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Abstrakt
Elektronisk marknadsföring är på stark frammarsch. Det finns dock många hinder att

komma över för att kunna se effekten av denna marknadsföring på ett effektivt sätt.

Det svåra för företagare nu och tidigare är att kunna värdera elektroniska tjänster som

inte direkt handlar om pengar. Informationsuppföljningen i stort är oftast bristfällig

och nya system krävs för att ge en klar bild. Denna rapport går igenom

konstruktionen av en prototyp som skall klara av att hantera denna form av

information samt kunna visa den effektivt. Tyngdpunkten ligger på

konstruktionsfasen och dokumenteringen av denna, med hänsyn till frågeställningen.

Projektet har utförts i samarbete med ett företag, Altus, som sysslar med

sökmotorspositionering. 

Resultatet visar att ett företag kan stärka sin konkurrens kraftigt genom att ta hänsyn

till statistik och följa upp besökartrender på sina webbplatser. Det visar också att

företag som tillhandahåller sådan tjänster, såsom Altus, kan få mycket bra underlag

vid fortsatt försäljning då informationen underlättar och visualiserar säljargument. 
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Abstract
Electronic marketing is advancing. There are, however many obstacles to overcome

to be able to see the effect of this type of marketing effectively. Nowadays it’s hard

for companies to value electronic services which doesn’t directly involve money.

There are often a lack of follow-up of the information and new systems are required

to be able to give a clear picture. This essay describes the construction of a prototype

which shall be able to handle this type of information and present it efficiently. 

Most efforts have been laid on the construction phase and the documentation of this,

considering the problem described. The project has been conducted for a company,

Altus AB, who is in the business of searchenginepositioning. 

The result reveals that a company can enhance its force of competition by taking part

of statistics and follow up visitor trends at their WebPages. It also shows that

companies who can offer this kind of services, as Altus AB, can get a very good basis

to use as an argument when to sell their services.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Denna rapport är skapad som ett underlag för ett praktiskt arbete, utfört i samarbete

med ett företag i Kalmar, Altus. Altus är ett företag som sysslar med

sökmotorspositionering. Detta innebär att man kontaktar kunder som har ett dåligt

rankingvärde hos de större sökmotorerna och erbjuder dem att optimera deras

hemsida så de hamnar som top 10 träff, eller så högt som möjligt. Denna

optimeringstjänst finns i fyra nivåer:

1. Introduktion – Detta innebär att man optimerar 10 av kunden valda ord som sedan

resulterar i hög träff när en användare söker på något eller flera av dessa ord på

sökmotorerna. 

2. Standard – En likartad tjänst som introduktion men som innefattar fler sökord.

3. Enterprise 1,2 – Större tjänst som innefattar analys av kundens verksamhet för att på så

sätt ta fram ord och fraser som rankas högt av sökmotorerna. Dessa ord och fraser

optimeras sen och resulterar oftast i väldigt bra träffposition. 

4. Enterprise 3,4 – Utökad version av Enterprise 1,2.

Altus VD heter John Eriksson. Han beskriver sitt företag som följer:

” Altus startades 1999 och har växt stadigt sedan dess. Vi erbjuder företag i norra

Europa tjänster inom digital marknadsföring med fokus på söktjänster. 

Altus är speciella, det är något som våra kunder snabbt märker. Vi tänker lite

annorlunda, vi fokuserar på lite annorlunda saker. Dessa egenskaper är vi väldigt

rädda om, genom att tänka annorlunda skapas en stark kreativitet. Vi tror att det är

en del av vår företagskultur som gör dessa tankegångar möjliga.

Komplexa problem kan bli enkla. Hot kan bli möjligheter. Svagheter kan bli styrkor.

Vi har jobbat med digital marknadsföring sedan slutet av 90-talet. Vi har varit med

om kraftig turbulens som skakat om marknaden. Under 2001 till slutet av 2003 har

vår värld gungat ordentligt. Genom att fokusera och vara uthålliga har vi inte bara

överlevt en svår tid. Vi har utvecklats enormt mycket, tvingats skapa nya vägar

och lärt oss massor om den fluktuerande digitala marknaden. Det är delvis dessa

erfarenheter våra kunder drar nytta av.

7



Affärsidé:

Tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster riktat mot företag som önskar höja sin

Internetnärvaro. Våra tjänster produktifierar sig i sökmotorspositionering.”

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att dokumentera ett praktiskt arbete utfört åt Altus.

Rapporten kommer också att sätta det praktiska arbetet i en teoretiskt kontext för att

kunna bedriva vidare analys av behov, utveckling samt värde av tjänsten i ett större

sammanhang. Rapporten kommer att innehålla vissa delar som kan vara svårförstådda

för en ej datakunnig människa, och den riktar sig därför till en målgrupp som har

vissa programmeringskunskaper samt är van att läsa funktionsbeskrivningar av

system. 

1.3 Mål
Tjänsten som skulle skapas är av statistikkaraktär. Det som eftersöktes var ett

webbaserat system som loggar besökare hos Altus kunder. Altus skulle sedan kunna

utnyttja denna information i eget syfte, för att påvisa för kunder att de får en bra ROI,

Return On Investment, samt för att kunderna själva skall kunna övervaka sina

besökare samt styra sina webbplatsers struktur efter hur kunderna besöker dem. Det

övergripande målet blir alltså att skapa denna tjänst, samt dokumentera detta. Jag

kommer att utgå från de teorier som anges i teorikapitlet för att skapa systemet. 

1.4 Problemställning
Att välja ett ämne och sedan hitta en bra frågeställning inom detta område kan vara

en svår process. I mitt fall föll sig det mesta naturligt då jag, redan innan Altus dök

upp, ville innefatta praktiska moment i min c-uppsats. Att då utveckla ett system åt

ett företag, verkligt eller fiktivt, verkade för mig mest intressant, och turligt nog dök

detta alternativ upp.

Något som kändes viktigt för mig inför c-uppsatsen var att inte bara vara en kugge i

hjulet utan att få vara med och driva ett praktiskt projekt från början till slut. Denna
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uppfattning reflekterar mitt sätt att se på framtida jobb där jag helst vill ha samma

möjlighet. 

Anledningen till att Altus kom in i bilden är att min bror nyligen började jobba där,

och när han hörde talas om att de var i behov av ett nytt system som kunde föra

statistik över deras kunder kontaktade han mig och ett möte med Altus vd bokades in.

I mötet fick jag reda på att arbete skulle gå ut på att i valfritt programspråk skapa en

webbaserad statistiktjänst som kan lagra anrop från många klienter. Informationen

skall sedan kunna extraheras, manipuleras och raderas via ett gränssnitt. 

Intressant är också att resultatet av arbetet kommer ge möjlighet till vidare analys av

affärsnyttan som skapas eller inte skapas genom att införa ett system som sköter

statistiska siffror och tillhandahåller detta till kunden, men också till företaget. 

1.5 Problemformulering
Problemformuleringen är tänkt kunna svara på frågor som kommer från utvecklandet

av ovan beskrivna tjänst: 

- Kan uppföljandet av informationshantering öka ett företags konkurrensvärde samt ge

ökad försäljning?

- Kan man genom denna uppföljning sätta ett konkret värde på informationstjänsten?

1.6 Avgränsning
Rapporten kommer att fokusera på beskrivningen av utvecklingen av statistiktjänsten.

Påstötta problem kommer analyseras och lösningen kommer att stödjas av

vetenskaplig fakta om så är möjligt. Därefter kommer nyttan av detta system

analyseras samt svara på problemställningen. Undersökningen kommer göras,

huvudsakligen, ur företaget Altus perspektiv. Jag kommer i rapporten inte visa några

större kodstycken då koden som ligger till grund för rapporten inte skall vara

tillgänglig för allmänheten utan är ett system framtaget för Altus exklusivt. Det kan i

vissa fall vara känsligt om denna kod visades, därför visas bara enklare exempel för

att underlätta förståelsen. 

9



2. Metod
Syftet med uppsatsen är att beskriva tillvägagångssättet för framtagandet av ett

statistiksystem och därefter analysera affärsnyttan. Analysen är tänkt ge svar på om

utvecklingen av ett liknande system i en annan(eller samma) verksamhet ger ökad

affärsnytta.

Med detta i baktanke skall en inledande undersökning av hur marknaden ser ut göras,

det vill säga hur konkurrenter arbetar, men också hur statistik används av andra typer

av verksamheter. Denna undersökning kommer göras helt och hållet via Internet då

det är denna infallsvinkel som är intressant.

Själva arbetet kommer att bli rent praktiskt, mycket av tiden kommer att gå åt till att

lära nya saker som kan behövas för att tillfredsställa de funktioner Altus kräver skall

finnas med, men mycket tid kommer också att gå åt till själva implementeringen eller

programmeringen. 

2.1 Induktivt eller deduktivt

Arbetet kommer att genomföras till största delen genom ett induktivt arbetssätt. Med

ett induktivt arbetssätt menas att man utgår från händelser i verkligheten som ger

upphov till ny teori. Forskaren studerar forskningsobjektet utan att först ha förankrat

undersökningen i en tidigare teori, och utifrån insamlad information formulerar en

egen teori. Med andra ord, forskaren lär sig ämnet genom sitt arbete. Motsvarigheten

till det induktiva arbetssättet är deduktiv. Med detta menas att man utgår från tidigare

resultat och teorier. Med detta menas att forskaren redan innan arbetet har en tydlig

bild av det område han ska studera (Patel och Davidsson, 1994).

2.2 Kvalitativ eller Kvantitativ

Patel och Davidsson (1994) menar att man på ett förenklat sätt kan säga att

beteckningarna kvalitativt och kvantitativt syftar på att berätta på vilket sätt man

analyserar den information som är insamlad. 

Kvantitativ forskning innebär att man använder sig av statiska bearbetnings- och

analysmetoder, medans man i kvalitativ forskning använder sig av verbala

analysmetoder. Dock menar Patel och Davidsson att det inte är analysmetoderna som

är verbala utan datans form. De menar också att dessa två metoder beskrivs som

oförenliga, men att så inte är fallet i praktiskt forskningsarbete. Patel och Davidsson

menar att man oftast befinner sig mitt emellan dessa två. Så, jag anser att mitt projekt
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befinner sig någonstans mittemellan. Men om jag skall placera det, så lutar det mer åt

en kvalitativ undersökning snarare än kvantitativ. 

Då mitt projekt till största delen baserar sig på mitt egna utförda arbete innebär det att

jag kommer basera slutsatser på eget material, i detta fall statistiksystemet. För att

kunna bygga detta som jag vill, så vill jag inte falla tillbaka på gamla metoder inom

utvecklingen utan vill helt och hållet gå efter mina och Altus uppsatta mål och

metoder. Även om dessa oftast dock stämmer väl överens med den allmänna

systemutvecklingen. 

Datan som används under konstruktionen av statistiksystemet kommer till största

delen att bygga på primärdata, då idéer och funktionalitet inte kommer kopieras eller

hämtas färdigt. Sekundärdata kommer att användas i de fall som jag behöver teknisk

hjälp.

Exempel på primärdata är:

- Intervjuer med företagsanställda

- Samarbete med anställda tekniker

- Egna uppfattningar eller erfarenheter

Exempel på sekundärdata är:

- Litteratur

- Internetforum
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2.3 Utvärdering

Systemet kommer att utvärderas och testas i flera avseenden. Vad gäller snabbhet och

funktionalitet så kommer testerna att utföras av sig självt allt eftersom kunder kopplas

in på systemet och mängden trafik ökar. Därmed bli påfrestningarna på systemet

högre gradvis. Säkerheten kommer diskuteras kort i utvärderingen, dock ej

djupgående. Likaså kommer systemet utvärderas efter användbarhet också.

För att kunna utvärdera ett system efter detta sätt krävs att man följer en definition av

vad användbarhet är. Enligt ISO 9241-11 definieras användbarhet:

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett

givet användningssammanhang.1 ”. 

Utvärderingen kommer att utföras med denna definition som mall. 

2.4 Intervjuer

Intervjuer kommer att göras. Dock kommer dessa inte vara särskilt omfattande då

systemet fortfarande kommer att befinna sig i en prototypfas efter att projektet är

avslutat. Intervjuerna kommer att vara skriftliga och skickas per mail till berörd

personal efter att prototypen anses som färdig. Dock är det troligt att det enbart

kommer vara Altus vd samt marknadsansvarig som kommer svara på intervjun. Detta

då frågorna kommer baseras på vad personal tycker om systemet och det är inre

säkert att alla grupper av slutanvändare har fått tillträde till det, bara dessa två.

Intervjuerna kommer inte att ligga till grund för systemets utformning utan har enbart

uppgiften att tillföra kommentarer till projektet. 

Altus kunder kommer inte att kunna ta del av dess frågor då dessa definitivt inte

kommer att ha kunnat utvärdera systemet tillräckligt för att kunna svara på frågorna.

Detta är synd då deras åsikter väger lika tungt som dem från Altus personal. Men då

det är produkt som skapas, som inte börjat säljas ännu så är det en omöjlighet i

nuläget. 

1 http://www.guide.se/pages/SubPage____545.aspx
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3. Teori

3.1 Förberedelser
För att kunna bygga ett system som motsvarar de krav Altus ställer så krävs tillgång

till både databasutrymme samt en server som man kan provköra scripten på. Båda

dessa tillhandahölls av Altus. Inledande så fick jag utrymme på deras webbserver,

som styr deras webbplats. Detta ställdes till mitt förfogande med en gång vilket

gjorde att jag kunde sätta igång med programmeringen snabbt. Enligt min

planeringsrapport såg tidsplanen ut som följande:

NR                    Aktivitet                                   Jan                   Feb                   Mars                 April                 Maj  
1.1 Förstudie                                  ----------------
1.2 Konkurrensanalys ---------
1.3 Arbetssättundersökning                 ---------------------
1.4 Analys          -------------
2 Programmering ----------------------------------------------------
3 Dokumentation        ---------------------------------------------------------------

Vid en vanlig rapportskrivning kan man lägga all sin tid på rapporten och dess olika

faser. I mitt fall är jag tvungen att bygga ett system samtidigt som jag skapar underlag

för en uppsats vilket ger mindre tid till alla delar. För att då kunna få så bra

programmering som möjligt så planerar jag att arbeta efter metoden prototyping. På

detta sätt kan jag bygga olika moduler av systemet, provköra dessa och implementera

dem allt eftersom, vilket underlättar den teoretiska rapportdelen. 
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3.2 Inledande analys
Som jag skrivit i metodavsnittet så gjordes det i början en inledande analys av hur

marknaden ser ut vad gäller just statistiksystem, men också om hur statistik används i stort.

Det som framgår i denna undersökning är att just statistik är en del av företags verksamhet

som inte utnyttjas till fullo. Många artiklar i Internettidningar beskriver behovet av bättre

statistik, eller rättare sagt informationsuppföljnings, verktyg2. Ett exempel på större

verksamhet som utvecklar denna typ av tjänst är Riksförsäkrings Verket. De utvecklade

strax innan år 2000 ett system som skall handha all information gällande

socialförsäkringsområdet och för uppföljning och utveckling av socialförsäkringarna. I

socialförsäkringarna ingår bland annat pensioner, sjukförsäkring, handikappersättningar

med mera3. 

Även stat och kommuner jobbar hårt för att skapa en gemensam uppföljning av arbete som

utförs inom olika sektorer4. Det handlar ofta om att kunna binda ihop olika delar av

verksamheten för att kunna få en helhet som skapar mervärde.

3.2.1 Systemspecifikationer

Inför projektet fick jag en kravspecifikation av Altus, detta var innan jag antog

uppdraget och den har fått reviderats under utvecklingens gång. Dels av anledningen

att min kunskap för tillfället inte varit fullständig, men också för att vissa krav inte

finns inom tidsramen för uppsatstiden. Den ursprungliga kravspecifikationen ser ut

som följer5:

• Registrera webbrobotar, datum tidpunkt och räknare på hur många gånger de

besökt sidan.

• Vilka sökord och termer används och på vilka motorer.

• Antal besökare, med demografi över vilka länder de kommer från. Demografi på

besökare från sökverktyg.

• Vilka länkar förutom sökmotorer kommer besökare från.

• Vilka webbläsare och operativsystem används, totalt och demografiskt uppdelade.

2 http://www.idg.se/ArticlePages/200501/24/20050124083932_IW/20050124083932_IW.dbp.asp
3 http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm1999/pm05_99/index.php
4 http://www.integrationsverket.se/templates/ivNormal____6767.aspx
5 Taget direkt från Altus kravspecifikation
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• Topplistor över all statistik.

• Diagrambilder skall vara skalbara (vektoriserade), dvs. man skall kunna skala upp

eller ner en bild om man vill inkludera den i egna dokument.

• Man skall kunna dumpa diagram och statistiktabeller som Exceldokument.

• Man skall kunna inkludera kundens css-filer.

• ROI-funktionalitet, dvs. att man kan ange ett specifikt ord/fras som man vill följa

från klick på sökmotorn till köp i webbutik eller om man inte säljer något t.ex. till

att kund klicka på en maillänk eller skickar in ett kontaktformulär. 

• Man skall kunna förse kunder med egna inloggningsuppgifter för att titta på ”sin

statistik”.

• Kontrollfunktion på sökord, systemet skall titta på placeringen av sökord i ett

antal större sökmotorer. Man kan ange inom hur stort intervall sökningen skall

utföras. Dvs. om man anger siffran 100 på Google så talar system om på vilken

plats bland de första 100 resultaten kundens URL kommer i förhållande till

den/de sökord som läggs in. Funktionen skall automatiskt hämta metataggen

keywords från kundsiten och genomföra sökningen. Men man skall också kunna

mata in sökord manuellt. Man skall kunna schemalägga sökordsanalys, dvs. från

adminnivå kan vi t.ex. säga att placeringen sökorden för kunden www.nn.se skall

kontrolleras var 14:e dag, om något händer med placeringen skall ett mail gå ut

till en mailadress som specificeras när man aktiverar funktionen.

• Man skall kunna stänga av och sätta på en kunds funktioner var för sej.

• Det skall vara enkelt att lägga till ny funktionalitet till systemet och att göra

förändringar. 

• Val av programmeringsspråk, PHP är bekvämt att jobba i, men kanske inte det

självklara valet för att skriva ett sånt här system i? Vissa delar skulle nog tvingas

skrivas i något annat språk. Så det kanske är bäst att köra med JSP eller C

kanske? 
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De funktioner som efterhand har tagits bort är:

• Registrera webbrobotar, datum tidpunkt och räknare på hur många gånger de

besökt sidan.

• Antal besökare, med demografi över vilka länder de kommer från. Demografi på

besökare från sökverktyg. ( Enbart Demografi delen, inledningsvis)

• Man skall kunna inkludera kundens css-filer.

• ROI-funktionalitet, dvs. att man kan ange ett specifikt ord/fras som man vill följa

från klick på sökmotorn till köp i webbutik eller om man inte säljer något t.ex. till

att kund klicka på en maillänk eller skickar in ett kontaktformulär. 

Många utav de kvarvarande funktionerna har också ändrats efter utvecklingens gång,

oftast på grund av bristande användarvänlighet eller att bättre funktioner införts.

Ibland har jag också fått välja att inte ta med vissa funktioner då det system som

skulle skapas under projektets gång räknas som version 1.0 och med all sannolikhet

kommer både förändras och utvecklas i framtiden. 

3.2.2 Prototyping

Den metod jag valt att arbete efter kallas för prototyping. Thomas Connolly och

Carolyn Begg (Database systems) beskriver prototyping enligt följande i boken

Database Systems:

”Building a working model of a database application”. Alltså, att bygga en

fungerande modell av själva applikationen. En prototyp är en fungerande modell som

vanligtvis inte har alla de funktioner som slutversionen av ett system kommer att ha.

Syftet med att jobba på detta sätt är att användarna av systemet på regelbunden basis

får prova på enkla versioner av systemet för att på så sätt kunna styra utvecklingen åt

det håll som för dem lämpar sig bäst. Man kan på detta sätt lokalisera fel och brister i

systemet och ibland även hitta nya funktioner som man inte tänkt på i början. Det ger

även utvecklaren en chans att förankra projektet hos användarna mycket tidigt i

utvecklingsfasen, något som är mycket viktigt för att systemet skall fungera som

avsett. Det finns två olika typer av prototyping, kravbaserad prototyping och

evolutionsbaserad prototyping (Connolly, Begg – 2002). Kravbaserad prototyping
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används för att genom en prototyp hitta kraven för ett tänkt system, när man funnit de

krav som ställs på systemet kastar man prototypen för att påbörja byggandet av det

verkliga systemet. Den andra versionen, evolutionsbaserad prototyping används för

samma syfte, nämligen att hitta krav på systemet, men med en viktig skillnad. I

evolutionsbaserad prototyping kastar man aldrig bort prototypen, utan man förbättrar

den successivt allt eftersom man finnar krav som implementeras. På detta sätt blir den

första prototypen man tagit fram utvecklad till den slutgiltiga versionen av systemet.

Det är den sistnämnda som jag ska jobba efter. En viktig anledning för mig till att jag

vill jobba så är att jag på så sätt hela tiden kan visa Altus personal och vd hur

systemet ser ut samt låta dem ge konkreta förslag under utvecklingens gång. 
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3.3 Programmeringsspråk
För att kunna bygga en applikation som använder sig av en databas för att lagra

information krävs minst två olika former av programmeringsspråk. Det som jag skall

använda mig av är PHP för programmeringen på webbplatsen samt SQL för att

kommunicera med databasen och läsa samt lagra information. 

3.3.1 PHP

PHP är ett webbutvecklingsverktyg skrivet av och för webbutvecklare. Förkortningen

PHP står för ”PHP:Hypertext Preprocessor” (Converse & Park with Morgan-2004 ).

Språket PHP är ett så kallat serversideskriptspråk som kan skrivas ihop med vanlig

HTML kod. Liknande produkter eller språk är ASP – Active Server Pages, vilket är

Microsofts motsvarighet till PHP, JSP – Java Server Pages, vilket är Suns

motsvarighet. Det finns fler men PHP är ett av de största språken som dessutom är

helt gratis. 

Skaparen av PHP heter Rasmus Lerdorf. Lerdorf skapade PHP i eget personligt syfte i

slutet av 1994. Meningen var att han skulle kunna övervaka de användarna som

besökte hans privata hemsida. Året efter satte han ihop denna samling av script i ett

paket som han döpte till Personal Homepage Tool (också känt som, the PHP

construction kit), detta för att kunna dela med sig av de funktioner som han hade

skapat. Version 2 släpptes strax efteråt och gick under namnet PHP/FI och

inkluderade också en Form Interpreter – en formulärtolk. Detta för att kunna köra sql

kommandon (Converse & Park with Morgan-2004 ). 

År 1997 användes PHP av cirka 50 000 webbplatser runt om i världen och det

började bli för stort för en enda person att handha all funktionalitet. Därmed skapades

en liten grupp som valde att fortsätta köra projektet som open source. På så sätt kan

man få in nya funktioner från utvecklare runt om i världen. Detta ledde till att Zeev

Suraski och Andi Gutman som är två israeliska programmerare utvecklade PHP3 och

PHP4. 

I oktober 1998 uppskattades att det fanns strax över 100 000 unika domäner som

använde PHP i någon form (Converse & Park with Morgan-2004 ). Drygt ett år

senare var siffran över 1 miljon. Idag räknar man med att det finns över 15 miljoner

webbservrar som har PHP installerat. 
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3.3.2 Databasen MySQL

MySQL är en open source, SQL relationsdatabas hanteringssystem (RDBMS) som rä

gratis för de flesta användare. I början av sin tid fick MySQL kritik då det saknades

stöd för vissa rutiner av bland annat hantering av främmande nycklar och nästlade

frågor. Men, efter en tid fick MySQL en relativt bred grupp användare som

uppskattade systemet för sin enkelhet och sin förmånliga effektivitet. MySQL har

även haft lite draghjälp av andra teknologier såsom PHP, Java, Perl och Phyton som

har uppmanat till användningen av detta system, och har många färdiga moduler för

det (Converse & Park with Morgan-2004 ). 

Databaser är i de flesta fall mycket användbara. De kan sägas vara det mest använda

dataprodukten idag, och används i väldigt många system (Converse & Park with

Morgan-2004 ). Dock så är inte MySQL en databas förens man ger det en struktur.

Där kan man säga skillnaden i RDBMS och en databas ligger. Har man en RDBMS

och ger denna vissa krav så får man en databas. 

MySQL har sina rötter i Sverige och en utvecklare vid namn Monty Widenius som

arbetade på ett företag TcX. Det var via kanaler på jobbet som Monty kom i kontakt

med mSQL, en tidigare och betydligt mindre utvecklade version av det vi idag kallar

MySQL. Monty kombinerade tekniken i mSQL med andra tekniker han jobbat med

och kunde på så sätt skapa funktionaliteten i MySQL. MySQL har på senare tid vuxit

sig till att bli ett av de största databashanteringssystemen på marknaden (Converse &

Park with Morgan-2004 ). 

 

3.3.3 Varför MySQL och PHP ?

Det finns många andra teknologier man kan använda vid skapandet av ett system av

den karaktär som Altus kräver. Den mest uppenbara anledningen till att jag väljer

MySQL och PHP är att det är dessa språk jag kan bäst. Men, det finns naturligtvis

andra mycket stora fördelar som man kan ta hänsyn till, inte minst för företagets

Altus skull.

Kostnad. 

Att använda PHP kostar absolut ingenting. Det är en gratisprodukt som inte kräver

någon form av investering i programspråket i sig, varken innan eller efter projektet.

Likaså är det med MySQL, det är en produkt som oftast kommer gratis om man ska

använda det för eget bruk. Ska man dock skapa applikationer bör man betänka att det

inte är ett helt open source projekt i samma mening som många andra. De som
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utvecklar MySQL jobbar inte gratis och därför finns det anledning att köpa en licens

eller liknande. Det kommer garanterat att bli mycket billigare än vilken annan

liknande produkt som helst. Nämnas bör också att PHP/MySQL kan köras på ganska

billiga hårdvaror vilket minskar dessa kostnader mycket. (Converse & Park with

Morgan-2004 ).

Användarvänligheten.

I jämförelse med många andra programmeringsspråk så är PHP relativt enkelt att lära

sig. Om inte annat så finns det mycket litteratur inom ämnet som gör att det är enkelt

att söka hjälp om så behövs. Givetvis är detta olika för olika personer, enkelt är ju ett

relativt ord. Oavsett så är PHP mindre komplext än till exempel JSP eller ASP. NET. 

Har man ingen erfarenhet av relationsdatabaser eller tidigare har arbetat mycket med

Microsoft Access så kan MySQL verka lite invecklat. Dock, eftersom MySQL jobbar

efter att uppfylla ANSI SQL -92 standarden så har det skapats många verktyg på sista

tiden som kan användas visuellt, exempelvis PHPMyAdmin och den nya MySQL

Control Center (Converse & Park with Morgan-2004). 

HTML kompabilitet.

Att bygga ett webbaserat system kräver oftast att du använder sig av HTML kodning.

Det gör PHP mycket användbart då det är fullt möjligt att mixa dessa två språk på ett

smidigt sätt. PHP översätts också direkt vid körning på servern till vanlig HTML kod

innan den returneras till browsern, vilket gör att ens PHP kod aldrig blir synlig.

(Converse & Park with Morgan-2004 ).

Snabbhet

Även detta är en faktor som man måste ta hänsyn till, speciellt i Altus fall då det

handlar om många anrop samtidigt. PHP är ett mycket snabbt språk, särskilt när det

körs på en Apacheserver med en Unixdator. Jämförelsevis kan sägas att PHP är

åtminstone lika snabbt som ASP och det är betydligt snabbare än både ColdFusion

och JSP (Converse & Park with Morgan-2004). 

Popularitet

PHP har på senare tid blivit ett mycket populärt val, speciellt för så kallade två lagers

utveckling - Webb och Data. Detta skapar en kraftig användargrupp som alla

utvecklar språket mer och mer. Detta medför att det finns väldigt många
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Användarcommunities såsom phpportalen.net och webforum.se . Det blir därför lätt

att leta efter hjälp på nätet och ställa frågor i forum, tack vare dess popularitet. 

Server-side och Client-side programmering 

När man talar om programmering finns det två olika modeller att tala om. Det ena är

programmering på serversidan, eller programmering på klientsidan. 

Det mest vanliga är att man gör mindre program på klientsidan för att göra sin sida

mer dynamisk. Då använder man sig oftast av teknologier såsom CSS, JavaScript

eller Java applets. Innebörden av klientsides programmering är att all kod som skall

läsas körs direkt i och av browsern, det vill säga servern skickar all kod som berörs

och sedan översätts den av browsern. Serversides programmering däremot är

tvärtemot. Där översätts all kod innan all kod skickas till klienten och översätts på så

sätt av servern. Exempel på sådan kod är PHP, JSP eller ASP. Serversides

programmering är uppbyggd av två delar; scriptspråket och scriptmotorn som oftast

är inbyggd i webbservern. Motorn kontrollerar och översätter vad som är skrivet i

språket. (Converse & Park with Morgan-2004)

Vad är det som styr valet av programmeringsmetod? Man kan använda båda

metoderna till det mesta. En fördel med klientsides programmering är att det ä snabbt

och inte kräver serverkapacitet. Serversides programmering å andra sidan gör att det

inte spelar någon roll vilken browser du kör, inget utav koden körs där ändå. Allt

browsern behöver göra är att läsa den vanliga HTML koden. Dock så kan man

använda sig av båda typer av metoder. Att köra kommandon mot databasen görs

effektivt med serversides programmering medan man ofta vill utföra kontroller av det

som skall skickas till databasen innan koden körs, därför bör man använda någon

form av klientsides programmering för det, till exempel JavaScript. 
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4. Empiri

4.1 Systembeskrivning
Det första steget i arbetet blev att reda ut vad som skulle byggas till vilken del,

kunden eller Altus. Altus skulle i detta fall stå som en host för en kunds alla besökare,

det vill säga logga alla besök som en kund har, strukturera informationen och sedan

låta kunden ta del av informationen i olika former. För att detta skulle vara möjligt så

krävs att kundens webbsidor anpassas för att kunna skicka logganrop till en funktion

hos Altus som sedan behandlar datan. Klart står att projektet består av två delar; en

liten del – kundens funktion, samt en större del – Altus funktion.  Kundens funktion

var tvungen att bestå av ett script i någon form som kunde klara av att hämta viss

data, skicka data samt skicka statisk information.  Altus funktion är egentligen en

större mängd funktioner, det vill säga själva systemet där kunden kan logga in och

titta på sin statistik samt Altus personal kan logga in för att bevaka sina klienter. Bild

1 visar en överblick av hur systemet ursprungligen utformades. Det som visas är vyn

över hur informationen hämtas och lagras.

Projektet kommer att följa en mycket naturlig utvecklingslinje. Vissa delar är tvunget

att bygga i viss ordning. Till exempel så är det ett måste att snabbt få igång ett

fungerande script som samlar information hos kunderna så jag därigenom får en

samling data att sammanställa och fortsätta bygga funktioner gentemot. Därigenom

blev första steget att bygga detta script och samtidigt skapa en databas som behandlar

och lagrar informationen. 

Systemet kommer att bygga på att varje besök på en webbplats loggas i en databas.

Man måste göra skillnad på om det är en unik besökare eller om det är en

återkommande besökare. Vad som bestämmer om det är en unik besökare eller inte är

upp till var man att bestämma, i Altus fall anses ett dygn vara ett bra riktmärke för att

ett besök skulle vara unikt. En annan viktig faktor är från vilken kunds webbplats

loggningen kommer. Då Altus inte har någon begränsning av antalet totala kunder så

kan det ske i stort sett hur många loggar som helst och alla måste kunna identifieras

unikt, både genom ett loggningsid, men också ett kundid. En tredje faktor som jag

måste ta hänsyn till är att en webbplats består av många sidor, och alla dessa måste

innehålla det anropande scriptet. Detta för att sökmotorerna inte alltid länkar index
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Altus Kunder
www.foretag.se

Altus Databas

Användare/Kunder

Bild 1.

Instruerar användarens klient att anropa Altus Logg script. 
Där skickas all insamlad information med.



sidorna utan en användare kan via länkar komma till nästan vilken undersida som

helst. Därför blir det skillnad på en loggning och ett besök. Loggning är det första

som sker när en unik besökare surfar in, besök blir det när han fortsätter surfa mellan

sidorna eller återkommer inom ett dygn. Detta gör att jag måste skapa två olika

loggningstabeller i databasen, en Loggtabell och en Besöktabell. För att skilja dessa

åt kommer jag använda en cookie, som innehåller det unika loggid, som sätts vid en

unik loggning i Loggtabellen, och om det finns en cookie vid nästa anrop så blir det

en loggning i Besökstabellen med cookiens loggid som identifikator.

Själva loggningen i sig kan i ett scenario beskrivas enligt bild 2.
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Användare söker på Google

Användare klickar på listad länk till Altus Kund
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Vår loggfil samlar informationen från scriptet och användaren, samt kollar om kunden har en cookie satt av oss.

Om användaren har en cookie
-> Lagring i Besökstabell

Om användaren inte har en cookie 
– > Lagring i Loggtabell + sätt en cookie

Bild 2.



4.2 Kundscript

När Altus jobbar med sina kunder får de tillgång till dessas servrar så de kan förändra

deras webbplatser genom hårdkodning. Den enda möjligheten var att på något sätt i

detta skede lägga in kod som utför önskad funktion för statistiksystemet hos kunden.

Denna tanke tog direkt bort möjligheten att bygga scriptet i php, då vi inte kan ändra

filnamnen på kunders webbplatser eller köra funktioner på deras servrar. Scriptet var

tvunget att köras hos klienten vilket därmed avgjorde valet, det blev JavaScript. Då

jag inte initialt kunde särskilt mycket om JavaScript så fick jag direkt leta

information på nätet som kunde användas. I samråd med Altus valde vi att bygga en

funktion som anropar en ”bild” på Altus server. Denna bild är ingen bild utan en

webbsida som samlar in informationen som skickas. Den största motiveringen till

denna lösning är att vi inte vill anropa våran databas direkt från kundernas webbsidor

utan vill att detta sköts internt hos Altus. Men, då JavaScript inte är särskilt

funktionellt till att skicka data mellan servrar fick vi lösa det genom att skicka

information via URL:en. 

4.2.1 Skicka informationen

För att kunna skicka informationen via URL så var jag först tvungen att samla in den.

Detta görs direkt i scriptet som anropar loggfilen på Altus server. Scriptet ser ut så

här:

<script type="text/javascript">

var img = new Image();img.src="adressen-till-våran-logg-fil?id=kundid&referer="+

escape(document.referrer)+"&page="+ escape(document.location.href);

</script>

Ett fast värde läggs manuellt in i koden när man optimerar sidan, nämligen id.

Detta id skall vara unikt för varje kund och kommer att vara krypterat. De två

andra värdena som skickas med är referer och page. Referer hämtar referensen

från den tidigare sidan, vilket kan se ut exempelvis så här (från Google): 

http://www.google.se/search?num=50&hl=sv&q=bilstereo&btnG=S%C3%
B6k&meta=
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Ur denna referens kan man utläsa att besökaren kommer från www.google.se och

att besökaren sökt på ordet bilstereo. 
Variabeln page innehåller den sida som ovanstående script ligger på hos kunden,

på så sätt kan man se specifikt vilken sida besökaren surfade till från Google. 

Samtidigt som detta script hämtar ovanstående information från användaren så

säger den åt klienten/browsern att anropa en fil, nämligen loggfilen på Altus

server. När detta sker så blir det samma sak som om användaren manuellt surfat

till den adressen filen anger, i detta fall ”adressen-till-våran-logg-fil”, med

filändelsen “?id=kundid&referer="+escape(document.referrer)
+"&page="+escape(document.location.href)”. Document.referrer funktionen

hämtar in adressen som användaren kommer från, document.location.href anger

vilken sida man befinner sig på. På detta sätt kan vi i loggfilen hämta hem

referens, id samt page informationen genom enkla $_REQUEST variabler. 

4.3 Loggfilen

4.3.1 Ta emot informationen

Som beskrivet ovan så kommer informationen till loggfilen via ett URL anrop.

Innan den inledande analysen var färdigställd var jag av uppfattningen att jag

skulle bli tvungen att i samma Kundscript skicka med all aktuell information

såsom hostadress, ip-nummer, datumstämpel, operativsystem, vilken sökmotor

användaren kom ifrån, vilken sökfras som använts mm. Men då den inledande

analysen var färdig stod det klart att den informationen enkelt gick att hämta

direkt i loggfilen då det inte är Altus kund som anropar den, utan själva

användaren hos kunden. Scriptet hos Altus kunder styr bara användarens klient till

att själv anropa oss. Därigenom gick det att via relativt enkla php funktioner samla

in önskvärd information, allt utom operativsystem, sökmotor och sökfraser. 
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För att samla in den informationen var jag tvungen att bygga funktioner som söker

igenom referensuppgifterna som hämtas av Javascriptet hos kunden. 
Loggfilen är uppbyggd i naturligt lagda sektioner. Den första sektionen samlar in

alla nödvändig information via php:s fördefinierade funktioner:

• getenv("REMOTE_ADDR") – Hämtar ip-nummer
• gethostbyaddr($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) – Hämtar hostadress med hjälp

av ip-nummer
• $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] – Hämtar en sträng där operativsystem,

browser mm ingår. 
• date("Y-m-d H:i:s") – Tidsstämpel i format xxxx-xx-xx xx-xx-xx.

De funktioner som skapades för att hämta information om eventuell sökmotor

eller annan sida besökaren kommer ifrån, samt vilket operativsystem eller vilken

browser som använts ser ut som följer:

Tre olika funktioner har skapats. Två av dem utgår ifrån $_SERVER funktionen

som visas ovan. Dessa två funktioner heter os_detection() och browser_detection

(). Den tredje, engine_detection() utgår ifrån den referensvariabel som skickas via

Javascriptet till URL:en, denna hämtas via $_REQUEST['referer']. 

4.3.2 Köra funktionerna

Den informationen man får genom ovan nämnda funktioner är relativt

komplicerad och det krävs ett effektivt sökscript som kan leta igenom

textsträngarna efter den information som är intressant. Strängarna som kommer

från referensvariabeln kan se ut så här:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=sivans&btnG=S%C3%B6k&meta=

För att funktionen ska fungera tillfredsställande krävs att man analyserar

referenssträngen noggrant och ställer upp ett sökmönster efter detta. Funktionen

engine_detection() består av två delar, en del som letar upp sökfrasen och en

andra del som letar upp vilken motor som använts. Sökmotorerna måste listas
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manuellt och funktionen blir så stor som antal sökmotor man vill leta efter.

Exempel på kod från funktionen kan se ut så här:

parse_str( str_replace ( "?","&","___url_http_referer=".$strängen_från_referer ),$vars );

if ( !array_key_exists ( "q" , $vars) )

$vars [ "q" ] = "";

if ( preg_match ("/http.+google\..+\/.+/",$vars["___url_http_referer"] ) )

                 { $searchengine = "Google"; $terms = $vars [ "q" ]; }

Först körs funktionen parse_str vilket modifierar strängen så de olika attributen

läggs i en Array, samt att vissa tecken ersätts med andra tecken. När vi sedan

modifierat strängen till en Array gör vi en sökning i den, i exemplet ovan letar vi

efter nyckelordet ”q”. Detta gäller inte i alla fall, utan variabeln ”q” kan vara olika

beroende på sökmotor. Google använder ”q”, AskJeeves använder ”ask”, Lycos

använder ”query”. Sedan körs en sökning efter motornamnet tillsammans med

reguljära uttryck som styr sökningen. Om sökningen lyckas så kommer det i

slutänden finnas en Array som returnerar: 

$values[0] = $searchengine;

$values[1] = $terms;

return $values;

Detta svar kontrolleras sedan med en strcmp på sökordet. Om det uppfylls så

lagras uppgifterna i databasen. Om det inte uppfylls betyder det att ingen

sökmotor har använts för att komma till sidan och ingen insättning i databasen

sker. 

En vy över hur funktionen fungerar kan ses i scenariot på bild 3.
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4.3.3 Scenario

Scenario för funktionen engine_detection().

4.3.4 Datalagring version 1 

Initialt hade jag ingen databasstruktur att sätta in datan i, utan jag valde att jobba

mot en vanlig textfil där alla insamlad information sattes in. Detta för att jag ville

att informationen skulle vara färdigbehandlad till 100% innan jag skarpt körde det

mot databasen. 

Textfilen kunde i en början se ut så här:

213.114.129.179*c-b38172d5.013-2017-

73746f11.cust.bredbandsbolaget.se*Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows

NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

*http://www.karlstadmultisport.com/content.php?content.22*

Id=123*http://www.kalmar-multisport.se/*2005-02-15 21:32

Ovanstående sträng representerar en rad ur textfilen. Det som har lagts in är, i rätt

ordning och separerade med en stjärna *: ip-nummer, hostadress,

Browser/operativsystem, referens (ej sökmotor i detta fallet), Id, Page och

tidstämpel. 

Efter jag fått funktionerna att fungera som jag ville såg samma textsträng ut så

här:

194.47.101.45*ajasv02.univ.vxu.se*Mozilla 1.7*Windows XP*Altavista*kalmar

multisport* Id=123*http://www.kalmar-multisport.se/theteam.php*2005-02-21

12:23:08

Här är all information lättbeskådlig och strukturerad, i samma ordning är det nu

lätt att utläsa: ip-nummer, hostadress, browser, os, referens, sökord, Id, Page och

tidstämpel.

4.3.5 Färdigställande
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I detta skede ansåg jag att jag hade gjort klart två mycket viktiga delar i projektet,

nämligen informationsinsamlandet samt funktionerna som skall skicka

informationen från kunderna till våran server. Detta medförde också att den del

som tidigare kallats kundens funktioner, den lilla delen av projektet var klar. Den

stora delen, som består i att skapa själva systemet med hjälp av all information är

det som återstår. Rent tekniskt är det svåraste över. Det som är kvar är mest

bearbetning av data på ett effektivt sätt samt designa systemet så det blir

användarvänligt och enkelt att uppdatera. Men detta är senare frågor, först krävs

en databas konstruktion som kan lagra datan och på ett enkelt sätt extrahera den.
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4.4 Databasen

4.4.1 Diskussion

En viktig faktor i början av databaskonstruerandet är att göra en analys av

kommande trafikkvot. Om man räknar med att Altus ligger stadigt på 500 kunder,

och varje kund har ett snitt på 500 besök per dag utgör detta en trafik på ca 250

000 anrop per dag till altus loggfil. Sannolikheten är dessutom stor att detta är lågt

räknat samt att man får beakta att många anrop kan ske så gott som samtidigt.

Med detta i åtanke var jag tvungen att välja mellan en snygg eller snabb

databasdesign. Ju fler tabeller med mindre attribut desto fler insättningar (inserts)

skulle krävas. Alternativet var att använda lite större tabeller och då bortse från

det faktum att det ibland blev lite dataredundans. På detta sätt undviker jag att

flera olika sql satser körs vid varje anrop utan håller dessa på ett minimum. 
Detta kommer att bli på bekostnad av effektivitet när datan ska extraheras, men då

detta inte alls är lika krävande så anser jag det var ett bättre alternativ. 

För att kunna utnyttja all möjlig information om Altus kunder samt deras köpta

tjänster hos Altus valde jag tillsammans med Altus att koppla ihop

statistiksystemets databas med företagets befintliga databas. Detta för att slippa

föra ett totalt register över kunder på dubbla platser. Det kändes också naturligt att

kunna använda den av Altus personal inlagda informationen om kunderna. Vi

valde också att använda två separerade databaser, dvs. en ny databas skapades för

att lagra informationen som skapas i statistiksystemet. Anledningarna till detta är

flera. För det första så manipuleras inte datan i statistiksystemet manuellt av Altus

personal, detta sköts per automatik av systemet, till skillnad från kunddatabasen

som ofta uppdateras eller ändras. Det kan, av säkerhetsskäl, därför vara klokt att

hålla dessa separerade då en manuellt uppdaterad databas löper större risk att

krascha eller skadas. En annan anledning är att massor av data skulle ha behövts

kopieras över till den nya databasen, vilket kändes onödigt. 
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4.4.2 Designen

Den nya databasen som är skapad för att hålla reda på datan för statistiken samt

dess användare är ganska liten. Grunden för databasen, och hela systemet, ligger i

två tabeller; Logg och Besökare. Utöver dessa två finns det två centrala tabeller;

Kund och Söksträng. Därefter finns det tabeller som håller reda på funktionella

biter såsom kundinloggningar – Kundlogg, samt administratörsinloggningar –

Adminlogg, och en tabell som lagrar texter till själva siten - Texter. 
Bild 4 utgör klassdiagrammet. 
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4.4.3 Diagramförklaring

Kund

Klassen Kund är central i diagrammet. KundId är ett unikt id som tilldelas varje

kund. Det utgör identifikator vid varje loggning som sker, vare sig det är i tabellen

Logg eller Besök. Genom detta id kopplas varje loggning till en specifik kund.

Namn är namnet på kunden, dvs. företagsnamnet. Anvnamn och password är

uppgifter som kontrolleras vid inloggning till statistiksystemet. Rättighet är den

rättighet kunden har i systemet, detta är en mycket viktig detalj då alla

statistikuppgifter som visas på sidan först kollar mot databasen att kunden har

rättighet att ta del av uppgifterna. Startdatum är det datum som kunden kopplades

på i statistiksystemet. Inloggad är en parameter som skall uppdateras i realtid när

kunderna loggar in och ut ur systemet, för att kunna se vilka som är online. Detta

ingår dock inte i prototypen i nuläget utan är tänkt som senare tillbyggnad.

Reggad är en engångsvariabel som kollas av varje gång en kund loggar in i

systemet. Det är dock bara vid kundens första inloggning som denna variabel

används, just för att säga till när det är första gången.  

Logg

Logg är den tabell som registrerar huvuddelen av de statistikuppgifter systemet

ska presentera för kunderna. I loggtabellen registreras besöken enbart när de är

unika. Loggid, är det id som unikt identifierar varje loggning som görs i systemet.

Det är dock viktigt att skilja på loggning och besök, då loggning blir ett id för

själva besökaren på webbplatsen som, om besökaren återvänder inom ramen för

ett unikt besök, återanvänds. Kundid är det id som visar från vilken webbplats

loggningen sker. Browser lagrar vilken webbläsare/klient användaren använder

sig av exempelvis Mozilla, Internet Explorer eller Netscape. Ip-nummer, här

lagras besökarens ip-nummer, som sedan används för att ta fram hostadressen som

lagras i host. Os lagrar användarens operativsystem och tid är den tidpunkt på

sekunden som besöket loggas. 
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Besök

Besök lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att kunna spåra en besökare samt

se vilken sökmotor denne kom ifrån. Id är ett vanligt id för varje besök som görs,

det sköts genom en auto increment. Loggid är samma loggid som används i

tabellen Logg och det används för att kunna koppla ihop dessa två tabeller.

Kundid kopplar varje besök till en unik kund. Referens lagrar datan som visar vart

besökaren kom ifrån. Ursprung lagrar data om vilken sida anropet kom ifrån, det

vill säga vilken sida som det anropande scriptet ligger på. Tid lagrar en tidstämpel

som på sekunden visar när besöket loggades. Motor är ett värde som anges som

ett om referensen är en sökmotor och noll om det är en vanlig sida. Detta för att

snabbt kunna extrahera datan som bara hör samman med sökmotorerna. 

Söksträng

Söksträng hör ihop med Besök. Kopplingen är att ett besök kan komma från en

enda söksträng, men en söksträng kan komma från flera sökmotorer. Id

identifierar varje söksträng unikt, medan Loggid kopplar ihop söksträngen med

själva besöket. Sökord lagrar den fras som användes vid sökningen och referens

visar vilken motor sökningen gjorde på. Kundid kopplar ihop sökordet till den

kunden som användaren klickade sig vidare till.  

Kundlogg

Kundlogg är en tabell som lagrar information om vilka kunder som loggar in sig i

systemet. Id identifierar varje inloggning unikt, kundid lagrar id på den kund som

loggar in. Namn lagrar kundens namn, senast lagrar det sista datum då kunden

loggad in. Antal ökar med ett varje gång en inloggning sker för att se hur många

gånger en kund loggat in. 
Adminlogg – fyller nästan samma funktion som Kundlogg. Skillnaden är att

denna tabell håller reda på inloggningen av administratörerna av systemet, det vill

säga Altus personal. 
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Texter

Är en fristående tabell som inte är nödvändig för systemets funktionalitet eller

statistiken i sig. Denna tabell är enbart skapad för att göra gränssnittet så

dynamiskt som möjligt och det är i Texter som alla större texter på webbplatsen

lagras. Detta medför att man aldrig behöver gå in och skriva om texter direkt i

koden till systemet utan enkelt kan uppdatera de texter som finns i denna tabell. 

4.5 Statistiksystemet

4.5.1 Diskussion
Tanken är att användarna av systemet skall delas upp i två kategorier; Kunder och

Personal. Dessa två är sedan internt uppdelade i flera nivåer, men grundstommen

utgörs av dessa två. 

4.5.2 Inloggning
Det första en användare av systemet kommer till är en inloggningssida. Denna

sida är samma för båda grupper användare, dock så blir resultatet efter inloggning

helt annorlunda beroende på grupp. Inloggningssidan består av två fält som fylls i;

användarnamn samt lösenord.
Det som avgör vad som är

kund och personal är

användarnamnet. Detta är

indelat i två modeller, ett

statiskt värde som personal

fyller i, om just detta statiska

värde fylls i hämtas det

individuella lösenordet för

just den personen i personalen. Alla kunder har olika användarnamn så om det

användarnamn som fylls i inte är det statiska värdet, hämtas lösenordet för just

detta användarnamn och sedan bekräftas uppgiften och användaren slussas vidare

till menyn. Ett scenario för inloggningen kan ske enligt bild 5.
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4.5.3 Confirm
Confirm är en mycket viktig sida med funktioner som skapar många av

förutsättningarna för att systemet skall fungera korrekt. Det är Confirm som

kontrollerar lösenordet och användarnamnet. Men det är också Confirm som

hämtar ytterligare uppgifter om användaren, i detta fall kunden, så att de uppgifter

kunden tar del av i systemet är de som tillhör densamme och inte andra kunders

uppgifter. För att hantera kundernas information använder jag mig av sessioner. I

denna session sparar jag en array som innehåller uppgifter såsom om kunden är

inloggad, kundens id, domän och denne kunds specifika rättighet. 
En kontroll körs sedan på varje undersida i systemet för att kontrollera att denna

session är som den ska samt att värdet som betyder att kunden är inloggad

stämmer. Om detta misslyckas kommer användaren direkt bli utkastad ur systemet

och hamna på en felmeddelande sida.  
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4.5.4 Kundens vy

I kundens vy är mer tid nedlagd på design. Även om inte detta har varit

huvudfokus så krävs ändå att systemet skall vara estetiskt tilltalande för att man

skall vilja använda det. 

Det första en kund

kommer till efter att ha

loggat in är en meny

samt välkomstsida.

Detta fungerar som

startsida. Systemet är

uppbyggt med hjälp av

ett två-meny system, ett

i ovankant som utgör de stora avsnitten såsom ”mina uppgifter”, samt ”statistik”.

Dessa två har sedan en meny placerad till vänster och häri finns

funktionsmenyerna. Dessa kan vara, under mina uppgifter t ex, funktioner som att

titta på vilka sökord man optimerat eller ändra sina egna företagsuppgifter såsom

telefonnummer, kontaktperson och dylikt. Under statistik finns det flera

funktionsmenyer med egna undermenyer som låter användaren av systemet

undersöka sin statistik. 

4.5.5 Kundens funktioner
Med funktioner menar vi i detta avsnitt de olika vyerna kunden kan se sin

statistik. Dessa vyer utgörs av tre huvudkategorier; Översikt, Besökare och

Referenser. 
Översikt är precis vad det låter som, en översikt där mängden information

begränsas så det bli lättöverskådligt och enkelt att utläsa vad som används

mest/söks på mest. De värden som visas här är: De 5 mest använda sökmotorerna,

de 10 mest använda söksträngarna, antal besökare – totalt och unikt, senaste 20

besökarna (hostadresserna), de 5 mest använda browsers samt de 5 mest använda

operativsystemen. 
Besökare mäter besökarstatistiken, denna är indelad i två delar; Unika besökare

och Spåra besökare. Unika besökare listar alla unika besökares hostadresser och

skriver ut dem som länkar. Klickar man på en länk kan man utläsa detaljerad

information om just denna besökare. Exempel på detaljerad information är vilken
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tidpunkt han besökte

sidan, denne besökares

operativsystem,

browser, ip-nummer

med mera. Till höger

ses hur hostadresserna

listas samt hur en vald

besökares specifika

information visas i boxen till höger. 

Spåra besökare, är en funktion som är under utveckling. Tanken bakom denna

funktion är att kunna följa ett besök från den, eventuella, sökmotorn denne

kommer ifrån, via den väg besökaren klickar sig vidare inom webbplatsen. I

dagsläget finns funktionen i ett grundläge. Det innebär att man enbart kan se

adressen till de sidor som kunden går igenom, en slags ”från – till” princip. Detta

är tänkt kunna utvecklas till att bli mer avancerad. Man kan till exempel koppla in

en tidsfunktion som mäter hur länge besökaren befann sig på varje sida och den

totala besökstiden för besöket. 

Referenser innehåller statistik om besökets ursprung. Detta innefattar uppgifter

som vilken sökmotor besökaren kom ifrån, exakt vilken sökfras som användes.

Denna information delas upp så kunden kan se hur många besökare som kommit

från en specifik sökmotor samt vilka sökfraser som använts och hur många som

använt samma sökfras. Kunden kan också välja vilken period som han vill

överblicka, senaste dagen, året, månaden, veckan och så vidare. 

Under huvudkategorin uppgifter finns uppgifter lagrade om kunden. Uppgifterna

hämtas från Altus egna databas och kunden har här möjlighet att ändra sina

uppgifter efter hand. Under denna meny finns också en mycket viktig funktion,

nämligen kunden möjlighet att undersöka hur de sökord som denne optimerat står

sig mot fyra större sökmotorer, rankingfunktionen. 

Denna funktion var något som Altus redan hade tagit fram delvis, men som jag

fick sätta mig in i för att kunna använda mot mitt gränssnitt samt så det skulle

passa statistiksystemet så effektivt som möjligt. 
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4.5.6 Rankingfunktionen
För att kunna använda sig av denna funktion krävdes en noggrann genomgång av

hur den fungerar. Funktionen använder sig av flera variabler för att utföra

sökningar. Därför finns det så kallade setupfunktioner för den stora

sökfunktionen. Dessa mindre script sätter upp sökningen med de rätta värdena

beroende på vilka sökmotorer som skall sökas igenom. Dessa setup-script kräver

att man analyserar sökmotorernas resultat sidor noggrant. Detta kan ske stegvis.

1. Först krävs att man analyserar URL strängen som skapas efter sökning i respektive

sökmotor. Detta för att kunna utläsa vart sökfrasen kan hittas samt för att kunna

anropa en URL genom sök funktionen. 

2. Därefter analyserar man källkoden till resultatsidan och letar upp de block som

utgör varje träff. Oftast kan man i koden hitta dessa block mellan taggar <li> eller

diverse <class> taggar. Detta är olika beroende på sökmotor. 

3. Steg 3 består av att man analyserar inom det block som utgör varje träff för att hitta

inkapslingen av den adress man letar efter. Detta är också specifikt för varje

sökmotor. 

4. Exempel. 

Så här kan ett block inom en sökmotor se ut:

<li><a class="result"

href="http://www.altus.se/pressrelease_2005_02_09.php">Altus AB

- Sökmotorpositionering och Optimering</a><font

color="#808080"> </font><br />

Altus sökmotortjänster hjälper dig att på ett kostnadseffektivt sätt

positionera er på sökmotorerna. Även registrering till över 4000

sökmotorer.<br />

<a href="http://www.altus.se/pressrelease_2005_02_09.php"

target="lycos"

title="&Ouml;ppna&nbsp;i&nbsp;nytt&nbsp;f&ouml;nster"

style="color:#868686;"><img src="/image/icon.gif"

alt="&Ouml;ppna&nbsp;i&nbsp;nytt&nbsp;f&ouml;nster"

align="middle" />http://www.altus.se/pressrelea ...</a> |

<a href="/cgi-bin/pursuit?query=altus.se&enc=utf-

8&morehits=1&sc=blue&SITE=se&dincl=www.altus.se&cat=slim_loc

38



&maxhits=10" title="Fler tr&auml;ffar fr&aring;n denna

dom&auml;n">Fler tr&auml;ffar fr&aring;n denna

dom&auml;n</a><br />&nbsp;

</li>

Om man analyserar ovanstående kodsträng kan man utläsa de kodbitar jag nämnde innan.

Exempelvis, blockuttrycket utgörs av <li> och </li>. Däremellan kan man utläsa den

fetmarkerade adressen, det vill säga det uttryck som vi ska söka efter. Denna är inkapslad av

align=”middle” och </a>. 
Konfigurerar vi då setupfunktionen för just denna specifika sökmotor, Lycos, så vet

sökfunktionen vilka blockuttryck den ska söka efter, samt vilken inkapsling den eftersökta

adressen har. För varje gång ett blockuttryck hittas utan att den eftersökta adressen finns

ökas ett värde med ett, när funktionen sen hittar sökuttrycket returnerar den värdet, som är

samma sak som positionen. 
För att ha någon text eller sträng att leta i så anropar man hela innehållet av en sida via

URL:en. Denna URL måste då vara uppbyggd så att den innefattar de sökord som man

faktiskt vill söka på, och sedan få träffresultat på. 

Sedan använder man funktionen ’return @file_get_contents($url)’, där $url innehåller den

uppbyggda URLsträng som innefattar sökord, språk mer mera. 

I den funktion jag byggt upp listas alla de sökord som kunden valt att optimera. De skrivs ut

tillsammans med en checkbox. Där kan man sen kryssa i de sökord som man vill testa på de

olika motorerna, så

byggs en sträng/fras

ihop av de ord man

kryssat för och skickas

till funktionen som

söker igenom

motorerna. På detta sätt

kan kunden själv välja

vilken ordkombination

denne vill testa. 
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Sökfunktionen resulterar sedan den platsen på sökmotorn kundens webbplats hamnat på via

sökning med de valda sökorden. Om kundens webbplats inte finns inom ett visst antal

träffar så returneras istället automatsvaret ”Finns ej bland de XX första resultaten”. 
Utöver detta finns även ett ”kontakta oss” formulär som kunden kan använda för att

kontakta sin säljare. Detta skickas som e-post, och det hämtas ur databasen vem som är

säljare för respektive kund. På så sätt får alla säljare eller anställda ta ansvar för sina

klienter och hjälpa dem vid behov. 

4.5.7 Personalens vy
Inom personalens gränssnitt finns det två nivåer som användarna delas upp i. Det ena är

rollen som administratör, den andre är som vanlig användare. Skillnaden dessa emellan är

att administratören har tillgång till några fler uppgifter. Det ena är kontrollen av hur

personalen har loggat in och ut. Det andra är inloggningsuppgifterna för kunderna. Dessa

kan endast ändras och ses av administratörerna. 
Utöver dessa två faktorer kan de båda kategorierna användare göra samma saker i dagsläget.

Att begränsning vad gäller lägga till eller ta bort kunder från systemet inte har

implementerats är helt enkelt av den anledningen att själva grundtanken med systemet utgör

från att varje kund har en säljare som denne kan kontakta. Denna säljare måste då kunna

följa upp samt kunna ändra de ordrar som kunden vill. Exempel kan vara att kunden från

början har köpt ett standard paket i statistiksystemet. Om kunden senare vill ändra till ett

kraftfullare abonnemang skall detta kunna göras utan inblandning av tekniker eller

administratörer. På så sätt blir det en naturlig uppföljning av kunden för säljarna. 

När personalen loggar in på systemet så kommer de till en liknande sida som kunderna gör.

Skillnaden ligger mest i designen då kundens gränssnitt har utformats för att bli så lättläst

som möjligt. Detta har

det inte fokuserats lika

starkt på här. Alla

menyer ligger till

vänster och det första

som efterfrågas är en

kund att administrera.

Man kan då välja en kund ur statistiken kundtabell via en scrollmeny. När man valt en kund

kommer man automatiskt till sidan ”administrera kund”. Övriga funktionssidor som finns
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är; lägg till kund, ta bort kund, kund besökslogg, redigera texter, anställda besökslogg

(enbart för administratörer), logga ut.
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4.5.8 Administrera kund
Här finns 4 olika möjligheter. Man kan; titta på överblicksstatistik, titta på detaljstatistik,

ändra kundens rättighet, titta på kundens uppgifter. I dagsläget är det dessa saker som är

aktuellt. I framtiden kan detta mycket väl komma att byggas ut betydligt. 
Överblicksstatistiken visar nästan samma statistik som kunden kan se, skillnaden ligger i att

personalen får större mängd uppgifter. Detaljstatistik är i skrivande stund inte utvecklat

ännu. Men de uppgifter som skall finnas här är färdigmanipulerad statistik, exempelvis

antal besökare per timme, antal besökare i snitt, vilka dagar som ha flest besök med mera.

Ändra kundens rättigheter är helt enkelt en funktion som ändrar rättigheten för kunden,

vilket styr hur mycket information denne har tillgång till. Skalan går från 1 till 4, där 1 är

lägsta rättigheten och 4 högsta. Under titta på kundens uppgifter kan man titta på

kontaktinformation som kunden själv kan manipulera. På så sätt skall denna information

alltid vara uppdaterad och aktuell. 

4.5.9 Lägg till kund
Lägg till kund är en funktion som låter väldigt enkel, men kopplingen är lite avancerad då

systemet är ihopkopplat med Altus egna kunddatabas. Detta innebär att när en av Altus

säljare säljer till en kund hamnar denna kund i Altus ordinarie databas. Kunden hamnar inte

automatiskt i statistiksystemets databas, då inte denna tjänst är standard för alla kunder.

Därför krävs det att man går in manuellt i systemet och lägger till den kund som önskar

abonnera på statistiktjänsten. Det som sker är att man i en scrollista får välja en kund från

Altus kunddatabas. När det valet är

gjort hämtas information om kunden

såsom kundnummer, domänadress

med mera. Denna information

skickas sedan till ett formulär som

tar emot och möjliggör manipulation av informationen. Detta för att kunna redigera

eventuella felstavningar och dylikt som inte varit av lika stor betydelse i den vanliga

kunddatabasen. Därefter får man manuellt tilldela kunden ett lösenord samt sätta den

rättighet som kunden har betalat för. Därefter, när man trycker på ”lägg till”, skickas

informationen till statisksystemets databas, där kunden läggs till i ytterligare en tabell,

kundtabellen. Det som sker i samma funktion är att mailadressen för kunden hämtas och ett

mail skickas per automatik till kunden som berättar att denne är tillagd i systemet och nu

kan använda systemet samt vilka inloggingsuppgifter som gäller. I mailet framgår också
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vilken säljare som är kundens kontakt och mailadressen till denne. Dessa uppgifter hämtas

dynamiskt ur databasen då det finns en koppling mellan säljare och kund i Altus databas. 

4.5.10 Ta bort kund
Ta bort kund är en enkel funktion som plockar bort kunden ur databasen. Dock så plockas

inte uppgifterna om kunden bort automatiskt utan detta skall göras automatiskt direkt i

databasen tills vidare. Dock kommer säkerligen det att konstrueras en funktion som

möjliggör detta ur gränssnittet i framtiden. 

4.5.11 Kund besökslogg
I kund besökslogg visas uppgifter

om alla kunders

inloggningsstatistik. Det som

vissas är kundnamn, vilket som är

det senaste datumet de loggat in

samt hur många gånger de har loggat in. I framtiden skall man även kunna se vilka som är

inloggade i realtid. 

4.5.12 Redigera texter
I funktionen redigera texter styr man de dynamiskt hämtade texterna som finns på de olika

sidorna i systemet. Dessa texter kan vara nyhetstexter, reklamtexter eller rena

informationstexter som förklarar för den inloggade kunden hur denne skall få fram en

information de vill åt. Då texterna lagras som ”blob´s” i databasen så kan man hämta dem

till ett formulär för att se vad som står. Men man kan också gå in i texten och ändra eller

uppdatera den. Så fort man gör

någon ändring och lagrar den så blir

det ändrat i realtid i systemet.

Systemet lagrar också datumet som

texten ändrades eller skapades vid så

man kan se hur pass väl uppdaterat

systemet är. Tanken är att

uppdateringar skall ske regelbundet

för att på så sätt nå ut till kunder samt informera om vilka nya funktioner som är under

utveckling eller om abonnemangsformer ändras eller liknande saker. Det kan ju också vara
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så att systemet ändrar utseende eller att någon funktionalitet ändras så man skall göra på nya

sätt. Då kan det underlätta mycket att man enkelt kan logga in i administrationsgränssnittet

och ändra informationen. Alternativet hade varit att hårdkoda texten i källkoden. 

4.5.13 Anställda besökslogg
Denna besökslogg har samma funktionalitet som tidigare beskrivna ”kund besökslogg”.

Den loggar vilka anställda som har loggat in och vilka tider som detta har skett. Denna

information kan dock bara ses av de med administratörsrättigheter, då tanken bakom denna

funktion är att få någon form av kontroll av vilka som använder systemet. Om det skulle

hända något, så kan man alltid kolla vem som loggade in vid den aktuella tidpunkten, eller

om data skulle spridas olovligt så har man i nuläget en viss form av möjlighet att

kontrollera vem som är ansvarig. 

4.5.14 Övriga, ickevisuella funktioner
Systemet har även några bakomliggande funktioner som inte syns. En av dessa nämndes i

databaskapitlet. Det är variabeln reggad, som finns i kundtabellen, som kan utlösa en

mailfunktion. Som jag nämnt innan så finns det en koppling i Altus databas mellan en kund

och dess säljare. Detta utnyttjas i båda riktningar, bland annat för att maila kunden med

uppgifter om sin säljkontakt. Men också för att informera säljaren om kundens status. Det

vill säga om denne någonsin har loggat in eller inte. Om kunden är förstagångsanvändare av

systemet, det vill säga att om reggad=0 så skickas ett mail till säljaren när kunden loggar in

som berättar att säljarens klient med namn XX nu har loggat in för första gången. Tanken

bakom detta är att säljaren i detta läge kan ringa upp klienten och informera lite mer om

saker och ting samt hälsa välkommen med mera. Detta för att kunden ska uppleva bästa

möjliga service. 
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5. Systemutvärdering
Efter att prototypen tagits i bruk så utfördes en utvärdering. De hänseenden som skulle

överblickas listas i metodavsnittet. 
Funktionaliteten är god, än så länge så fungerar loggningarna som de ska och datan som

manipuleras för att visa statistiken är mycket bra. Vissa brister finns naturligtvis, och

”barnsjukdomar” dyker upp och rättas till allt som tiden går. De funktioner som

efterfrågades är utvecklade eller ligger nära till hands att byggas. Vissa saker var tvungna att

strykas i det inledande skedet då tiden inte fanns att konstruera funktioner. Men i det stora

hela är jag nöjd med den funktionalitet som finns.
Säkerhet är en annan faktor som är viktig. Inloggning samt kontroll av att användare är

inloggad på varje sida är en relativt säker lösning. Dock så finns det inget som heter 100

procent säkert. Och då inte informationen är av den karaktär att det krävs kraftigare

säkerhet för att skydda uppgifterna så har inte fokus lagts där. Kunddatan samt

statistikdatan är uppdelad för att på sätt inte rasera det ena om det andra skulle råka ut för

en incident. Detta skyddar också Altus kunddatabas då den aldrig manipuleras direkt i

förhållande till statistiksystemet. 
Användarvänlighet var viktigt, åtminstone ur kundens vy. Systemet skulle vara lätt att

använda och inte var skapat med hjälp av lullull. Enkla, tydliga menyer som är beskrivande

var målet, något som också upplevs. Tanken var att kunden direkt skulle kunna känna sig

hemma i miljön och kunna hitta rätt information snabbt. Vad kunderna i allmänhet kommer

tycker återstår att se, då inte många kunder ännu fått tillträda till systemet.
Snabbheten i systemet är fullt tillräcklig anser jag, detta blev dock lite på bekostnad av

databas designen som beskrivet innan. Då det antagligen kommer bli mycket trafik inom en

snar framtid så var detta nödvändigt. Dock så är det ju inte bara på systemet i sig som denna

faktor hänger, utan också på serverval med mera. Altus har för ändamålet införskaffat en

server som skall köra statistiksystemet. 

Återgår man då till den definition som anges i metodavsnittet för att läsa av användbarheten

kan man dra vissa slutsatser.

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett

givet användningssammanhang.6 ”. 

En specifik användare, antingen en anställd eller kund kommer att kunna använda

systemet för att uppnå specifika mål. De mål som ställdes upp var att kunden skulle

6 http://www.guide.se/pages/SubPage____545.aspx
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kunna övervaka sin trafik, samt styra sin webbplats efter besökarnas trender och för

Altus att kunna utnyttja denna information som stöd för sin försäljning och visa

kunden att denne får en bra ROI7. Jag anser att det systemet jag skapat utför dessa mål

och mer därtill och varje funktion som kan utnyttjas är relativt effektiv, beroende på

användare, och det är ändamålsenligt då allt baseras på insamlad statistik. För Altus

personal verkar det effektivt enligt intervjuer i Bilaga 1, vad kunderna säger är

svårare att förutsäga så systemet i skrivande stund inte släppts 100% live. Men målen

som ställts upp utförs och upplevs i systemet. Totalt sett är jag mycket nöjd med

systemet, och jag tror att denna prototyp kommer att kunna bli en mycket användbar

produkt för Altus och dess kunder. 

7 Se mål sid 7.
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6. Slutsats - Diskussion
6.1 Diskussion 
Om man som företag eller organisation vill köpa system som hanterar statistikuppgifter så

finns det flera olika vägar att gå. Man kan köpa färdiga produkter som installeras på

användarnas datorer eller låta en konsult utveckla ett system anpassat för just det företaget.

Det finns också en tredje metod, och det är att köpa plats hos en befintlig statistikleverantör.

Exempel på detta är X-treme tracker8. Detta fungerar på så sätt, att man klistrar in kod som

delas ut av Xtreme tracker i sin egen källkod. Sedan får man ett konto som man kan logga

in på för att sedan ta del av sina uppgifter. Den sista metoden är vad som liknade det som

Altus var ute efter mest, och därför är det ett liknande system som jag har utvecklat. Detta

är naturligtvis beroende på från vilken vinkel man ser det. För Altus är det en konsult som

klivit in och utvecklat ett specialanpassat statistiksystem, men för kunden är det en andra

part som tillhandahåller information om deras besökare. 

Som uppsats har detta varit till stor del en praktisk uppgift. Det är mycket svårt att luta sig

tillbaka på redan befintlig forskning inom området då man ska skräddarsy ett system för ett

företag. Den ”forskning” eller de uppgifter man får basera sitt arbete på är de konkreta

läroböcker som beskriver hur man bör gå till väga för att skapa ett system. Men inte ens

detta är något man kan följa slaviskt eller hänvisa till i längden, då arbetet alltid förändrar

sig allt efter som. 
Som jag skriver i metoden har jag i arbetet använt mig av ett induktivt arbetssätt. Frågan är

om detta nu efterhand stämmer till 100 % med resultatet?  Induktiv forskning var det

närmsta jag kunde komma en förklaring av ett praktiskt ”learn-as-you-go” arbete. Det är

denna form av forskning som jag anser är minst baserad på tidigare forskning. Detta innebär

att den forskning som bedrivits är den som jag själv gjort och dokumenterat under

utvecklingens gång. Det är forskning för ett företag som Altus, för att i slutändan se om det

kan ge mervärde åt deras kunder, något som inte var självklart i projektstarten. Vad denna

forskning kommer visa återstår att se i framtiden. 
Naturligtvis finns det information att stödja sig på som kan liknas vid metoder och teorier,

som de som listas i teoridelen. Jag har använt PHP tillsammans med MySQL för att kunna

behandla all den informationen som krävs för att tillfredsställa kunderna och Altus. Detta

var ju naturligtvis av en anledning. Det var väldigt kostnadseffektivt för Altus, det var lätt

att få tag i samt så är det en kombination språk som det är väldigt lätt att hitta information

8 http://extreme-dm.com/tracking/?home
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om. Det är också väldigt kraftfullt vilket gör att det blir hög prestanda trots stora mängder

information och hög belastning av användare. 
Oavsett om detta räknas som tidigare forskning eller inte så är det man kan göra nu direkt

att analysera de olika fördelarna respektive nackdelarna och försöka svara på de frågor som

ställdes i problemformuleringen, som ligger som underlag för hela arbetet. 
Arbetet har tagit upp ett problem som är aktuellt för många företag idag. Jag har sedan valt

att implementera ett system som skall kunna användas för att motarbeta detta problem i ett

specifikt företag som var i behov av detta. Större delen av tiden gick åt till att bygga en

fungerande prototyp åt Altus som de kunde köra skarpt mot sina kunder. Detta får betraktas

som bedriven forskning baserad på uppräknade teorier, resultatet och tillvägagångssättet

beskrivs i denna rapport. Informationen som finns med är allt ifrån hur databasstrukturen

ser ut, till beskrivning av de olika funktionerna som finns med. Detta för att försöka ge en

så klar bild av tanken bakom systemet som möjligt. 

6.2 Slutsatser/analys
Man kan se resultatet av detta projekt på olika sätt. Man kan se det som en teknisk övning

där olika programspråk använts för att skapa ett fungerande system som kan manipulera

data och sedan visa den, alltså som ett rent tekniskt projekt. För Altus, och för mig så har

det dock varit ett betydligt mer omfattande projekt. I dagsläget så är digital marknadsföring

starkt växande. Dock så finns det inte de verktyg som många skulle vilja ha för att kunna

följa utvecklingen samt mäta ROI för sin egen webbplats. För att följa trenderna inom

marknadsföringen så ville Altus kunna ge kunderna en uppföljning på sina investerade

pengar. På senare tid har det nästan blivit mer regel än undantag att Altus eventuella kunder

redan vid introduktionen av tjänsterna efterfrågar någon form av uppföljning. 
Så, om man ska svara på frågorna som arbetet riktat sig mot med utgångspunkt från det

skapade systemet.

1. Kan uppföljandet av informationshantering öka ett företags konkurrensvärde samt ge

ökad försäljning?

Statistik är ju, precis som frågan lyder, en form av uppföljning. Denna kan fås i en

mängd olika sätt. För Altus handlar det om att visa för kunden att Altus tjänster är

värda sitt pris, samt att tillhandahålla en produkt för kunden som han kan följa sin

verksamhet efter. Tittar man på systemet jag har skapat så finns där en mängd olika
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möjligheter för företag att effektivt kunna styra sin marknadsföring på nätet och på så

sätt öka sitt konkurrensvärde. För det första kan man mycket enkelt se vilka ord folk

som kommer till ens sida sökt på, eller vilken refererande sida som utnyttjats. Detta

kan användas för att strukturera om sin sida, så rätt ord indexeras hos sökmotorerna.

En viktig aspekt i denna funktion är att också ta hänsyn till vilka som inte hänvisar

till ens sida. Det kan vara mycket svårt att fånga upp kärnan av sin verksamhet eller

produktregister i enstaka ord eller fraser. Därför kan det vara en bra idé att

kontinuerligt följa upp statistiken för att på så sätt kunna ändra dessa ord eller fraser. 

Att följa statistik över enskilda besökare kanske inte är något som mindre företag är i

behov av, det är mest när man kommer till besökarspårningen som det kan vara av

större intresse. I nuläget är denna funktion inte helt optimerad, om än funktionell.

Den kan användas för att mäta webbplatsens struktur. En effektiv hemsida skall leda

en besökare igenom alla sidor som är intressanta. Det kan man se i denna funktion,

som visar om en besökare hoppar fram och tillbaka mellan samma sidor. Detta kan

indikera på att sidan inte är tydlig eller väl designad. Överblicksstatistiken ger

kunderna en möjlighet att snabbt kunna överblicka antalet besökare samt vilka de

mest använda operativsystemen samt webbläsarna är. Detta kan vara en tekniskt

viktig detalj då man ska vidareutveckla sin webbplats. 

Med tanke på ovanstående fakta skulle jag som svar på frågan svara ja, det kan

absolut öka ett företags konkurrensvärde och öka försäljningen. 

Följdfrågan:

2. Kan man genom denna uppföljning sätta ett konkret värde på informationstjänsten?

Det är alltid otroligt svårt att sätta ett konkret värde på elektroniska tjänster. Ur Altus

perspektiv är det alltid ett steg i säljfasen att övertyga kunden om det faktiska värdet

på den erbjudna tjänsten. Att kunna ha information bakom sig när man pratar med

kunden ger ett kraftfullt angreppssätt då man faktiskt har ett konkret stöd för vad man

säger. Så för Altus del så finns det ett starkt värde i statistiktjänsten, dels som säljstöd

för säljarna, men också som en ökning av det totala värdet av Altus tjänster. Detta

med hänsyn till att det varit en tjänst som kunderna efterfrågat tillsammans med

ordinarie tjänsteutbud.
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Som kund till Altus ger det en mycket stor fördel att kunna ta del av denna

information, och i många fall kan man sätta ett väl uppskattat värde på den tjänst som

man betalar för. Kan man följa upp att det faktiska sökorden ger en topplacering på

motorerna så är det väl investerade pengar. Och även om någon inte skulle tycka

detta, så är det i varje fall ett bevis på att man får det man betalar för. Vad kunder

tycker om Altus tjänster innan statistiksystemet introducerats kan läsas på följande

webbadress www.altus.se/kundcase.php. 
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7. Källdiskussion
I ett arbete av denna sort, det vill säga en mycket praktisk uppsats som baseras på

utförd programmering är det svårt att hitta källor som kan användas effektivt i arbetet.

De mest naturliga källorna som kan användas är litteratur som tar upp kodning och

innehåller exempel man kan basera sina egna funktioner på, alternativt använda rakt

av. Så har dock aldrig varit fallet i denna uppsats, all kod har skrivits för hand. Vad

gäller den teorietiska delen har det använts ytterst lite källor då teorin bakom arbetet

är minimal. Dokumentation som skulle kunna användas som källa för den praktiska

delen i arbetet har ej funnits, just därför systemet som utvecklats är av unik karaktär

så vitt författaren vet. Snarare är det väl så att uppsatsen kommer att kunna användas

som källa i fortsättningen då liknande system skall tas fram. Det material som i viss

mängd har utnyttjats vid praktiskt arbete är UML samt PHP böcker. Detta för at

förvissa mig om att arbetet fortskred efter principer och metoder som är bevisat

pålitliga och effektiva. Dock kan nämnas att jag ibland varit tvungen att helt bortse

från god programmeringsteknik då det ”bäst ansedda” inte alltid stämt överens med

verkligheten.

Vad gäller Internetadresserna som källor så går det inte att sätta ett specifikt datum

för besök då jag vid upprepade tillfällen besökt dessa många gånger per dag, många

dagar per vecka. Därför har jag valt att ange den tidsperiod under vilken jag besökt

sidorna. Ofta handlar det om länsning på forum för att hitta tankar på lösningar på

problem som liknat mina. Detta har resulterat i blandade resultat, ibland har det hjälpt

och ibland inte.
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9. Bilaga 1

9.1 Skriftlig intervju

För att få feedback på prototypen samt få möjlighet att veta hur Altus ställer sig till

resultatet samt vilken nytta de tros kan ha av systemet så fick de svara på en skriftlig

intervju som skickades via mail. Frågorna undersöker var de tycker om systemet i

allmänhet, förmodad nytta samt designmässigt och det total omdömet. 

9.1.1 Intervju 1

Din Titel: VD – John Eriksson

1. Vad tycker du om systemet? Vid en första anblick? Efter en stunds användning?

Ser mycket enkelt och lättanvänt ut. Inga stora hinder som måste forceras. Jag känner
mig hemma i systemet mycket fort. Det beror med stor sannolikhet på ett genomtänkt
designschema och färger som passar tillsammans.

2. Vad tycker du om designen om systemet, är det som förväntat?

Eftersom design i första hand handlar om ett enkelt system att använda för våra kunder
är vi mycket nöjda.

3. Kommer statistiksystemet att påverka ditt arbete (positivt, negativt)?

Det kommer att påverka hela Altus arbete både positivt och negativt. Positivt på så sätt
att vi får en möjlighet att mäta och kartlägga trafiken som vi levererar till våra kunder.
Även positivt att kunderna kan logga in och få statistik i realtid. Negativt på så sätt att
vi kommer få vissa indikationer från kunder som ej är nöjda med vad statistiken säger,
trots att dem i verkligheten får mycket kvalitativ trafik. Dock så överväger den positiva
delen helt klart.

4. Kommer statistiksystemet att medföra någon affärsnytta, om ja på vilket sätt?, om nej
varför inte?

Ja, affärsnytta i form av ökade möjligheter till kundrelationer, merförsäljning och
varumärkesbyggande åtgärder i samband med tätare kundkontakt.

5. Kommer statistiksystemet att påverka Altus försäljning på något sätt tror du?

Vi räknar med att merförsäljningen skall öka i form av uppgraderingar. Vi tror även att
täta kundrelationer kommer att öka vår försäljning på lång sikt.
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6. Är denna typ av informationsuppföljning viktig för företag tror du?

Ja, väldigt många företag vill gärna se statistik och nyckeltal.

7. Vad är den viktigaste komponenten i besökaruppföljning för företag(sökord, antal
besök, besökarna i sig)?

Kombinationerna av de olika delarna är med stor sannolikhet de viktigaste. Det handlar
om att kunna se mönster och för företagen förstå affärsnyttan med
sökmotorspositionering. För Altus egna del handlar det om att se vilka sökord och
sökfraser vi kan optimera för våra kunder och på så sätt maximera effekten för
kunderna.

8. Lever det levererade statistiksystemet upp till detta (framtida utveckling inräknad)?
Ja, definitivt.

   9. Övriga kommentarer, skriv vilka tankar som helst.

Utvecklingen av statistiksystemet har fungerat mycket bra. Teknikchefen har bistått
coaching och nödvändig information vid utveckling av systemet. Jag har haft korta
uppföljningsmöten och är mycket nöjd med det resultat som åstadkommits. 

9.1.2 Intervju 2

Din Titel(ex vd, tekniker, säljare): Marknadsansvarig – Patrik Helin

1. Vad tycker du om systemet? Vid en första anblick? Efter en stunds användning?

Systemet är bra. Layoutmässigt är det precis enligt önskemål. Lättnavigerat och
uppfyller krav på funktionalitet och prestanda.

2. Vad tycker du om designen om systemet, är det som förväntat?

Ja, kan tänkas förändras under resans gång, men i dagsläget helt optimalt.

3. Kommer statistiksystemet att påverka ditt arbete (positivt, negativt)?

Det kommer att påverka mitt arbete, definitivt, och det till det positiva.

4. Kommer statistiksystemet att medföra någon affärsnytta, om ja på vilket sätt?, om nej
varför inte?
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Ja, det kommer att innebära att varje kund till oss får en unik uppföljning, samt att vi själva
både marknadsmässigt och uppföljningsmässigt kan avgöra hur pass bra ett projekt landat i
verkligheten. Dem större mediabyråerna kräver dessutom denna typen av uppföljning i sina
kampanjer.

5. Kommer statistiksystemet att påverka Altus försäljning på något sätt tror du?

Ja, merförsäljning.

6. Är denna typ av informationsuppföljning viktig för företag tror du?

Mycket

7. Vad är den viktigaste komponenten i besökaruppföljning för företag(sökord, antal besök,
besökarna i sig)?

Trafikökning på aktuell site, samt försäljningsmässigt.

8. Lever det levererade statistiksystemet upp till detta (framtida utveckling inräknad)?

Ja

9. Övriga kommentarer, skriv gärna vilka tankar som helst.

Bra jobb ligger till grund för en bra produkt!!!
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10. Bilaga 2
10.1 Påstötta betydande problem
10.1.1 Javascriptet

Det första problem som stöttes på som var av kritisk natur var själva Javascriptet som

skall ligga på kundernas sidor. Bristande kunskap inom området var det första som

framstod som ett problem. Tankesättet bakom denna form av teknik kräver att man

kan sätta sig in i ett tredje perspektiv. Det är lätt att fastna i tankarna att det är

kundens eller Altus server som är den styrande. Så är det inte, allt som behövs

dynamiskt skall hämtas från en tredje part – besökaren. Att få systemet att fungera

mot detta tankesätt var en utmaning och det kan rekommenderas, för dem som skall

konstruera liknande system, att läsa på ordentligt innan. 

10.1.2 Besökslogg

Att logga unika besökare i sig är inget problem. Något som däremot kan upplevas

som problematiskt är den unika faktorn i sig. När är en besökare unik, hur lång tid får

det gå. Oftast sätts denna standard i samråd med implementerande företag. 

Rent programmeringsmässigt upplevde jag det också som ett problem med

besöksloggningen. En unik besökare lagras oftast efter två principer, antingen via IP-

adressen eller genom användning av cookies. Jag valde att använda mig av cookies då

det kan vara besvärligt att ta fram de unika IP-adresserna från interna nätverk. I

skrivande stund är detta fortfarande ett mindre problem som det arbetas med. Även

den totala besöksloggningen kan ge upphov till problem. Detta genom att det i

nuläget loggar alla sidvisningar som ett besök. Detta skall ordnas genom att införa en

ny funktion som söker igenom referensadressen och på så sätt inte loggar de besök

som kommer från samma domän. 

Att ha en väl utarbetad plan för denna typ av registrering minimerar fel vid implementering.
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