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Sammanfattning 

Ägare av webbplatser och applikationer tjänar ofta på att användare klickar på deras 

länkar. Länkarna kan bland annat vara reklam eller varor som säljs. Det finns många 

studier inom dataanalys angående om en sådan länk kommer att bli klickad, men få 

studier fokuserar på hur länkarna kan justeras för att bli klickade. Problemet som 

företaget Flygresor.se har är att de saknar ett verktyg för deras kunder, resebyråer, 

att analysera deras biljetter och därefter justera attributen för resorna. Den 

efterfrågade lösningen var en applikation som gav förslag på hur biljetterna skulle 

förändras för att bli mer klickade och på så sätt kunna sälja fler resor. 

I detta arbete byggdes en prototyp som använder sig av två olika 

datautvinningsmetoder, klustring med algoritmen DBSCAN och klassifikation med 

algoritmen k-NN. Algoritmerna användes tillsammans med en utvärderingsprocess, 

kallad DNNA, som analyserade resultatet från dessa två algoritmer och gav förslag på 

förändringar av artikelns attribut. Kombinationen av algoritmerna tillsammans med 

DNNA testades och utvärderades som lösning till problemet. 

Programmet lyckades förutse vilka attribut av biljetter som behövde justeras för att 

biljetterna skulle bli mer klickade. Rekommendationerna av justeringar var rimliga 

men eftersom andra liknande verktyg inte hade publicerats kunde detta arbetes 

resultat inte jämföras.  

Nyckelord  

Dataanalys, datautvinning, klustring, klassifikation, DBSCAN, k-nearest neighbor, 

klickdata  



 
 

  



 
 

Abstract 

Owners of websites and applications usually profits through users that clicks on their 

links. These can be advertisements or items for sale amongst others. There are many 

studies about data analysis where they tell you if a link will be clicked, but only a few 

that focus on what needs to be adjusted to get the link clicked. The problem that 

Flygresor.se have is that they are missing a tool for their customers, travel agencies, 

that analyses their tickets and after that adjusts the attributes of those trips. The 

requested solution was an application which gave suggestions about how to change 

the tickets in a way that would make it more clicked and in that way, make more 

sales.  

A prototype was constructed which make use of two different data mining methods, 

clustering with the algorithm DBSCAN and classification with the algorithm k-

nearest neighbor. These algorithms were used together with an evaluation process, 

called DNNA, which analyzes the result from the algorithms and gave suggestions 

about changes that could be done to the attributes of the links. The combination of 

the algorithms and DNNA was tested and evaluated as the solution to the problem. 

The program was able to predict what attributes of the tickets needed to be adjusted 

to get the tickets more clicks. ‘The recommendations of adjustments were reasonable 

but this result could not be compared to similar tools since they had not been 

published. 

Keywords 

Data analysis, data mining, clustering, classification, DBSCAN, k-nearest neighbor, 

click data  
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Ordlista 

Artikel - En produkt eller tjänst som i det här fallet är vad användare köper eller 

klickar på. 

Klickdata - En typ av data som är insamlad genom användare som klickar på 

länkar.  

Kluster - En samling av punkter med liknande attribut ihopsatta till en grupp. 

DNNA - Det tredje steget i lösningen för detta arbete. Förkortningen står för 

“DBSCAN and k-NN Analysis” och detta steg analyserar resultatet från algoritmerna 

DBSCAN och k-Nearest Neighbor.  
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1 Inledning 

Webbplatser och applikationer erbjuder oftast flera olika artiklar av samma typ för 

att ha ett brett sortiment. Det som användare klickat på sparas i de flesta fall i en 

databas för att senare analyseras och utvärderas och därmed öka intäkter. 

Företaget Flygresor.se saknade ett verktyg för resebyråerna som gav dem möjlighet 

att se hur deras resor kunde justeras för att bli mer klickade. Andra liknande 

företag har ett verktyg för detta vilket gör det möjligt för dem att ge kunskap om 

vad kunder letar efter när de söker efter resor. För att konkurrera med andra 

flygbolag behövde företaget ett liknande verktyg som både ökade sina intäkter och 

förbättra relationer med resebyråer. 

1.1 Problemformulering 

Det finns redan många olika tekniker inom dataanalys för att undersöka om 

artiklar kommer att bli populära, exempelvis genom att använda klassifikation. 

Men vad är det som gör vissa artiklar mer klickade än andra och hur kan artiklar 

förändras för att bli mer klickade? I tidigare studier är dessa intressanta frågor 

obesvarade. 

1.2 Målsättning 

Målet med arbetet var att skapa en applikation som gick igenom en mängd data 

med artiklar och gav förslag på vilka av artiklarnas attribut som var relevanta för 

popularitet och kunde förändras. Förändringen syftar till att göra dem populära i 

form av att fler personer skulle köpa eller klicka på artiklarna. Det som 

applikationen föreslog skulle vara beroende på vilket träningsdata som 

applikationen hade fått innan, det vill säga en mängd data som hade blivit klickade 

på sedan tidigare. 

Huvudmålet för detta arbete var att undersöka vilka av artiklarnas attribut som är 

intressanta och hur dessa kan förändras för att göra artiklarna mer populära. För 

att uppnå detta huvudmål måste först relevanta dataanalysmetoder utvärderas. 

Sedan ska applikationen förutspå om artiklarna kommer att bli populära i form av 

att personer klickar eller köper dem. Vilka attribut som är relevanta och kan 

förändras för att göra artiklarna populärare ska därefter undersökas.  

1.3 Avgränsningar 

Test- och träningsdata som användes var enbart klickdata från Flygresor.se. Detta 

data var information om flygbiljetter med attribut som pris, tid det tar att flyga, 

antal mellanlandningar med mera. Se appendix A för detaljerad information. 
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2 Bakgrund och teori 

Enligt Flygresor.se har andra liknande flygbolag redan ett verktyg som gör vad 

detta arbete vill åstadkomma. Hur dessa lösningar ser ut är inte publicerat och kan 

därför varken jämföras med lösningen för detta arbete eller användas som 

hjälpmedel för att komma fram till en lösning. Metoden som togs fram för detta 

arbete är skapad för att inte enbart fungera för flygresor utan för vilka artiklar som 

helst. 

Att undersöka vad en person kommer att köpa är inte vad detta arbete går ut på 

men liknande tekniker kan användas för att uppnå målen som tas upp i avsnitt 1.2. 

Den här kapitel presenterar tidigare relevanta arbeten inom klassifikation, 

klustring och användningsfall som kombinerade klassifikation och klustring, samt 

teori och begreppen som används i resten av rapporten. 

2.1 Tidigare arbeten 

För att förutspå vilka inlägg på webbplats Twitter skulle bli populära använde 

författarna av “Predicting Popular Messages in Twitter” [1] sig av klassifikation. 

Twitter är ett socialt nätverk där ett inläggs popularitet räknas via retweets. En 

retweet är en delning av ett inlägg där alla följare av delaren ser inlägget. För att 

kunna förutspå nyheter, relevanta reklaminslag och liknande så är egenskaperna 

för populära inlägg viktiga att studera och förstå. Författarna delade upp problemet 

i två delproblem och löser dessa med hjälp av klassifikation. Delproblemen blev: 

förutspå om inlägget kommer bli retweetat och hur många retweets som inlägget 

kommer att få i framtiden. Det första delproblemet löstes via binär klassifikation, 

vilket var ett sätt att dela upp en mängd data i två olika klasser, i det här fallet om 

inlägget blev retweetat eller inte. Det andra delproblemet blev löst genom 

användning av multiklass klassifikation som delar upp en mängd data till en av tre 

eller flera klasser. Denna metod fungerade i försöken som gjordes i arbetet och gav 

ett resultat av 99% träffsäkerhet. 

Vad kvinnor föredrar att köpa undersökte Yeong BinCho m.fl. genom att använda 

klustring [2]. Eftersom människors preferenser förändras med tiden kan det vara 

nyttigt att veta vad preferenserna kommer att ändras till. Denna information kan 

leda till förbättrade reklaminslag som är mer personliga och relevanta för rätt 

publik. Undersökningen föreslår ett nytt sätt att använda klustring för att förutspå 

vad kvinnor föredrar att köpa. Motivationen för det nya tillvägagångssättet var ett 

system som använder sig av collaborative filtering. Collaborative filtering är en 

rekommendationsteknik för att rekommendera en vara till en person beroende på 

andra personer som har liknande intressen och på så sätt rekommendera en vara 

som har stor chans att bli köpt. För att vidareutveckla på denna teknik har Yoengs 
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nya tillvägagångssätt infört flera steg för att utföra uppgiften. Först skapades 

kluster från transaktionerna av köpen av en användare för att sedan läggas in i en 

Self organizing map, vilket användes för att skapa rekommendationerna. 

Ett intrångsdetekteringssystem som kallas för CANN (cluster center and nearest 

neighbor) [3], använder en kombination av cluster center och nearest neighbor. 

Systemet skapade kluster från ett träningsdataset med klusteralgoritmen k-means 

och ett fördefinierat antal klasser. Sedan identifierades den närmaste grannen i ett 

och samma kluster för alla datapunkter från träningsdatasetet, och dess avstånd 

genom k-nearest neighbor algoritmen. Resultatetet av de två algoritmerna 

kombinerades och bildade ett endimensionellt dataset som kunde användas till att 

detektera intrång. Kombinationen gav ett bättre resultat i de flesta fallen jämfört 

med att använda det originella träningsdatasetet som var flerdimensionellt. 

Aastha Joshi och Rajneet Kaur [4] har gjort en undersökning om hur olika 

klustermetoder presterar i jämförelse med varandra. K-mean klustring används för 

att hitta kluster av sfärisk form. Den presterar bäst när stora mängder av kluster 

krävs och dess prestanda ökas när antal kluster ökas. Variabeln K, som står för 

antalet kluster data ska delas till, måste anges samt så fungerar metoden enbart för 

numeriska data. DBSCAN och OPTICS är båda densitetbaserade och används för 

att hitta kluster av godtycklig form. De kräver inte en inparameter som begränsar 

antalet kluster som skapas. Algoritmen DBSCAN kräver enbart två inparametrar 

totalt och är oftast okänslig för ordningen av punkter i en databas, men algoritmen 

hanterar dataset med stor variation i densitet dåligt vilket är vad OPTICS försökte 

lösa och kan behandla bättre. 

2.2 KDD 

Knowledge Discovery in Databases (KDD) är en term som används för att beskriva 

en process som hittar värdefull information ur en stor mängd data. Denna process 

består av flera steg och kan variera beroende på implementation. Enligt boken 

“Data Mining: Concepts and Techniques” [5] och artikeln “The KDD process for 

extracting useful knowledge from volumes of data” [6] kan stegen som utförs 

kategoriseras som: 

1. Datarensning: Rensa bort data som anses vara skadad eller inkonsekvent. 

2. Dataintegration: Kombinera flera olika källor av data. 

3. Val av data: Relevant data för analysen väljs och irrelevant ignoreras. 

4. Data transformation: Transformering av data för att göra informationen 

redo för datautvinning. 

5. Datautvinning: Algoritmer och metoder används för att utvinna mönster i 

data - se avsnitt 2.3. 

6. Mönster utvärdering: Identifiering av relevanta och intressanta mönster 

från steg 5. 
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7. Kunskap presentation: Visualisering av kunskapen från mönstren för 

användaren att se och förstå. 

Stegen 1 till 4 kan ses som förbehandling av data innan bearbetningen börjar. När 

algoritmerna för datautvinning har utförts skulle resultatet utvärderas vilket steg 6 

och 7 hade i uppgift. Stegen kunde se olika ut men de tre kategorierna var alltid 

detsamma: Förbehandling, datautvinning och till sist resultatutvärdering. 

2.3 Datautvinning 

Datautvinning är ett sätt att analysera data och en definition enligt David J. Hand 

[7] är: “Upptäckten av intressanta, oväntade eller värdefulla strukturer i stora 

datauppsättningar”. Som nämnt ovan så är datautvinning enbart en process och 

det krävs flera steg för att få en komplett analys av data. 

Artikeln “Data Mining for Fun and Profit” [8] beskriver hur datautvinning kan 

delas upp i två huvudklasser av verktyg: modellbyggning och mönsterupptäckt. 

Modellbyggning går ut på att beskriva formen av data, för att få en bild för hur 

informationen ser ut. Det kan ses som en global beskrivande sammanfattning av ett 

dataset. Mönsterupptäckt går ut på att se mönster i datauppsättningarna. Ett 

mönster kan beskrivas som en struktur där data är väldigt intensivt samlat till 

skillnad från resten av data. 

Det finns flera olika metoder inom datautvinning och de mest relevanta tas upp i 

kommande avsnitt. 

2.3.1 Klassifikation 

Klassifikation (classification), är en av supervised learning metoder. Detta är ett 

sätt att klassificera ett dataobjekt till ett eller flera fördefinierade klasser genom att 

lära sig från träningsuppsättningar [5]. Träningsuppsättningarna består av olika 

attribut som indata och vilken utdata den uppsättningen gav. Efter träningsdata 

har blivit inmatat får algoritmen även en förutsägelseuppsättning vilket har samma 

attribut som träningsuppsättningen men med olika värden och utan resultatet. 

Algoritmens uppgift är att förutsäga vad förutsägelseupsättningen kommer att ha 

för värde på sina attribut baserat på träningen den har fått. Det finns olika 

lösningar på klassifikationsproblem och kommande avsnitt beskriver ett utav dem. 

Nearest neighbor 

Enligt författarna för “Product Quantization for Nearest Neighbor Search” [9] är 

nearest neighbor en typ av sökning som går ut på att hitta en punkt i en given 

uppsättning som är så lik en annan given punkt som möjligt. Denna typ av sökning 

kan användas i rum med oändligt många dimensioner. Hur nära en punkt är till ett 

kluster eller annan punkt kan uttryckas med densitet och räknas ut med en 

avståndsfunktion, exempelvis euklidiskt avstånd. 
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Anil K. Jain m.fl. [10] skriver att k-nearest neighbor (k-NN) är en variant av 

nearest neighbor och kan enkelt användas som riktmärke för alla andra 

klassifikationsmetoder. Eftersom den oftast ger ett rimligt klassificeringsresultat i 

de flesta applikationer så är algoritmen en av de mest använda. Algoritmen 

används för att bestämma vilken klass ett objekt tillhör när den placeras i ett rum 

[11]. Variabeln k står för antalet närmaste punkter som ska användas i algoritmen. 

Klassifieringen fungerar genom att de k-närmaste punkterna i rummet bestämmer 

vilken klass det nya objektet tillhör. Ett exempel på dessa visas i figur 2.1 där den 

gröna punkten blir klassificerad som svart eftersom det finns flest svarta punkter 

av de närmaste k (i detta fall k = 3). Inparametrarna för denna algoritm är alla 

punkter i rummet och k-värdet vilket representerade antalet närmaste grannar. 

Resultatet från denna algoritm när den används för klassifikation är vilken klass 

som den nya punkten tillhör. 

 

 
Figur 2.1: Diagram hur nearest neighbor fungerar. I detta fall används k-NN och k = 3. Den nya artikeln (den 

gröna) blir klassificerad som den svarta klassen. X och Y är attribut som jämförs. 

2.3.2 Klustring 

Med klustermetoden (clustering) av datautvinning läggs data in i en eller flera 

kluster. Dessa kluster kan ses som kategorier och är inte förbestämda som i 

klassifikation utan bestäms av algoritmen genom att hitta grupper som baseras på 

likheter och densitet [5]. Densitet i det här fallet innebär punkter per volymenhet i 

ett område. Klustren kan antingen vara ömsesidigt exklusiva eller överlappande 

med varandra i form av ett filarkivsystem [12]. 
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Som Martin Ester [13] anger, går densitetbaserad klustring ut på att skapa kluster 

genom att söka efter punkter som befinner sig nära varandra i ett område. För att 

två punkter omvandlas till ett kluster behöver de tillfredsställa ett 

densitetkriterium. Punkter som inte befinner sig i ett tätt densitetområde räknas 

inte som ett kluster utan ses som brus istället. Densitetkriteriet såsom andra 

inställningar, bestäms som ett tröskelvärde under implementationen. 

DBSCAN 

Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) är den 

populäraste densitetbaserade klusteralgoritmen, enligt Erich Schubert m.fl. [14]. 

Algoritmen använder sig av fyra inparametrar: 

● Data: Det data som algoritmen använder för att skapa kluster. 

● Minimum antal punkter: Det minsta antalet punkter i ett kluster för att 

klustret inte ska klassificeras som brus. 

● ε(epsilon): Radien på cirkeln runt punkterna (se figur 2.3). Det är inom 

den här cirkeln som antalet minimumpunkter måste finnas för att ett kluster 

ska räknas som ett kluster. 

● Distans - Vilken distansfunktion som används. Som till exempel Euklidisk 

distans, Manhattan distans och Chebyshev distans. 

 

Det Martin Ester m.fl. presenterar i artikeln [15] är att DBSCAN går ut på att hitta 

ε-grannar. Det vill säga de punkter som ligger inom ε-arean av punkten, för varje 

punkt och se vilka av dessa punkter som räknas som kärnpunkter. En kärnpunkt är 

en punkt som har mer än minsta antalet ε-grannar. Punkter som inte har över det 

minsta antalet ε-grannar i sin ε-area men har en eller flera punkter som i sin tur är 

kärnpunkter räknas fortfarande in i klustret, men enbart som punkter. Ett exempel 

på detta visas i figur 2.3. Nästa steg i algoritmen är att hitta de punkter som tillhör 

klustret men inte är kärnpunkter. Efter detta går algoritmen igenom varje icke-

kärnpunkt och sätter de till ett närliggande kluster ifall det finns en kärnpunkt 

inom ε-arean, annars blir punken satt som brus. 
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Figur 2.3. Diagram för DBSCAN. Här är minsta antalet punkter per kluster satt till 4 och ε är radien för 

cirkeln ε(eps). Punkten längst ner är med i klustret eftersom punkten är kopplad med en kärnpunkt innanför 

dess ε. 

För detta arbetet är klustringen ett sätt att gruppera ihop populära resor som har 

blivit klickade av användare. Resor som enbart blivit klickade en eller två gånger 

finns med i databasen men är inte relevanta för detta arbete eftersom fokuset ligger 

på popularitet. Dessa fall då resor har fått ett fåtal klickningar blir de klassade som 

brus istället för att finnas med i ett kluster och därmed filtreras bort för resten av 

uträkningarna. 

OPTICS 

Som Hans-Peter Kriegel [16] anger är Ordering Points To Identify the Clustering 

Structure (OPTICS) baserad på DBSCAN. OPTICS hanterar en av de största 

svagheterna som DBSCAN har, att detektera kluster av data med varierande 

densitet. Lösningen är att punkterna som är närmast ordnats som grannar, samt ett 

speciellt avstånd tilldelas till varje punkt. Avståndet representerar densiteten som 

krävs för att detektera om punkterna tillhör samma kluster.  
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3 Metoder 

Tidigare arbeten genom litteraturstudier visar att klassifikationsalgoritmer kan 

användas för att utvärdera om en artikel kommer att bli populär. Detta är en bit på 

vägen av vad detta arbete går ut på men varför den blir populär saknas fortfarande. 

För detta arbete krävdes inte enbart om en artikel skulle bli klickad. Det krävdes 

även att kartlägga vad som behövdes förändras för att göra den populärare. Med en 

kombination av klustring och klassifikation kan ett mer avancerat system byggas 

vilket visas i studien om CANN som presenteras i avsnitt 2.1. Detta var anledning 

till att lösningen började testas med kombinationen av klustring och klassifikation. 

Efter ytterligare studier och tester framgick det att ett ytterligare steg krävdes för 

att få fram just vilka attribut som skulle förändras hos artikeln. Detta steg kallas för 

DNNA och nämns som sådan i kommande avsnitt. 

Anledning till valda algoritmer och dataflödet presenteras i avsnitt 3.1. Avsnitt 3.2 

beskriver hur testerna utfördes och vilka resultat testapplikationerna sökte efter. 

Avsnitt 3.3 berättar om vilka verktyg och plattformar som användes för att skapa 

testapplikationerna. Hur resultatet kommer att utvärderas står under avsnitt 3.4 

och hur data blev rensat och filtrerat presenteras i avsnitt 3.5. 

3.1 Arkitektur 

Metodiken fungerar genom att först filtrera bort data som är korrupt ur 

originaldatabasen. Efter filtreringen användes det data som blev kvar för att skapa 

ytterligare en databas via klusteralgoritmen DBSCAN vars data ingår i olika kluster. 

Nästa steg är att använda klassifikationsalgoritmen k-NN för att ta fram vilket utav 

klustren som testdata hörde till. Detta visas i figur 3.1. 

Först filtreras icke relevant data bort från databasen som inte kommer användas i 

dataanalysen, se avsnitt 3.5. När data är redo körs algoritmen DBSCAN för att 

skapa kluster av databasen. Dessa kluster representerar områden där varje punkt i 

klustret är en artikel som har blivit klickad på. Utanför klustren finns det brus 

vilket representerar artiklar som har blivit klickade, men inte är väldigt populära. 

Dessa brus-punkter filtreras också bort för att enbart behålla punkterna som var 

mest klickade på. Algoritmen nearest neighbor användes för att undersöka vilka 

attribut som kunde justeras för att få flera klickningar på artikeln. Detta gjordes 

genom att nearest neighbor algoritmens resultat gav vilken utav klustren som 

artikeln var närmast i form av densitet. Det klustret hade liknande attribut vilket 

den undersökta artikeln hade likheter med. Genom att ändra de attributen som 

skiljer artikeln med punkterna i klustret som var närmast bör artikeln bli mer 

populär. 
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Figur 3.1: Dataflöde för träningsdata respektive testdata. En del av kluster databasen används som testdata. 

Enligt Joshi och Kaur, se sektion 2.1, kan DBSCAN hitta godtycklig form av kluster 

och kräver inte ett maxantal skapade kluster som många andra klusteralgoritmer, 

exempelvis K-mean, behöver. Därför passade DBSCAN väldigt bra för detta arbete 

då antalet kluster som behövdes skapas och dess form var okänt. 

Algoritmen k-NN användes som klassifikationsmetod eftersom det är den 

vanligaste algoritmen inom klassifikation och är lätt att implementera enligt 

utvecklarna av CANN, se sektion 2.1. Algoritmen användes i detta arbete för att 

förutspå vilket kluster en ny artikel som inte hade ett kluster än skulle passa i. 

Detta kluster användes i sin tur för att jämföra medelvärdet av de andra artiklarna i 

databasen. När den nya artikelns attribut hade jämförs med klustrets medelvärde 

kunde dessa förändras för att göra den nya artikeln populärare. 

3.2 Tester 

För att undersöka hur effektiva k-NN och DBSCAN var utfördes tester. 

Testapplikationerna som utvecklades använde sig av data från en databas som 

indata för att sedan göra uträkningarna med algoritmen som användes för det 

testet. Resultatet lades in i en annan databas, vilken i sin tur kunde analyseras och 

verifieras både manuellt och med applikationer. 

3.2.1 Tester för klustring 

En del av data från Flygresor.se databas, rensades för att sedan matas in i 

testapplikationen som använde DBSCAN för att se hur klustren formades. Detta 

gav en överblick om hur algoritmen lade dessa artiklar inom olika kluster. 

Resultatet blev en databas med relevanta attribut som kunde förändras för att göra 

artikeln populärare tillsammans med ett nytt attribut, vilket kluster den tillhörde. 

Testmetodik 

Algoritmen DBSCAN testades med olika värden på ε. Med samma data på varje test 

blev resultatet annorlunda beroende på värdena som valdes. Bra inställda värden 

var ett krav eftersom om klustren blev för stora eller för små gav klustringen ingen 

värdefull information. 
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3.2.2 Tester för klassifikation 

Data från DBSCAN testerna användes som indata i den andra testapplikationen 

vilket använde sig av k-NN. Data med vilket kluster som artikeln tillhörde användes 

som träningsdata, det vill säga vad som ansågs vara populärt. När träningsdata 

hade laddats in matades även nya punkter in som inte hade något kluster tillsatt. 

Detta kallas för testdata och användes för att se vilket kluster som testdata var 

närmast. Att en artikel var närmast ett kluster betydde att den hade fler liknande 

attribut till det klustret än till övriga. Resultatet blev i vilket kluster den nya 

punkten var närmast. 

Testmetodik 

Eftersom k-NN behövde välja ut värdet k i förväg behövdes tester köras för att se 

vilket värde av k som gav bäst resultat. K-värdet var hur många “grannar” som 

punkten skulle fråga vilket kluster den var närmast. Detta testades genom att ta 

bort data från databasen med klustrerat data för att sedan använde de som testdata 

utan attributet som representerade vilket kluster den tillhörde. Om algoritmens 

resultat visade att testdatans kluster var samma kluster som det ursprungliga 

klustret fungerade algoritmen som förväntat. Det önskade resultatet är att det 

närmaste klustret var det ursprungliga i de flesta fallen. 

3.2.3 Tester för DNNA 

Efter att en ny artikel hade fått ett närmaste kluster, behövdes även attributen 

jämföras för att se vad som kunde förändras för att den nya artikeln skulle bli mer 

klickad på. Detta gjordes genom en tredje testapplikation vars indata var den nya 

artikeln samt alla artiklar som hade samma kluster. Applikationen tog medelvärdet 

av vissa attribut från klustret som den nya artikeln var närmast och tog det mest 

använda värdet av andra där det passade. Dessa värden jämfördes med värden från 

den nya artikelns attribut. Detta gav en skillnad i värden på en eller flera attribut 

vilken i sin tur då kunde förändras för att artikeln skulle bli mer lik redan populära 

attribut. 

Alla attribut kunde inte förändras utan att förändra hela artikeln. I detta arbete 

skulle attributet för resans start och destination vara ett av de attributen som inte 

kunde ändras. 

Testmetodik 

Applikationen arbetade i två steg. Första steget var jämförelse av medelvärden för 

vissa attribut i det närmaste klustret och det andra steget var jämförelse med det 

mest förekommande värdet för just den resan. Attribut som pris och flygtid kan 

förändras lätt och dessa blev uträknade med hjälp av medelvärdet av alla i det 

närmaste klustret. Andra attribut som till exempel vilken typ av biljett räknades 

istället ut med hjälp av det mest använda värdet för att ge vilken den populäraste 

biljettypen för samma resa var. Resultatet blev en lista av förändringar som artikeln 

kunde göra på dess attribut för att bli efterfrågad. 
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3.3 Mätning av resultat 

När applikationen utförde operationerna via de tre stegen som nämns tidigare, blev 

resultatet attribut som kunde förändras för att få testdata populärare. Att testa 

applikationen i verkligheten skulle exempelvis vara att läggas upp en originalresa 

och samma resa med ändringarna förslaget av applikationen. Efter båda resorna 

hade nått sitt slutdatum jämföras antal klickningar på resorna för att se om 

klickningarna hade ökat. Detta skulle ta för mer tid än vad som finns tillgängligt för 

detta arbete så metoden används inte. 

För att undersöka om resultatet blev det som eftersöktes användes testning via en 

applikation vilket istället använde flera jämförelser med två olika typer av data. 

Första typen var redan populära artiklar som hade blivit borttagna från databasen. 

Andra typen var kopiering av redan populära data vars attribut förändras en aning. 

Med användandet av redan populära borttagna artiklar som testdata var ett bra 

resultat när applikationen påpekade att antingen inga eller små ändringar 

behövdes, eftersom dessa artiklar redan hade varit populära. Ett bra resultat via de 

manuellt justerade data var förslag att ändra de attributen som manuellt 

justerades. 

3.4 Verktyg 

De tre testapplikationerna för detta arbete skrevs i det objektorienterade 

programmeringsspråket Java. Ramverket som används för algoritmerna DBSCAN 

och k-NN är Weka, vilket har både dessa algoritmer färdiga att använda. Databasen 

som används är SQLite. 

 

Datorn som används för att utföra testerna är en laptop med en i7-7700HQ 

processor med 2.8 GHz, 4 core och 8 trådar. Datorn har även 8 GB DDR4 med 

2400 MHz ramminne. 

3.5 Förbehandling av data 

Data som Flygresor.se hade var i JavaScript Object Notation (JSON) format, 

komprimerade med gzip (Står för GNU Zip och är ett öppet 

komprimeringsprogram), och lagrades i en SQLite databas som ett Binary Large 

Object (BLOB). För att få ut data till testapplikationerna skrevs ett program som 

gjorde om data från formen BLOB till text och numeriska värden i en ny SQLite 

databas vilket användes som indata till algoritmerna. Mer detaljerad information 

om databasen efter parsning finns i appendix B. 

Datarensning 

Det fanns ogiltiga data i databasen som till exempel hade priset noll eller restiden 

noll. Dessa ogiltiga data rensades bort från databasen för att inte påverka resultatet 

från testerna. 
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Dataintegration 

Originaldata med JSON-format hade två olika typer. Första typen var klickade data 

som innehöll pris för flyget som användare hade klickat på, “searchIdentifier” som 

identifierare för att hitta mer information om flyget, OTA(Online Travel Agency) 

namn och domännamn. Andra typen av JSON filer innehöll sökinformation och 

information om flyg. Sökinformation bestod av attribut som till exempel antal 

vuxna, antal barn och destination. Detta var data som användare fyllde i deras 

sökning innan de hade klickade på en länk på hemsidan. Information om flyg 

innehöll “searchIdentifier”, restiden, mellanlandningar och mer. 

För att tester skulle kunna utföras behövde dessa två typer av data kombineras. 

Resultatet blev tre olika tabeller, vilket var “clickData”, “flightData” och 

“searchData”. Data från de tre tabellerna behövde även kombineras med sql-join 

innan DBSCAN testen exekverades. 

Val av data 

Data som “searchIdentifier” ignoreras i tester eftersom de inte var ett av attributen 

som bidrog till att länken av flyget klickades mer. Även attributet “agents”, som 

hade information om priser alla OTA erbjöd för samma flyg, ignoreras under 

testerna eftersom implementationen av vald metod inte skulle hantera denna typ 

av information. 

Datatransformation 

Ramverket Weka använde Attribute-Relation File Format (ARFF) som indata. 

Ramverket erbjöd verktyg för att läsa data direkt från en SQLite databas och 

automatiskt omvandla dessa data till ARFF.  
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4 Resultat 

I testerna mättes bland annat hur lång tid det tog för algoritmerna att köra igenom 

data. Testerna var i varje steg väldigt snabba där steget med DBSCAN tog längst 

tid. Testerna för DBSCAN tog ca 33 sekunder medans testerna för k-NN och DNNA 

tog ca två sekunder. Detta berodde i huvuddel på att det data som användes var 

enbart 26 219 artiklar. Antalet artiklar sänktes till 10 830 stycken efter rensningen 

samt klustringen, vilket visas i figur 3.1. Dessa artiklar var resor från Flygresor.se 

och inheöll attribut som till exempel pris, restid och biljettyp. Fler relevanta 

attribut till testerna visas i tabeller 4.1 och 4.2. Eftersom informationen om 

prestanda inte hörde ihop med målsättningarna av projektet så lades arbetets fokus 

inte på att utvärdera detta. 

Som nämnt i kapitel 3 så testades olika inställningar på algoritmerna för att få fram 

det optimala resultatet. Vad ett optimalt resultat var varierar beroende på 

algoritmen och nämns i avsnitt 3.3. Algoritmen DBSCAN har två inställningar vars 

värden testades tills önskat resultat nåddes. Inställningen ε representerar det 

minsta området en annan punkt måste finnas i för att de ska bilda ett kluster. Den 

andra inställningen är minimum antal punkter vilket är antalet punkter det måste 

finnas i klustret för att inte bli klassificerad som brus. Algoritmen k-NN hade ett 

antal inställningar som kunde justeras för att hitta den närmaste punkten men 

startinställningarna som ramverket Weka använde sig av var nog för att få det 

önskade ut data som arbetet sökte efter. 

Nedan kommer förklaringar och tabeller över testerna som gjordes för att få 

optimala värden ur de tre stegen. Under avsnitt 4.1 finns tester för DBSCAN och 

tabeller som förklarar hur klustringen såg ut i jämförelse med attributen som 

klustrena hade. Avsnitt 4.2 berättar om testerna som utfördes med k-NN 

algoritmen. För denna algoritm fanns det inga inställningar som behövde justeras 

för att få det önskade resultatet. Avsnitt 4.3 presenterar det sista steget i 

applikationen som jämför den nya artikelns attribut med alla attribut i klustret som 

den nya artikeln är närmast. 

4.1 Resultat av klustring 

De första testerna gav ett resultat om hur DBSCAN skapade kluster via 

densitetbaserad klustring. Värdena som ändrades på algoritmen för att få olika 

resultat var ε och minimum antal punkter. Algoritmens standardvärden var 

inställda till ε = 0.9 och minimum antal punkter (minPoints) = 6 och dessa testades 

först. Resultatet blev kluster helt baserade på det första attributet, för detta arbete 

var det vilken flygplats flyget startade från och vilken flygplats som det landade på. 

Detta visas i tabell 4.1 där många attribut har olika värden men de sätts i samma 
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kluster eftersom attributet fromTo är samma. I tabellen har attributen olika värden 

förutom “fromTo” vilket bestämmer vilket kluster som resorna ska hamna i. 

 

Tabell 4.1: Databasen efter första testet av DBSCAN. ε = 0.9, minPoints = 6. fromTo: Mellan vilka platser 

flyget kommer från och åker till. tripType: Enkelresa eller tur och retur. go_traveltime: Restiden till 

destinationen. return_traveltime: Restiden tillbaka hem.

 

Samma test gjordes med mindre värden på ε för att se skillnaden på klustrena. När 

ε sänktes till 0.5 gav identiska resultat av klusteruppdelning som testet med ε = 

0.9. I båda dessa tester var värdet på minPoints det samma, 6 vilket var 

standardvärdet och klustrerna var nästan helt baserade på attributet “fromTo”. 

Resultat blev annorlunda med ε = 0.3. Resorna “LON->STO” som var tidigare i ett 

och samma kluster delades till två olika kluster baserad på attributen “tripType” 

och “return_traveltime”. Här hamnade resor fortfarande i samma kluster fast de 

hade olika värden av “adults” och “children”. 

Ytterligare test gjordes där ε sänktes till 0.1 och minPoints behöll samma värde. 

Detta skapade flera kluster som inte enbart var baserade på det första attributet 

utan räknade också med resten. 

Resultatet av detta test, se tabell 4.2, visar hur databasen såg ut efter klustringen 

med värde 0.1 på ε. I tabellen finns det olika kluster där attributet fromTo är 

detsamma, eftersom de andra attributen har större betydelse när värdet på ε är 

mindre. 



17 
 

Tabell 4.2: Databasen efter tredje testet av DBSCAN. ε = 0.1, minPoints = 6. Här finns det många olika 

kluster för samma värde på fromTo.

 

Det som söktes efter med algoritmen DBSCAN var klustring av data beroende på de 

utvalda attributen som syns i tabell 4.1 och 4.2. Testerna som gjordes för att nå 

detta resultat var en minskning av ε med ett intervall på 0.1. Figur 4.1 beskriver 

relationen mellan värde på ε och antal attribut som används under klustring. 

 
Figur 4.1: Testerna som gjordes för att få det optimala värdet på ε. Grafen representerar hur antalet attribut 

förändras beroende på värdet av ε. 

 

4.2 Resultat av klassifikation 

För klassifikation användes algoritmen k-nearest neighbor för att hitta det 

närmaste klustret för testdata. Testerna som utfördes tog först bort 100 rader från 
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databasen med klustrerat data. Efter detta lades dessa 100 rader in som testdata för 

att se om algoritmen placerar tillbaka dessa till deras ursprungliga kluster. Detta 

testades flera gånger med olika testdata och alla gav samma resultat. Fler än 100 

rader kunde inte testas eftersom träningsdata som användes var för lite. När för 

många rader togs bort från databasen försvann vissa värden av “fromTo” helt och 

algoritmen k-NN gav ett felmeddelande. Inställning av värdet k (hur många 

närmaste grannar som punkten frågar) visade sig inte spela någon större roll för 

detta arbete. Resultatet för algoritmen var detsamma för alla olika k-värden från 1 

till 100. Tabell 4.3 visar 14 av de 100 data som testades där första kolumnen 

representerar vilket av de 100 data som testades. Den andra kolumnen 

representerar vilket kluster som det data ursprungligen var i och den tredje 

kolumnen beskriver vilket kluster som k-NN algoritmen lade testdata i. Den sista 

kolumnen “Correct” säger antingen “True” eller “False” ifall det förväntade klustret 

är samma som vad k-NN algoritmen gav ut. Längst ner i tabellen anges hur många 

procent rätt algoritmen hade. I det här fallet blev det 100% rätt där all testdata 

hamnade i samma kluster som de ursprungligen var i. 

 

Tabell 4.3. Resultatet av 100 testdata för algoritmen k-NN. Det gråa området representerar resten av testdata 

som inte fick plats i figuren.
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4.3 Resultat av DNNA 

I det sista steget av tester användes både befintliga populära data, länkar som 

redan klickas några gånger, samt manuellt redigerade data. Flera tester med olika 

testdata gjordes med liknande resultat. De förändringarna som hade gjorts 

manuellt blev förslagna att förändras tillbaka till värden väldigt lika deras 

ursprungliga värden. När tester gjordes för redan populära artiklar föreslog 

applikationen väldigt små förändringar för att komma närmare medelvärdet eller 

det mest förekommande värdet för de attributen.  
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras resultatet av kapitel 4 samt ges diskussion om vad för 

slutsatser som kan dras från resultatet. Avsnitt 5.1 ger en analys av testerna som 

gjordes i de tre stegen av applikationen. Avsnitt 5.2 presenterar en diskussion kring 

vad analysen innebär och vad som förväntades från resultatet. Vilket värde som 

detta arbete hade för Flygresor.se och liknande företag tas upp i avsnitt 5.3. Avsnitt 

5.4 handlar om problemet som har kommit fram under arbetets gång. De 

alternativa metoderna och verktyg som kunde användas för att lösa denna uppgift 

presenteras i avsnitt 5.5. 

5.1 Analys av resultatet 

DBSCAN 

Testerna för DBSCAN visar att värdet på ε har stor inverkan på hur klustrena delas 

upp. Antalet kluster varierar men det som är intressant för detta steg av testning är 

hur klustrena delas upp beroende på attributen. Med standardvärdet 0.9 på ε, blev 

klustrena helt baserade på det första attributet “fromTo”. Detta var vilken flygplats 

som resan åkte från och sedan den flygplatsen som flyget landade i. När lägre 

värden på ε testades så blev klustrena både fler och uppdelningen tog flera attribut 

i övervägande vilket klumpade ihop data på ett mer passande sätt. 

k-NN 

Uppgiften som algoritmen k-NN hade var att enbart hitta det närmaste klustret 

som hade skapats i det tidigare steget med DBSCAN för ett testdata. Redan vid 

första testet gav testapplikationen 100% träffsäkerhet genom metoden som 

användes. Flera tester gjordes med olika testdata men det var alltid 100% av data 

som hittade rätt närmaste kluster. Eftersom detta var det önskade resultatet 

krävdes ingen justering av inställningarna för att förändra resultatet.  

DNNA 

De två metoderna som användes för att testa det tredje steget visade sig ge det 

eftersökta resultatet. Utifrån resultaten från testerna fungerade applikationen som 

förväntat. När tester gjordes med manuellt förändrat data så förslog applikationen 

att förändra tillbaka det som redigeras. Data som förändrades var redan populärt 

innan förändringen vilket betyder en redigering tillbaka visar att applikationen 

fungerar. Tester gjordes också med redan populära data som testdata. Detta gav ett 

resultat som föreslog en väldigt liten förändring vilket betyder att applikationen 

förstår att testdata redan är och kommer att bli populär. 
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5.2 Diskussion 

En slutsats från testerna är att det data som användes var väldigt lika varandra 

vilket gjorde att ett väldigt lågt värde på ε behövdes för att klustrena skulle skapas 

på ett användbart sätt. Detta betyder att det blir liten till ingen skillnad av att ändra 

detta värde över 0.5. Värdet på ε kan behöva förändras eftersom att mängden av 

data kommer att ökas med tiden. Andra attributet, minimum antal punkter, hade 

värde sex genom alla tester för DBSCAN eftersom denna inställning representerar 

hur många punkter det måste finnas i ett kluster innan punkterna ska räknas som 

brus. Med ett för lågt värde var nästan alla punkter ett kluster och detta gjorde att 

ett kluster inte längre representerade populära data, utan enbart klickade data. 

Värdet sex blev valt eftersom det är högt nog att representera populära kluster och 

lågt nog att användas för den mängden data som användes i detta arbete. Eftersom 

detta arbete var begränsat till att enbart använda data från Flygresor.se kan det se 

annorlunda ut för annan data och justering av både ε och minPoints kan behövas 

för att få en jämnare fördelning av kluster.  

Testerna för k-NN gav 100% för varje test som gjordes men detta kan också 

förändras beroende på data som används. Att algoritmen gav ett resultat på 100% 

var oväntat och kan bero på att data som användes var enbart insamlad under tre 

veckors tid. Med större mängder data kan resultatet förändras men eftersom 

resultatet var väldigt positivt så är det stor chans att algoritmen kommer behålla en 

väldigt hög träffsäkerhet. 

Arbetets syfte var att utveckla en metod av dataanalys för att utreda vilka attribut 

för en artikel som är relevant för att öka försäljningen eller antal klickningarna 

samt hur dessa attribut ska förändras för att göra artikeln populärare. Testerna 

som utfördes för att åstadkomma detta använde data från Flygresor.se och 

anpassades därför för just flygresor. Om annan data skulle användas för denna 

metod så behövs inställningarna justeras. För DBSCAN förändras värdet på ε 

beroende på hur tätt data ligger. Hur denna ställs in kan göras via metoden som 

beskrivs i avsnitt 5.5. Algoritmen k-NN har olika värden som kan justeras men 

detta behövs inte i många fall då standardvärdena ofta ger det önskade resultatet. 

Det tredje steget i testerna behöver justeras i form av vilka attribut som räknas ut 

på vilket sätt. Som nämnt i kapitel 3 så räknas värden som pris och restid ut med 

hjälp av medelvärde. För användning av annan data måste vilka värden som räknas 

ut med medelvärde bestämmas beroende på vad för resultat som önskas av 

applikationen.  

5.3 Projektets konsekvenser för samhället 

Mattias Nyman, CEO på Flygresor.se, bedömmer slutprodukten som följande:  
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Den programvara som tagits fram under examensarbetet kan användas 

för att förenkla och automatisera förändringar av vilka resor som ska 

erbjudas via Metasök-kanalen. Antingen kan Flygresor.se, som är en 

metasökmotor, bygga ett verktyg som Flygresor.se:s kunder, OTAerna 

(Online Travel Agency), kan använda sig av i sin analys eller så kan 

OTAerna i den koncern där Flygresor.se ingår, Etraveli, använda 

programmet i sina interna system för att förbättra utbud och prissättning 

i syfte att "vinna så många klick" som möjligt i Meta-kanalen och därmed 

kunna sälja fler resor. Om anpassning och implementation lyckas kan en 

lösning av detta slag bidra positivt till tillväxt i såväl omsättning som 

vinst i OTA-ledet. 

Applikationens syfte är att förbättra resor så att de bli mer klickade, vilket 

leder till att mer biljetter säljas därför ökas intäkter för flygbolag. 

Applikationen kan även användas inom andra områden. Ett exempel är att 

analysera och förbättra reklamlänkar på webbplatser så att de bli mer 

attraktiva och mer personer klickar på dem, vilket ökar intäkter för både 

webbplatser och annonsägare. 

Mer sålda biljetter leder även till att fler personer åker flygplan vilket kan 

både ha positivt eller negativ påverkan för miljön. Fler passagerare leder till 

fler flygplan som utsöndrar mer avgaser, men inte lika mycket avgaser som 

om alla passagerare skulle åka bil istället för att flyga. 

De sociala och etiska synvinklarna går inte att applicera för detta projekt.  

5.4 Problem på vägen 

DBSCAN algoritmen klustrerar ihop data beroende på hur nära deras attribut 

befinner sig. Ett problem som uppstod för klustringen var att data som användes 

hade två attribut vars värden väldigt ofta var samma. Konsekvensen med detta var 

att DBSCAN skapade kluster enbart beroende på dessa värden vilket gjorde 

informationen om dessa kluster onödiga. Lösningen på detta problem var att skapa 

ett nytt attribut vilket bestod av de två liknande attributen tillsammans i samma 

kolumn i databasen. Detta gjorde att algoritmen DBSCAN fokuserade mer på andra 

attribut istället för enbart de två. 

Ett annat problem som uppstod var i applikationen som gjorde om data från 

SQLite databasen från Flygresor.se. Applikationen gjorde om alla rader av BLOB 

data till JSON efter varandra vilket orsakade Javas garbage collector att skapa ett 

felmeddelande. Felmeddelandet påpekade att garbage collector fick arbeta mer 

med att göra om minnesresurser än vad applikationen fick arbeta, vilket gjorde att 

programmet stannade innan data hade blivit konverterat. Lösningen på detta var 

att dela upp data i flera hanterbara delar för att köra applikationen flera gånger tills 

all data hade blivit konverterad. 
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5.5 Alternativa metoder 

Metoden som användes i detta arbete gick ut på tre olika steg för att få fram vilka 

attribut som kan förändras hos en artikel för att göra den populärare. Det som kan 

förändras i denna lösning är vilka algoritmer som användes för att både klustrera 

ihop data och för att hitta det närmaste klustret för testdata. Algoritmen som 

användes för klustring var DBSCAN just för att den är densitetbaserad samt inte 

kräver ett k-värde vilket är antalet kluster som ska skapas. 

En annan algoritm som har båda dessa egenskaper är klustring algoritmen 

OPTICS, vilket har beskrivits i avsnitt 2.3. Skillnaden med OPTICS jämför med 

DBSCAN är att den inte behandlar brus på samma sätt som DBSCAN, vilket 

beskrivs under kapitel 2.3.2 Klustring. Brus i detta arbete var enstaka resor som 

hade blivit klickade på ett fåtal gånger och representerar inte popularitet.  

Algoritmen k-nearest neighbor användes för att hitta det närmaste klustret för ett 

träningsdata. Algoritmen är en variant av nearest neighbor algoritmer som har 

flera olika versioner som till exempel: Approximate nearest neighbor, all nearest 

neighbor och fixed-radius nearest neighbor. Det som tidigare arbeten har visat är 

att k-NN algoritmen passar in på vad arbetet är ute efter. De andra liknande 

algoritmerna kan användas istället för k-NN men eftersom liknande arbeten 

använde just k-NN och det är den mest använda algoritmen för klassifikation så 

valdes den för detta arbete. 

 

Olika typer av klassifikation togs upp i sektion 2.1. Binär klassifikation och 

multiklass klassifikation var två av dessa typer som användes för att räkna ut om 

ett inlägg på en social media skulle bli populär och sedan hur populär. Detta är inte 

exakt vad detta arbete är ute efter eftersom hur en artikel blir populärare är också 

eftersökt.  
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6 Slutsatser 

Prototypen som utvecklades under arbetet, en kombination av DBSCAN (Density-

Based Spatial Clustering of Applications with Noise), k-NN (k-Nearest Neighbor) 

och DNNA (DBSCAN and k-NN Analysis), uppfyllde de önskade målen: Att 

undersöka vilka attribut av artiklar som behöver justeras samt hur justeringen ska 

ske för att artiklarna kan blir mer attraktiva och därmed mer klickade eller köpta. 

Resultatet från DBSCAN påverkas huvudsakligt av inparametern ε och därför 

måste parametern väljas noggrant beroende på önskat resultat. Däremot behövdes 

ingen justering av k-NN göras utan standardinställningen gav redan 100% 

träffsäkerhet. DNNA behövdes för att analysera och jämföra testdata med resultatet 

från DBSCAN och k-NN, vilket resulterade till en rimlig rekommendation för 

justering av attribut av artiklar. 

6.1 Framtida arbete 

Vid fortsatt utveckling av applikationen skulle ett program som kontrollerar 

resultatet av första steget, klustring, skapas. Genom detta program undviks 

manuell kontroll av resulterande data. Programmet skulle utreda hur kluster var 

uppdelade och ge relationen mellan attribut och kluster som utdata. På det sättet 

finns det kontroll på hur inställningar för DBSCAN, ε och minPoints, påverkar 

resultatet av klustringen. Detta ger en inblick om hur värdena ska justeras för att 

uppnå det önskade resultatet. Det tredje steget måste även justeras för framtida 

användning, det vill säga hur resultatet av de första två stegen ska utvärderas. 

Justeringen måste ta vara på vilket data som ska analyseras, nämligen vilka attribut 

data består av och vilka format attributen är. För att förbättra metoden kan andra 

algoritmer inom klustring och klassifikation testas och dess resultat kan jämföras 

på första och andra stegen. 
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Bilagor 

Appendix A - Exempel data hos Flygresor.se 

 

A.1 Sökta data          A.2 Klickade data 
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Appendix B - Databasen efter rensning 
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