText(\"searchContent\",".$i.")'>".$result['subheading']."</h
3><hr>"; 
              echo "<div class='searchContent'>"; 
              echo "<p>".$result['bodytext']."</p>"; 
              echo "<p>Published by: ".$result['Name']." on 
".$result['published']."</p>"; 
              echo "</div></div>"; 
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              $i++; 
            } 
          } 
          else{ 
            echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
block;}</style>'; 
          } 
        } 
      } 
      else{ 
        echo '<style type="text/css"> #noResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .searchResult{ display: 
none;}</style>'; 
        echo '<style type="text/css"> .Article{ display: 
Block;}</style>'; 
      } 
    } 
  } 
  catch(PDOException $e){ 
    echo "Connection failed: ".$e->getMessage(); 
  } 
?> 
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Appendix L - Github Repository: Examensarbete Master branch 

https://github.com/c16jonha/Examensarbete/ 

https://github.com/c16jonha/Examensarbete/

