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Sammanfattning 
 

MySQL är ett databassystem som hör till typen relationsdatabaser och lagrar data enligt 

relationsdatamodellen och använder sig av frågespråket SQL. MySQL har flertalet 

datatyper och sedan version 5.7.8 finns datatypen JSON som kan användas för lagring 

av data med JSON-format. JSON är idag den ledande standarden för datautbyte för 

webbapplikationer. Ett experiment genomförs där datatyperna JSON, BLOB och TEXT 

testas i MySQL. Detta för att ta reda på vilken datatyp som är att föredra med avseende 

på svarstid vid hämtning och uppdatering av specifika värden i lagrad JSON-data. En 

miljö sätts upp för att genomföra en pilotstudie följt av ett antal tester för att påvisa 

detta. Resultatet visar på att datatyperna BLOB och TEXT presterar snabbare svarstid 

än JSON förutom i de fall då specifika funktioner anpassade för datatypen i MySQL 

används. 

Nyckelord: JSON, BLOB, TEXT, MySQL, Relationsdatabas 
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1 Introduktion 

JSON är en förkortning av JavaScript Object Notation och är ett dataformat som används för 

utbyte av data (Petković 2017). JSON har blivit ett populärt format tack vare den enkla 

utformningen, att det är kompakt samt att det är relativt effektivt att bearbeta (Liu, 

Hammerschmidt & McMahon 2014). JSON är nu den ledande standarden för datautbyte för 

webbapplikationer och det finns många API:er som har support för JSON som format för 

datautbyte (Chasseur, Li & Patel 2013).   

Relationsdatabaser, eller RDBMS (Relational database management system), är baserade på 

en relationsdatamodell där schemat för databasen sätts upp först och data läggs till därefter 

(Liu, Hammerschmidt & McMahon 2014). Relationsdatabaser har under årtionden varit väl 

använda och framgångsrika tack vare bidragande enkelhet för utvecklare, stabilitet, höga 

prestanda och kompatibilitet (Rocha et al. 2015). Traditionella databassystem som har 

baserats på relationsdatamodellen är ofta namngedda efter det frågespråk de använder; SQL 

(Li & Manoharan 2013). SQL är en förkortning för “Structured Query Language” och är det 

vanligaste standardiserade frågespråket som används mot databaser (MySQL 2019). MySQL 

utvecklas av Oracle Corporation och är det mest populära systemet för databashantering med 

öppen källkod. MySQL-databaser är relationsbaserade vilket innebär  att data lagras i tabeller 

som innehåller rader och kolumner vilket ger en flexibel programmeringsmiljö. 

Problemet som fokuserats på är vilken datatyp som är att föredra för lagring av JSON-data i 

MySQL. Det har getts förslag på lösningar för att få JSON-data att fungera väl i 

relationsdatabaser men det saknas forskning kring datatypen JSON i MySQL. Däremot finns 

en del tidigare undersökningar som gjorts på datatyper, såsom BLOB, så därför genomfördes 

i detta experiment en jämförelse mellan datatyperna JSON samt de tillgängliga BLOB- och 

TEXT-datatyperna. Då det finns forskning som visar på att frågeställning mot JSON-objekt är 

ett problemområde, så låg fokus på det i den här undersökningen. 

Den vetenskapliga metod som att använts är experiment. Mätningar har genomförts där 

svarstider för SQL-frågor ställs mot JSON-data lagrad med datatyperna JSON och, de vid 

experimentets genomförande, tillgängliga varianterna av datatyperna BLOB och TEXT. De 

SQL-frågor som fokuseras på är SELECT- och UPDATE-frågor där specifika värden i JSON-

objekt hämtas eller uppdateras. I genomförandedelen beskrivs det mer ingående hur 

implementation av artefakten gjorts, vilka hinder som uppstått under den processen och även 

hur resultatet av den pilotstudie som genomförts såg ut. 
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2 Bakgrund 

2.1 JSON 

JSON är en förkortning av JavaScript Object Notation (Petković 2017) och är ett dataformat 

som används för utbyte av data. Strukturen hos JSON följer den struktur av objekt och arrayer 

som JavaScript har där en JSON-sträng består av ett objekt eller en array. Precis som i 

JavaScript så börjar och slutar ett objekt med klammerparenteser medans en array börjar och 

slutar med hakparenteser. Ett objekt innehåller par som består av ett namn och ett värde, där 

de är separerade med ett kolon och paren är separerade med ett kommatecken (Petković 

2017). Ett värde i ett objekt eller i en array kan vara av två olika typer; primitiv typ eller en 

strukturerad typ. En primitiv typ är strängar, nummer, booleanvärden, eller nullvärden, 

medan en strukturerad typ är objekt eller array. Detta medför att JSON tillåter nästlade objekt 

och arrayer (Chasseur, Li & Patel 2013). JSON-objekt presenteras vanligtvis som en 

trädstruktur där de värden som är av primitiv typ är yttre noder och de värden som är en 

strukturerad typ är inre noder (Spoth et al. 2018).  

 

{ 

    "firstName" : "Anna", 

    "lastName" : "Johansson", 

    "age" : 25, 

    "address" : { 

        "streetAddress" : "Drottninggatan 1", 

        "postalCode" : 00000, 

        "city" : "Skövde" 

    }, 

    "phoneNumber" : [ 

        { 

            "type" : "home", 

            "number" : "0500 - 000000" 

        }, 

        { 

            "type" : "mobile", 

            "number" : "0730 000 000" 

        } 

    ] 

} 

Figur 1 Ett JSON-Objekt 

JSON har blivit ett populärt format tack vare den enkla utformningen, att det är kompakt samt 

att det är relativt effektivt att bearbeta. En till anledning till att det är populärt är att det finns 

inbyggd support för JSON i språk såsom JavaScript (Liu, Hammerschmidt & McMahon 2014). 

JSON är nu den ledande standarden för datautbyte för webbapplikationer. Idag finns det 

många API:er som har support för JSON som format för datautbyte, exempelvis Twitters API, 

Facebooks API och många av Googles tjänster (Chasseur, Li & Patel 2013). 
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2.2 Databassystem 

Databaser uppkom för att organiserat och strukturerat sätt möjliggöra lagring av data där det 

även skulle vara möjligt att hämta den data som lagras. Denna typ av organisering av data 

hanteras vanligtvis av ett databassystem, även förkortat DBMS. Ett databassystem kan 

definieras som ett system där olika mekanismer gör det möjligt att lagra, redigera och hämta 

data. En enkel databas kan utgöras utav en enda fil medans en stor, komplex databas kan bestå 

av många filer fördelade över olika delar av världen. Databaser utgör idag en grundläggande 

byggsten då den dagligen växande data som finns världen över måste lagras och organiseras 

på ett strukturerat vis. Den stora mängd data som idag ofta hanteras medför ökade krav på 

effektiv hantering vid hämtning av data (Abramova & Bernardino 2013). Det finns olika typer 

av databassystem, vilka kommer beskrivas i följande kapitel. 

2.2.1 Relationsdatabaser 

År 1970 publicerades en artikel i tidskriften Communications of the ACM av Edgar Frank Codd 

som introducerade relationsdatamodellen. Han presenterade där ett förslag på ett sätt att 

överkomma svårigheter vid lagring och användning av data genom att skapa relationer mellan 

data. Under tiden utvecklades ett databassystem; System R, som skulle visa på hur ett system 

baserat på relationer kunde fungera och vilka fördelar som fanns. I samband med detta togs 

ett nytt frågespråk fram; SQL (Abramova & Bernardino 2013). Detta presenterades först i en 

artikel av Chamberlin och Boyce (1974) där de beskrev och gav instruktioner kring användning 

av detta nya språk baserat på Codds modell om relaterad data. 

Relationsdatabaser, eller RDBMS (Relational database management system), är baserade på 

en relationsdatamodell där schemat för databasen sätts upp först och data läggs till därefter. 

Användare måste därigenom sätta upp designen för databasen innan någon data kan läggas 

in (Liu, Hammerschmidt & McMahon 2014). I en relationsdatabas lagras data i tabeller där 

varje tabell innehåller olika information och relationer kan sättas upp mellan tabeller. Detta 

medför att information från olika tabeller kan plockas fram samtidigt. I Figur 2 presenteras 

en modell över två tabeller där en främmande nyckel till kategoritabellen finns med i 

produkttabellen. 

 

Figur 2 Två tabeller med en-till-många-relation 

En tabell kan relatera till andra med hjälp av nycklar. Det finns olika typer av nycklar där 

primärnyckeln identifierar tabellen och främmande nycklar relaterar till andra tabeller. 

Ursprunget till detta var konceptet med en relationsmodell som Edgar Frank Codd tog fram 

där en tabell definieras av tabellens  data (Abramova & Bernardino 2013). 

Relationsdatabaser har under årtionden varit väl använda och framgångsrika tack vare 

bidragande enkelhet för utvecklare, stabilitet, höga prestanda och kompatibilitet (Rocha et al. 

2015). Sättet som Relationsdatabaser använder sig av strukturen “schema först, data senare” 
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är mycket framgångsrik när det kommer till att hantera välstrukturerad och relaterad data 

(Liu et al. 2016). Traditionella databassystem som har baserats på relationsdatamodellen är 

ofta namngivna efter det frågespråk de använder; SQL (Li & Manoharan 2013). Exempel på 

relationsdatabaser är; MySQL, Oracle och Microsoft SQL Server (Schulz et al. 2016). 

2.2.2 NoSQL-Databaser 

På senare tid har många nya typer av databassystem av typen NoSQL tagits fram. Dessa 

systems design skiljer sig från relationsdatabaser med frågespråket SQL. Olika typer av 

NoSQL-system har utvecklats som har olika fokus (Mohan 2013). Exempel på sådana system 

kan vara MongoDB och CouchDB (Chasseur, Li & Patel 2013). En anledning till att system av 

sådan typ har ökat i popularitet är att de generellt har support för JSON-format och kan lätt 

kopplas ihop med populära programmeringsspråk såsom; Javascript, Python, Perl, PHP, och 

Ruby.  

NoSQL-system är av den typen att frågor mot data kan ställas först och ett schema kan sättas 

upp senare, eller aldrig, då NoSQL-plattformar inte kräver detta vilket minskar krångel med 

att behöva designa ett schema innan data kan läggas in (Chasseur, Li & Patel 2013). Trots de 

fördelar som finns med NoSQL-system så finns det en del nackdelar som bör tas i akt. Att 

ställa frågor mot data i NoSQL-system har en begränsad funktion då de ofta kan vara svåra att 

programmera för hantering av komplex data samt att det inte finns något standardiserat språk 

för att ställa frågor mot JSON (Chasseur, Li & Patel 2013). 

2.3 SQL 

SQL är en förkortning för “Structured Query Language” och är det vanligaste standardiserade 

frågespråket som används mot databaser. Den standard som definierar SQL är ANSI/ISO SQL 

och den har och funnits i flera versioner och utvecklats sedan 1986 (MySQL 2019c). SQL består 

av flera kategorier där en av dem är för definition av data, DDL (Data Definition Language), 

som gör så att det går att specificera scheman för databaser (Silva, Almeida & Queiroz 2016). 

Exempel på uttryck som ingår i denna kategori är; CREATE TABLE, ALTER TABLE och DROP 

TABLE. 

 

CREATE TABLE TestTable ( 

    Id INT AUTO_INCREMENT, 

    firstName VARCHAR(20), 

    lastName VARCHAR(20), 

    age INT, 

    PRIMARY KEY (Id) 

)ENGINE=Innodb; 

Figur 3 Exempel på tabell skriven i SQL där CREATE TABLE används 

En kategori är manipulation av data, DML (Data Manipulation Language), som gör det möjligt 

att hämta, ändra och ta bort data (Silva, Almeida & Queiroz 2016). Exempel på uttryck som 

ingår i denna kategori är; INSERT, UPDATE, SELECT och DELETE. 

 

 



5 
 

 

INSERT INTO TestTable(firstName, lastName, age) 

VALUES('Anna', 'Johansson', 25); 

 

UPDATE TestTable 

SET age=26 

WHERE Id=1; 

 

SELECT * FROM TestTable; 

 

DELETE FROM TestTable WHERE Id=1; 

Figur 4 Exempel på frågor skrivna i SQL 

Den sista kategorin är för kontroll av data, DCL (Data Control Language), som gör det möjligt 

att administrera säkerheten kring databaser (Silva, Almeida & Queiroz 2016). Exempel på 

uttryck som ingår i denna kategori är GRANT och REVOKE. 

 

GRANT ALL PRIVILEGES ON TestDatabase.* 

TO 'username'@'localhost'; 

Figur 5 Exempel på fråga för att ge rättighet skriven i SQL 

2.4 MySQL 

Senaste versionen av MySQL utvecklas av Oracle Corporation och är det mest populära 

systemet för databashantering med öppen källkod. MySQL-databaser är relationsbaserade 

vilket innebär  att data lagras i tabeller som innehåller rader och kolumner vilket ger en 

flexibel programmeringsmiljö. För att styra hur tabeller kopplas till varandra kan de ha 

främmande nycklar till andra tabeller. 

I MySQL finns support för ett antal datatyper som är indelade i kategorier; numeriska typer, 

typer för datum och tid, strängar (tecken och bytes) samt typer för geografisk data. Den 

kategori med de numeriska datatyperna innehåller bland annat datatypen BIT för värden i bit-

format, INT i flera olika storlekar för siffervärden och BOOLEAN för värden som är sanna eller 

falska. Kategorin med datatyper för datum och tid innehåller datatyper såsom; DATE, TIME, 

DATETIME, YEAR, TIMESTAMP, med flera. Dessa datatyper är till för alla typer av värden 

som på något sätt representerar tid och datum.  I den kategori som är till för att lagra olika 

typer av strängar ingår bland annat datatyperna CHAR, VARCHAR, BLOB och TEXT, där de 

två sistnämnda finns i olika storleksalternativ. Vissa av dessa datatyper lagrar strängar som 

tecken och vissa i binär form. Kategorin för geografisk data innehåller bland annat 

datatyperna; POLYGON, GEOMETRY, POINT och LINESTRING. Dessa datatyper är 

framtagna för att även geografisk data ska kunna lagras i MySQL (MySQL 2019a). 

Utöver de nämnda kategorierna med de tillhörande datatyperna finns även support för JSON i 

MySQL i form av en JSON-datatyp. I följande kapitel kommer datatyperna JSON, BLOB och 

TEXT beskrivas närmare, då det är de som är relevanta för lagring av data i JSON-format i 

MySQL. 
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2.4.1 Datatypen JSON 

MySQL har från och med version 5.7.8 inbyggd support för JSON som datatyp. Att använda 

datatypen JSON ger fördelen att automatisk validering av JSON-dokumentet görs och ett 

automatiskt felmeddelande ges om något fel upptäcks. Kolumner med datatypen JSON 

indexeras inte automatiskt, precis som för andra binära datatyper i MySQL. Till JSON-

datatypen så finns ett antal tillhörande SQL-funktioner som kan användas för att förändra 

databasens innehåll, se Figur 5. Lagring med datatypen JSON kräver ungefär lika mycket 

minne som datatypen LONGBLOB men med ett tillägg på 4 - 10 bytes för diverse ytterligare 

data tillhörande JSON-objektet, såsom metadata (MySQL 2019a). 

 

JSON_INSERT() 

 

JSON_SET() 

 

JSON_CONTAINS() 

 

JSON_EXTRACT() 

Figur 6 Exempel på funktioner i MySQL för datatypen JSON 

2.4.2 Datatypen BLOB 

Tanken med användning av datatypen BLOB (Originally Binary Large Objects) i databaser var 

att göra det möjligt att lagra stor data som databasdesigners av någon anledning inte kan eller 

vill lagra i tabellstrukturer. Detta medför att datatypen är relevant för användning i 

relationsdatabaser då det är möjligt att lagra objekt som varierar i längd eller som har 

semantik som databassystemet inte känner igen. Exempel på data som kan vara relevant att 

lagra som en BLOB kan vara; textfiler, bilder och filmer (Stancu-Mara & Baumann 2008).   

En BLOB kan lagra varierad mängd data och i MySQL finns det fyra olika typer; TINYBLOB, 

BLOB, MEDIUMBLOB och LONGBLOB. Det som skiljer dessa fyra typer åt är längden på de 

värden som lagras. Datatypen BLOB lagras som en binär sträng (MySQL 2019a). 

2.4.3 Datatypen TEXT 

Datatypen TEXT har precis som BLOB fyra olika typer där dessa är; TINYTEXT, TEXT, 

MEDIUMTEXT och LONGTEXT där det även här är längden på värdena som lagras som 

skiljer de olika typerna åt. Till skillnad från BLOB så lagras data med datatypen TEXT som en 

icke-binära strängar med tecken (MySQL 2019a). 

2.5 PHP 

PHP är ett programmeringsspråk som är ett av de mest använda scripting-språken för script 

på server-sidan. PHP används som programmeringsspråk inom ett stort spann; från nybörjare 

inom programmering till erfarna utvecklare på mångmiljard-företag såsom Google, Facebook 

och Yahoo! (Filaretti & Maffeis 2014). De flesta applikationer uppbyggda med PHP har någon 

typ av bakomliggande databas och det finns ett antal PHP-bibliotek för interaktion mot 

databaser. Två populära sådana bibliotek är MySQLi (MySQL Improved) och PDO (PHP Data 

Objects) som inkluderar ett antal funktioner såsom exempelvis prepared statements 

(Anderson & Hills 2017). Nedan följer ett exempel på hur koppling till databas i PHP med 

hjälp av PDO kan se ut. 
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$server = "127.0.0.1"; 

$username = "root"; 

$password = "password"; 

$database = "database"; 

 

$conn = new PDO("mysql:host=$server;dbname=$database", $username, 

$password); 

Figur 7 Databaskoppling i PHP med PDO 
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3 Problemformulering  

JSON som dataformat med formatets enkelhet tillsammans med en tydlig utformning och en 

naturlig mappning till väl använda programmeringsspråk såsom Javascript, har lett till en 

mycket utbredd användning inom webbapplikationer idag (Chasseur, Li & Patel 2013). Det 

finns anledning att använda relationsdatabaser för lagring av JSON-data då lagring av den 

typen av semistrukturerad data i relationsdatabaser medför att redan existerande verktyg 

inom business intelligence, tekniker för frågeoptimering och andra verktyg anpassade för 

relationsdatabaser kan användas på JSON-data (DiScala & Abadi 2016). 

Problemet som kommer fokuseras på är vilken datatyp som är att föredra för lagring av JSON-

data i MySQL. Spoth et al. (2018) påpekar att det är enkelt för användare att använda JSON 

som format för lagring av data då det exempelvis är enkelt att addera data till ett objekt utan 

att det förstör befintligt innehåll. Detta medför dock att det även uppstår svårigheter kring att 

ställa frågor mot data då det i grunden inte finns något strukturerat schema (Spoth et al. 2018). 

På grund av problem som de som har tagits upp har det getts förslag på lösningar för att få 

JSON-data att fungera väl i relationsdatabaser. DiScala och Abadi (2016) beskriver hur 

användning av NoSQL-system kan leda till hög komplexitet då mer och mer data läggs in, och 

att något sätt att överföra denna data till traditionella databaser med relationer kan behövas. 

Därför presenteras en algoritm av DiScala och Abadi (2016) som automatiskt ska göra om data 

som följer en NoSQL-struktur till data med relationer som kan passa väl in i den modell som 

relationsdatabaser enligt tradition följer.  

Chasseur, Li och Patel (2013) tar upp hur NoSQL-databaser blir mer och mer välanvända på 

grund av att den datamodell som används i NoSQL-system ofta passar ihop med det format 

som JSON har. De pekar på fördelar med NoSQL-system men tar även upp funktionalitet som 

saknas men som finns i traditionella relationsdatabassystem. De undersöker i sin artikel om 

JSON-data med fördel kan lagras i relationsdatabassystem med hjälp av ett lager som mappar 

JSON-data mot relationsdatabaser. En benchmark gjordes för att mäta prestanda, avsett på 

svarstid, då frågor ställs mot JSON-data i NoSQL-databaser och SQL-databaser.  

Liu, Hammerschmidt och McMahon (2014) vill genom sin undersökning underlätta arbete för 

utvecklare genom att endast använda ett system för lagring av data. Därför presenteras ett 

förslag på hur detta kan genomföras i praktiken. I sin artikel om hantering av JSON-data 

analyserar Liu, Hammerschmidt och McMahon (2014) hur behoven för hantering av relaterad 

data och JSON-data skiljer sig. De presenterar även tre arkitekturprinciper som underlättar 

vid lagring av data utan schema i relationsdatabaser och hur därmed användare kan ställa 

frågor mot denna data. De presenterar även förslag på hur de principer de tar upp kan 

användas i väl använda system för relationsdatabaser. Liu, Hammerschmidt och McMahon 

(2014) menar att detta kan göra det möjligt att lagra relaterad data och JSON-data samma 

system samt att använda samma frågespråk och därmed underlätta arbetet för utvecklare. 

I flera olika databassystem för relationsdatabaser har funktionalitet för JSON-format till den 

typen av databassystem implementerats. Liu et al. (2016) diskuterar den datatyp för JSON-

data som  Oracle har tagit fram och hur detta inkluderar den modell för lagring av data som 

används till JSON i relationsdatabaser. De menar att detta medför ett nytt paradigm inom 

lagring av data som de i artikeln kallar för FSDM som är en förkortning för Flexible Schema 

Data Management. Liu et al. (2016) föreslår även förbättringar till Oracles nya funktionalitet 
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kring JSON-format i form av schema för den typen av data tillsammans med förslag på hur 

frågeställning kan struktureras för att förbättra prestanda med avseende på svarstid. De 

menar att detta gör det möjligt att använda samma databassystem för två olika paradigm. 

Liknande implementering av JSON som datatyp har även gjorts i MySQL från och med version 

5.7.8 (MySQL 2019a). Forskning kring denna nya funktionalitet i MySQL är något som saknas 

vilket motiverar detta experiment. Det har genomförts experiment där det gjorts mätningar 

på andra datatyper i MySQL så som det som Stancu-Mara och Baumann (2008) presenterar. 

De beskriver den väl använda datatypen BLOB (Binary Large Objects), vad datatypens 

ursprung är och i vilka sammanhang den ofta används. De menar att det inte gjorts någon 

benchmark kring BLOB för lagring av data och de fokuserar därför sin artikel på att göra en 

sådan. Stancu-Mara och Baumann (2008) genomför experimentet på två databassystem med 

öppen källkod, närmare bestämt PostgreSQL och MySQL, samt två anonymiserade system. 

Mätningar gjordes på svarstider för skriv- och läs-operationer för de olika systemen och med 

olika datamängd. 

Även Schulz et al. (2016) har undersökt prestanda hos MySQL med fokus på svarstid. De tar i 

sin artikel upp hur relationsdatabaser historiskt har spelat en stor roll vid lagring av data men 

att det numer även finns andra typer av databassystem, så kallade NoSQL-databaser. Lagring 

av data i NoSQL-system har en del fördelar som pekas på men inom det område som Schulz 

et al. (2016) fokuserar på, biomedicinsk data, har dessa fördelar inte karaktäriseras. På grund 

av detta genomförs ett experiment där lagring, indexering och frågeställning i de traditionella 

systemen MySQL och PostgreSQL samt NoSQL-systemet MongoDB jämförs. 

Då det saknas forskning kring datatypen JSON i MySQL men finns en del tidigare 

undersökningar som gjorts på datatypen BLOB, så kommer därför ett experiment göras där 

datatyperna JSON, de tillgängliga BLOB-datatyperna samt TEXT-datatyperna jämförs. Då det 

finns indikationer på att ställa frågor mot JSON-data är ett problemområde så är detta fokuset 

i experimentet. 

Hypotesen är att datatypen JSON i MySQL kommer ge snabbare svarstid än samtliga BLOB- 

och TEXT-datatyper vid både SELECT- och UPDATE-frågor. Detta då de funktioner som finns 

i MySQL mot datatypen JSON är anpassade för att hantera data lagrat med JSON-struktur 

och borde då prestera snabbare svarstid. 
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4 Metodbeskrivning 

4.1 Metod 

Den vetenskapliga metod som kommer att användas är experiment som är en empiriskt 

undersökningsmetod. Experiment kan användas som metod då man vill ha kontroll över 

situationen för att kunna manipulera beteenden direkt, specifikt och systematiskt. Vid 

experiment så ligger fokus på att utföra mätningar på någon typ av variabel, exempelvis tid. 

Experiment kan vara antingen människoorienterade eller teknikorienterade, där 

människoorienterade experiment ofta kan medföra mindre kontroll då människor kan bete 

sig olika vid olika tillfällen. Då experiment är teknikorienterade appliceras istället olika 

verktyg eller tekniker på objekt av något slag. (Wohlin et al. 2012). I detta fall kommer 

experimentet vara teknikorienterat då inga människor kommer vara inblandade i 

experimentet. 

En undersökningsmetod kan baseras på antingen kvalitativ eller kvantitativ data där 

experiment är en sådan typ av metod som näst intill alltid grundas på kvantitativ data. Denna 

typ av undersökningsmetod är att rekommendera då  konsekvenserna av någon typ av 

förändring ska observeras. Detta eftersom kvantitativa undersökningar ger goda möjligheter 

att genomföra statistiska jämförelser och analyser. Det är relevant att påpeka att det finns 

vissa nackdelar med experiment som metod. Något som kan påpekas är att experiment är 

svåra att sätta upp så att de är helt randomiserade vilket medför att de ofta egentligen är så 

kallade quasi-experiment (Wohlin et al. 2012). 

Experimentet kommer likna det experiment som Stancu-Mara och Baumann (2008) gjorde 

då de genomförde en prestandamätning på svarstid på de olika BLOB-datatyperna som finns 

i MySQL. Dock så kommer även de TEXT-datatyper som finns i MYSQL samt den JSON-

datatyp som introducerats i MySQL ingå i experimentet, vilket kan liknas vid det experiment 

som genomfördes av Schulz et al. (2016). De inkluderade den JSON-datatyp som 

relationsdatabassystemet PostgreSQL har i de mätningar de genomförde. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Mätningar kommer genomföras där svarstider för SQL-frågor ställs mot JSON-data lagrad 

med datatyperna JSON, samtliga varianter av BLOB; TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB och 

LONGBLOB samt samtliga datatyper för TEXT; TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT och 

LONGTEXT. De SQL-frågor som fokuseras på är SELECT- och UPDATE-frågor där specifika 

värden i JSON-objekt hämtas eller uppdateras. 

I ett experiment finns olika typer av variabler; beroende variabler och oberoende variabler. 

Beroende variabler är de variabler som ska studeras för att få fram ett resultat av experimentet. 

I många fall så finns endast en beroende variabel i ett experiment. Oberoende variabler är alla 

de variabler som manipuleras eller kontrolleras på något vis. De variabler som manipuleras 

för att få ett resultat att studera kallas för faktorer (Wohlin et al. 2012). I det experiment som 

ska utföras i denna undersökning så kommer den beroende variabeln vara tid. De oberoende 

variabler som kommer manipuleras, alltså faktorer, är datatyp och datamängd. Detta likt hur 

Stancu-Mara och Baumann (2008) strukturerade sitt experiment där de mätte svarstider för 

lagring och hämtning av data och därmed var den beroende variabeln i deras experiment tid. 

De faktorer de använde sig av var datamängd, då denna varierades. Databassystem, då de 
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jämförde fyra olika system i sitt experiment. En tredje faktor var datatyp då de mätte 

svarstider för olika BLOB-datatyper. I detta experiment kommer liknande faktorer finns 

förutom typ av databassystem eftersom endast MySQL kommer  användas. 

Den data som kommer användas är genererad data som ska efterlikna data från en webbsida 

fokuserad på e-handel. Datan kommer vara i JSON-format där nästlade arrayer och objekt 

förekommer. Valet att använda denna typ av data gjordes eftersom lagrad data kopplad till en 

produkt på en webbsida som har e-handel kan vara utformad på ett mycket sktrukturerat sätt, 

vilket är något som kommer efterliknas i den här undersökningen. Den data som kommer 

genereras kommer därmed ha tydliga kategorier med tillhörande värden där varje produkt har 

en likadan struktur. 

I det experiment som Stancu-Mara och Baumann (2008) genomförde användes randomiserad 

data av den anledning av ingen cachning skulle förekomma. I detta experiment kommer därför 

den data som används vara randomiserat framtagen från ett antal förutbestämda värden. 

Storleken på data kommer att anpassas efter hur stor data som är möjligt att lagra med 

respektive BLOB- och TEXT-datatyp. För datatypen JSON kommer fyra olika storlekar på 

data testas, en för varje motsvarande BLOB- och TEXT-datatyp. Den maximala storleken data 

som kan lagras med de olika datatyperna presenteras i Tabell 1. Lagring med datatypen JSON 

kräver ungefär lika mycket minne som datatypen LONGBLOB och LONGTEXT men med ett 

tillägg på 4 - 10 bytes (MySQL 2019a). Därför kan jämförelse med JSON-datatypen göras mot 

samtliga av de andra datatyperna som har nämnts. 

Tabell 1 Maximal storlek för datatyper i MySQL (MySQL 2019) 

Datatyp Max-storlek 

TINYBLOB, TINYTEXT  L + 1 bytes, där L < 28 = 256 B 

BLOB, TEXT L + 2 bytes, där L < 216 ≈ 65 kB 

MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT L + 3 bytes, där L < 224 ≈ 16 MB 

LONGBLOB, LONGTEXT L + 4 bytes, där L < 232 ≈ 4 GB 

 

Stancu-Mara och Baumann (2008) använde i sin undersökning av BLOB-datatyper en 

tabellstruktur där varje datatyp som skulle vara med i experimentet hade en tabell som 

representerade den datatypen. Varje tabell hade två attribut; ett Id och ett för den data som 

lagrades med datatypen BLOB. På liknande sätt kommer i detta experiment en databas sättas 

upp i MySQL med samma antal tabeller som datatyper för BLOB och TEXT som ska testas, 

där varje tabell representerar en datatyp, samt fyra tabeller för datatypen JSON där de 

representerar de olika storlekarna på JSON-data. Detta resulterar i totalt tolv tabeller. 

Kod för koppling till databasen och för att ställa SQL frågor mot den lagrade datan kommer 

skrivas i programmeringsspråket PHP. Där kommer även tiden det tar att hämta data mätas 

och mätningarna kommer göras i enheten millisekunder. Källkoden kommer skilja sig något i 

utformningen för JSON-datatypen mot BLOB- och TEXT-datatyperna då SQL-frågor inte kan 
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ställas på samma sätt mot datatyperna BLOB och TEXT. En fil med programkod i PHP 

kommer skapas för respektive datatyp. De SQL-frågor, både SELECT och UPDATE, vars 

svarstid som ska mätas kommer vara motsvarande fråga för respektive datatyp så att 

mätserierna går att jämföra på ett rättvist sätt. 

Då ett experiment genomförs kan en lämplig strategi vara att titta på  hur den nuvarande 

situationen ser ut och använda det värdet av den/de oberoende variabeln/variablerna som 

baseline (Wohlin et al. 2012). I detta experiment kommer respektive BLOB-datatyp för varje 

mätningsomgång användas som baseline. Detta eftersom datatypen BLOB är den som använts 

för att representera JSON i databaser tidigare då JSON-datatypen inte fanns tillgänglig i 

MySQL förens version 5.7.8 (MySQL 2019a). I Tabell 2 presenteras samtliga kombinationer 

av datatyp, typ av SQL-fråga och storlek på JSON-data som mätserier kommer genomföras 

på. En mätserie kommer genomföras för varje kombination och en omgång består av de två 

mätserier där typ av SQL-fråga och storlek på JSON-data är samma men datatyp skiljer. Detta 

för att få fram vilken datatyp som är att föredra under lika omständigheter. 

Tabell 2 Samtliga mätserier 

Omgång Datatyp 
Typ av SQL-

Fråga 

Storlek på  
JSON-data 

1 

TINYBLOB SELECT 201 B 

TINYTEXT SELECT 201 B 

JSON SELECT 201 B 

2 

TINYBLOB UPDATE 201 B 

TINYTEXT UPDATE 201 B 

JSON UPDATE 201 B 

3 

BLOB SELECT 57 KB 

TEXT SELECT 57 KB 

JSON SELECT 57 KB 

4 

BLOB UPDATE 57 KB 

TEXT UPDATE 57 KB 

JSON UPDATE 57 KB 

5 

MEDIUMBLOB SELECT 14 MB 

MEDIUMTEXT SELECT 14 MB 

JSON SELECT 14 MB 

6 

MEDIUMBLOB UPDATE 14 MB 

MEDIUMTEXT UPDATE 14 MB 

JSON UPDATE 14 MB 

7 

LONGBLOB SELECT 96 MB 

LONGTEXT SELECT 96 MB 

JSON SELECT 96 MB 

8 

LONGBLOB UPDATE 96 MB 

LONGTEXT UPDATE 96 MB 

JSON UPDATE 96 MB 
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Enligt Wohlin et al. (2012) står ANOVA för Analysis of variance och kan användas för att 

jämföra om medelvärden är lika. Resultatet av ett Anova-test presenteras ofta i en tabell. För 

att definitivt kunna avgöra vilken datatyp som gav snabbast svarstid så kommer ANOVA-test 

utföras på samtliga åtta omgångar med mätserier. 

4.2.1 Pilotstudie 

En pilotstudie kommer genomföras för att se till att experimentet är genomförbart och att de 

val som gjorts i tillvägagångssättet fungerar på det sätt som det är tänkt. Pilotstudien kommer 

vara strukturerad på samma vis som det huvudsakliga experimentet med undantaget att 

betydligt färre SQL-frågor kommer ställas vid varje mätserie. 

4.3 Alternativa Metoder 

En metod som hade kunnat användas är en fallstudie. Skillnaden mellan ett experiment och 

en fallstudie är att då ett experiment genomförs så sker mätning efter förändring av de 

variabler som används vid experimentet, medans vid en fallstudie så fokuseras det på ett urval 

från variablerna för att representera ett specifikt fall (Wohlin et al. 2012). Något som hade 

varit relevant att göra i detta fall hade varit att sätta upp någon form av enklare e-handelsmiljö 

för att visa på hur en verklig situation hade kunnat se ut då denna typ av JSON-data används 

i ett system och hur en av datatyperna hade presterat i det fallet. 

En annan vanlig metod är att genomföra en användarstudie. I en användarstudie kan data 

samlas in antingen via intervjuer eller någon form av enkät med frågor. Denna typ av 

undersökning kan ofta användas då en produkt redan finns eller innan den har släppts för att 

få en förståelse för hur den uppfattas (Wohlin et al. 2012). Experiment valdes i den här 

undersökningen då det inte tas fram någon färdig produkt. Däremot så hade en 

användarstudie kunnat vara relevant. I det fallet hade en databas med JSON-data lagrat med 

relevanta datatyper kunnat kopplas till en applikation med ett grafiskt gränssnitt. Undersökning 

kring användares upplevelse av svarshastighet för respektive datatyp hade sedan kunnat testas. 

4.4 Forskningsetik 

Då ett experiment genomförs är det viktigt att resonera kring etiska aspekter. Det är extra 

viktigt då experiment involverar människor då måste det ses till att de har gett sitt 

godkännande att vara med efter att blivit ordentligt informerad kring vad det innebär att vara 

med i experimentet och det måste även med säkerhet ses till att uppgifter från testpersoner 

hålls hemliga. När det kommer till experiment som inte involverar människor så finns det 

ändå en del aspekter att tänka på. 

Replikation av ett experiment betyder att experimentet utförs på nytt under liknande 

förhållanden. Detta gör det möjligt att ta reda på hur tillförlitligt ett experiment är. Om 

resultaten inte blir liknande som vid föregående utförande av experimentet så betyder det att 

de aspekter som påverkar experimentet inte har kunnat tydliggöras (Wohlin et al. 2012). 

För att experimentet ska vara replikerbart så kommer det tydligt specificeras vilken hårdvara 

och mjukvara som använts. Ytterligare steg som kommer genomföras för att göra 

experimentet mer replikerbart är att samtlig relevant källkod som använts vid utförandet av 

experimentet kommer att bifogas, samt en tydlig beskrivning av utförandet. Källkoden 
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kommer även att publiceras på GitHub. Allt detta för att det ska vara möjligt att replikera 

experimentet. 

Den data som kommer användas för att utföra experimentet kommer genereras. Målet är att 

datan ska vara verklighetstrogen data från en e-handelssida med kategorier som har 

utgångspunkt från en verklig webbsida. Den data som används kommer därmed inte innehålla 

någon känslig information som behöver döljas. Storleken på JSON-data kommer anpassas 

utefter den maximala storleken som varje BLOB- och TEXT-datatyp klarar av. Detta för att 

genomföra mätningarna på tillräckligt mycket data så att resultatet blir tillförlitligt. Samtlig 

data som samlas in i de mätningar som genomförs kommer presenteras i resultatet. Undantaget 

från detta är om det är så att uppenbara, tillfälliga, spikar påträffas då sådana kommer plockas 

bort, dock med en notering om att detta gjorts. Detta gäller inte om det påträffas periodiskt 

återkommande spikar. 
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

Då data skulle genereras med valfri storlek och autogenererat innehåll krävdes en del kunskap 

kring hur detta kunde uppnås i det valda programmeringsspråket JavaScript. Det script som 

skapades för generering av data exekverades med hjälp av Node.js. Detta dels för att det 

snabbade på processen för datagenerering och dels för att det fanns användbara Node.js-

moduler som förenklade datagenereringen. Information om hur Node.js används och hur 

moduler kan inkluderas hittades på Node.js egna dokumentation (Node.js 2019). I det script 

som genererar JSON-Data skapas objekten med hjälp av klasser i JavaScript. Kunskap kring 

hur klasser kan byggas upp och vilken funktionalitet de har i JavaScript hämtades hos Mozilla 

Developers Dokumentation (Mozilla 2019a). 

För att den JSON-data som användes skulle vara så verklighetstrogen som möjligt 

genererades slumpmässiga JSON-objekt utifrån ett större antal förutbestämda värden. 

Kunskap kring randomiserade värden i Javascript hämtades från Mozilla Developers 

Dokumentation (Mozilla 2019b). Då olika stora JSON-Objekt behövdes för de olika 

datatyperna så krävdes det att flera olika objekt genereras. För att göra mätningarna så 

rättvisa som möjligt så behövde då dessa JSON-Objekt innehålla samma slumpmässigt valda 

data i början av objekten. För att uppnå detta krävdes användning av seed i randomiserings-

funktionen. Att själv kunna välja seed är något som inte stöds direkt av Javascript (Mozilla 

2019b) och på grund av detta implementerades funktionalitet för val av seed från  biblioteket 

Seedrandom (Bau 2019). Detta bibliotek möjliggör val av seed vilket medför att samma 

sekvens av slumpmässiga värden kan tas fram upprepade gånger. 

Då PHP är det programmeringsspråk som användes i majoriteten av experimentet så 

användes ett antal källor för information om språkets inbyggda funktioner och hur dessa kan 

implementeras. Koppling till databasen, inmatning av data till databasen och frågor mot data 

i databasen gjordes med PHP. Kunskap kring hur databaskopplingen kunde göras och 

användas med PDO hämtades på W3Schools (W3Schools 2019), i dokumentetionen för PHP 

(Php.net 2019a) och från boken av Kromann (2018). Eftersom data lagrat i JSON-format 

skulle hämtas från fil lagrad på den lokala datorn till programkoden, formateras och därefter 

läggas in i tabeller i databasen behövdes kunskap kring hur detta var möjligt att genomföra i 

PHP. Den största delen av denna kunskap hämtades från Php.net (2019b). 

Då frågor mot datatypen JSON i MySQL har en annorlunda syntax, jämfört med det sättet 

som frågor ställs mot andra datatyper såsom BLOB och TEXT, så användes MySQL:s egna 

dokumentation (MySQL 2019b) för att få inblick i hur denna typ av frågor kan ställas och vilka 

funktioner som finns att tillgå. För att få ytterligare kunskap kring funktioner för datatypen 

JSON i MySQL så hämtades information om hur funktionerna, exempelvis 

JSON_EXTRACT(), på en blogg av Benjamin Listwon (2016). Ytterligare information om 

datatypen JSON och dess användning i MySQL hämtades från boken av Bell (2018) där 

datatypens funktionalitet tydligt beskrivs på ett utförligt sätt. 
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5.2 Implementation 

Hur implementationen av den artefakt som används för experimentet har gjorts kommer att 

beskrivas i kommande kapitel. Samtliga delmoment som genomförts kommer att gås igenom 

där dessa delmoment är; generering av data, implementation av databasstruktur, formulering 

av SQL-frågor samt insamling av svarstider. Hur den källkod som skrivits fungerar kommer 

att förklaras med beskrivande text tillsammans med bitar av koden för att förtydliga. Samtlig 

källkod finns även samlad i Appendix. 

5.2.1 Datagenerering 

JavaScript användes som språk för att skriva det skript som användes för att generera JSON-

data till experimentet. Att valet föll på JavaScript framför PHP, som är det språk som används 

i störst utsträckning i experimentet, grundar sig i hur JavaScript har en naturlig koppling och 

inbyggt stöd för JSON-format (Liu, Hammerschmidt & McMahon 2014). Skriptet för 

datagenereringen kommer heller inte spela någon roll i de mätningar som kommer 

genomföras då det endast används för att generera den data som läggs in i databasens tabeller, 

vilket också bidrog till att valet föll på JavaScript för datagenereringen. 

Det första steget i skapandet av skriptet för datagenerering av skapande av en Node.js-modul 

som håller arrayer med data för de fält som ska finnas med i objekten. I Figur 8 visas ett 

exempel på en sådan array och hur den exporteras så att den kan användas i datagenererings-

scriptet. Den fullständiga filen hittas i Appendix A. 

 

var Sizes = ["XXS", "XS", "S", 

             "M", "L", "XL", 

             "XXL", 35, 36, 

             37, 38, 39, 

             40, 41, 42, 

             43, 44, 45]; 

 

exports.Sizes = Sizes; 

Figur 8 Array med storlekar 

I den fil där datagenererings-skriptet finns (Appendix B) importerades modulen innehållande 

arrayerna med hjälp av Node.js-funktionen require(). En klass skapades för att 

representera en produkt med dess olika tillhörande data. Vilka fält som var relevanta att ha 

med bestämdes utifrån inspiration som togs från en verklig situation där data lagras för en 

sida som har e-handel. Då valet gjordes att generera data som är mycket strukturerad så 

kommer varje produkt ha samma utformning när det kommer till de fält som finns med i 

objekten, där det som skiljer produkterna åt är själva värdena i objekten. Majoriteten av fälten 

fylldes utifrån de arrayer som tidigare skapats. Fälten innehåller olika typer av värden där 

strängar, nummer, datum, arrayer och objekt finns med. Detta för att likna ett realistiskt 

JSON-objekt i så stor utsträckning som möjligt. I Figur 9 visas strukturen för hur det objekt 

som returneras från klassen ser ut. 
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getItem() { 

    var item = { 

        "id": this.id, 

        "title": this.title, 

        "price": this.price, 

        "description": this.description, 

        "gender": this.gender, 

        "color": this.color, 

        "categories": [ 

            { "parent_category":  this.parent_category}, 

            { "child_category": this.child_category} 

        ], 

        "size": this.size, 

        "date": [ 

            { "created_date": this.created_date }, 

            { "modified_date": this.modified_date }, 

            { "active_date": this.active_date } 

        ], 

        "currency": this.currency, 

        "country": this.country 

    }; 

    return item; 

} 

Figur 9 Strukturen hos objekten för produkter 

Då varje produkt ska vara slumpvist framtagen utifrån array-värdena så krävdes det att en 

funktion för att ta fram slumpvisa nummer användes. För att uppnå detta användes det 

inbyggda JavaScript-objektet Math (Mozilla 2019b) med tillhörande funktioner. Dock så 

tillåter inte funktionaliteten hos funktionen Math.random() val av seed, alltså val av vilket 

startvärde som används i funktionen som tar fram slumptal. För att kunna uppnå detta 

användes biblioteket Seedrandom (Bau 2019). Biblioteket importerades med Node.js och 

modulen används precis som arrayerna med funktionen require(). Siffran 1 valdes som 

seed vilket medförde att JSON-Objektet alltid kommer ha samma slumpmässigt framtagna 

värden på samma ställe i objektet då startpunkten alltid kommer vara densamma. 

 

function getRandomInt(min, max) { 

    seedrandom('1', { global: true }); 

    min = Math.ceil(min); 

    max = Math.floor(max); 

    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;  

} 

Figur 10 Funktion som returnerar ett slumpmässig framtaget tal 

Funktionen för framtagning av slumpmässiga tal utgår ifrån ett maximum- och minimum-

värde och används till samtliga fält i JSON-Objektet som genereras. Detta görs genom att en 

slumpmässig plats i den aktuella arrayen med värden tas fram utifrån storleken på arrayen. 
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Fälten för datum och beskrivning har varsin egen funktion då dessa krävde ytterligare 

formatering. I Figur 11 visas den funktion som returnerar ett slumpmässigt framtaget datum. 

Det tas fram utifrån två förutbestämda datum som först måste anges. De två datumen har i 

detta fall ingen specifik innebörd då det inte spelar någon roll för experimentets skull vilka 

datum det är, bara att de är slumpmässiga. Här används funktionen getRandomInt() för 

att välja ett slumpat datum. Den seed som tidigare har satts är global och kommer gälla i hela 

skriptet vilket medför att samma slumpmässigt framtagna datum alltid kommer vara samma 

datum på samma plats i objektet. 

 

function getRandomDate() { 

    var fromDate = new Date('01-01-2000');  

    var toDate = new Date('01-01-2019'); 

    fromDate = fromDate.getTime(); 

    toDate = toDate.getTime(); 

          var date = new Date(fromDate + getRandomInt(1,(toDate - 

    fromDate))); 

    return date; 

} 

Figur 11 Funktion som returnerar en slumpmässigt datum 

I Figur 12 visas den funktion som används för fältet description i JSON-Objektet som 

innehåller en beskrivning av produkten. Denna beskrivning är inte en realistisk beskrivning 

för en produkt utan endast en exempeltext. Detta eftersom det är typen av data och mängden 

av data som avgör hur lång responstiden blir, inte vilka specifika ord som finns i texten. Det 

som varieras när det kommer till beskrivningen är istället längden på texten. Detta gjordes 

med hjälp av den funktion som beskrevs tidigare som tar fram en slumpmässig siffra, i detta 

fann utifrån längden på ursprungstexten, tillsammans med JavaScript-funktionen slice() 

som tar ut en del av en sträng. Funktionen returnerar beskrivningen med en ny, slumpmässigt 

framtagen längd. 

 

function getSlicedDescription() { 

    var str = arrays.Description;  

    var length = str.length; 

    var randomLength = getRandomInt(200, length); 

    var result = str.slice(0, randomLength); 

    return result; 

} 

Figur 12 Funktion för beskrivning med slumpmässig längd 

I Figur 13 visas den funktion som instansierar produkt-objekten. Detta sker i en loop vilket 

medför att det är möjligt att ange antalet produkter som ska finnas med. Objekten läggs till en 

efter en i en array som sedan skrivs till en JSON-fil som lagras på datorn när scriptet körs. 

Lagringen av fil görs med hjälp av Node.js filsystems-modul som inkluderas med funktionen 

require() precis som de andra moduler som används i skriptet. 
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function generateJSON() { 

    var jsonData = []; 

 

    for (var i = 0; i < 60; i++) { 

        var item = new Item(i); 

        jsonData.push(item.getItem()); 

    } 

 

    fs.writeFile ('../data.json', JSON.stringify(jsonData),  

    function(err) { 

        if (err) throw err; 

        console.log('complete'); 

    }); 

} 

Figur 13 Funktion för instansiering och lagring av JSON-objekt 

Storleken på de JSON-Objekt som skapades anpassades utifrån den maximala 

lagringskapaciteten hos de olika datatyperna. I Tabell 3 visas det hur många produkter som 

genererades till respektive fil för att passa storleken. För datatyperna TINYBLOB, TINYTEXT, 

BLOB, TEXT, MEDIUMBLOB och MEDIUMTEXT genererades så många produkter så att 

storleken på data höll sig strax under den maximala kapaciteten för datatyperna. Datatyperna 

LONGTEXT och LONGBLOB kan lagra upp till 4 GB data men då det medför extremt många 

produkter så gjordes valet att generera 100 000 produkter vilket medförde cirka 96 MB data. 

De fyra färdiga JSON-Objekten validerades online för att säkerställa att de hade giltigt JSON-

format. 

Tabell 3 Antal genererade produkter, storlek och maxstorlek för datatyperna 

Datatyp Antal 
produkter 

Filstorlek Max-storlek för 
datatypen 

TINYBLOB, TINYTEXT 1 st (anpassat 
objekt) 

201 B 256 B 

BLOB, 
TEXT 

60 st 57 427 B ≈ 57 kB ≈ 65 kB 

MEDIUMBLOB, 
MEDIUMTEXT 

15 000 st 14 398 970 B ≈ 
14 MB 

≈ 16 MB 

LONGBLOB, 
LONGTEXT 

500 000 95 936 733 B ≈ 
96 MB 

≈ 4 GB 
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5.2.2 Databasstruktur 

En databas sattes upp i MySQL (version 8.0.15) med en tabell som representerar respektive 

datatyp, förutom för datatypen JSON som har en tabell för varje storlek på data. Detta 

resulterade i totalt 12 tabeller. I Figur 14 visas de tabeller som representerar datatyperna 

LONGBLOB, LONGTEXT och JSON med samma storlek på data som den som lagras i 

tabellerna för LONGBLOB och LONGTEXT. 

 

CREATE TABLE BLOB_Long( 

    Id INT AUTO_INCREMENT, 

    BLOB_Long_Data LONGBLOB, 

    PRIMARY KEY (Id) 

)ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE TEXT_Long( 

    Id INT AUTO_INCREMENT, 

    TEXT_Long_Data LONGTEXT, 

    PRIMARY KEY (Id) 

)ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE JSON_Long( 

    Id INT AUTO_INCREMENT, 

    JSON_Long_Data JSON, 

    PRIMARY KEY (Id) 

)ENGINE=InnoDB; 

Figur 14 Exempel på tre av tabellerna 

Varje tabell innehåller två attribut; ett Id som identifierare och en kolumn för den JSON-data 

som mätningar kommer genomföras på. Samma struktur följs på samtliga tabeller för alla 

storlekar på data i databasen. Fullständig källkod för alla tabeller databasen finns i Appendix 

C. 

Kopplingen till databasen görs med hjälp av PDO (se även Appendix D). För att databasen ska 

kunna köras och för att PHP-kod ska kunna exekveras så krävs en databasserver och en 

webbserver. Den databasserver som användes var MySQL:s egna server, version 8.0.15. Som 

webbserver användes PHP Development Server, version 7.3.3, som kan användas för 

utveckling lokalt på datorn på macOS. Samtliga PHP-filer i Experimentet körs genom filen 

index.php (Appendix P) genom användning av PHP-funktionen require(). De filer som inte 

ska exekveras vid tillfället kommenteras ut till de är aktuella, exempelvis så är samtliga filer 

där data hämtas från databasen utkommenterade när data ska läggas in. 

Den data som genererats lades in i databasen med hjälp av PHP. En fil för varje storlek på data 

skapades. Strukturen på kod i filerna är den samma med undantaget att filen med data skiljer 

sig samt namn på tabeller och kolumner i databasen. I Figur 15 visas PHP-koden för att lägga 

in den data med storlek normal i databasen. Koden för samtliga filer som lägger in data i 

databasen finns i Appendix E, F, G och H. 
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$data = file_get_contents('../data_normal.json'); 

$data= json_decode($data); 

 

try { 

 

    $dataToInsert = json_encode($data); 

 

    $sql = "INSERT INTO JSON_Normal(JSON_Normal_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 

            INSERT INTO BLOB_Normal(BLOB_Normal_Data)  

            VALUES('$dataToInsert');  

            INSERT INTO TEXT_Normal(TEXT_Normal_Data)  

            VALUES('$dataToInsert');"; 

 

    $conn->exec($sql); 

     

    echo "New records created successfully"; 

} 

 

Figur 15 Kod för att lägga in data till databasen 

Det som sker i koden är att data tas från den aktuella JSON-filen, i detta fall data_normal.json, 

och formateras därefter. Den data som hämtats från filen läggs sedan in i samtliga tre tabeller 

för normalstor data direkt efter varandra. Den koppling till databasen som används är den 

från som redan gjorts. 

5.2.3 SQL-Frågor 

Mot varje datatyp med lagrad JSON-data ställs ett antal SQL-frågor, vilka visas i Tabell 4. 

Frågorna som presenteras i tabellen är inte helt och hållet formulerade som de faktiska 

frågorna i PHP-koden, utan är endast en representation. Eftersom varje tabell har ett stort 

JSON-objekt lagrat i en kolumn på en rad så kan inte SQL-frågor ställas såsom hade varit 

möjligt i annat fall. Därför skrevs kod i PHP för att göra det möjligt att ta fram specifika värden 

i objektet. 

Tabell 4 SQL-Frågor som ställs mot respektive datatyp 

Nr SQL-Fråga 

1 "SELECT BLOB_Long_Data.Id FROM BLOB_Long WHERE Price < 500" 

2 "SELECT BLOB_Long_Data.Color FROM BLOB_Long" 
"SELECT JSON_EXTRACT(JSON_Normal_Data, '$[*].color')FROM 

JSON_Normal" 

3 "UPDATE BLOB_Long_Data 
 SET Price = 100" 
 WHERE parent_category = 'Hats'" 
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För att göra det möjligt att plocka fram specifika värden med villkor från ett JSON-Objekt 

lagrat i MySQL så hämtades först hela objektet ut med en SELECT-fråga. Objektet loopades 

sedan igenom med en for-loop i PHP för att gå igenom samtliga produkter i objektet. För att 

genomföra fråga nummer 1 (Tabell 4) användes en if-sats där id:t för de produkter som hade 

ett pris lägre än 500 plockades fram och skrevs ut (Figur 16).   

 

$stmt = $conn->prepare("SELECT BLOB_Normal_Data FROM  

                        BLOB_Normal"); 

 
$stmt->execute(); 
$data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 

 
$item = json_decode($data[0]); 

 
for ($i=0; $i < sizeof($item); $i++) {    
    $obj = $item[$i]; 

 
    /*Remove IF-statement and change id to color for   

      Query 2*/ 
    if($obj->{'price'} < 500) { 
        print_r($obj->{'id'} . "\n"); 
    }  
} 
 

Figur 16 PHP-kod för SQL-Fråga 1 för datatypen BLOB 

Liknande tillvägagångssätt användes även för att utföra fråga nummer två där enda skillnaden 

var att if-satsen plockades bort för att få fram samtliga färger på produkter i Objektet och id 

byttes ut mot color. Vid fråga nummer två kunde en inbyggt funktion för datatypen JSON i 

MySQL användas för att plocka fram samma värden. Samtlig källkod för fråga nummer ett 

och två finns i Appendix I - L. För att genomföra fråga nummer tre krävdes ytterligare PHP-

kod då värden i objektet skulle uppdateras, se Appendix M - O. Där gjordes först en SELECT-

fråga för att hämta ut hela objektet för att sedan uppdatera specifika värden utifrån villkor i 

PHP-koden. Därefter lades objektet in i databasen igen och det var alltså den totala tiden som 

detta tog som mättes. 

5.3 Progression 

Samtlig källkod som skrivits för experimentet finns på Github. I nedanstående kapitel 

refereras det till de versioner av källkoden som respektive kapitel handlar om. 

5.3.1 Datagenerering 

Det första steget i processen var att sätta upp det script som användes för att generera data för 

experimentet. Till en början skapades hela skriptet tillsammans med de arrayer som sattes 

ihop med data för de olika platserna i objekten i en och samma fil. Efter närmare reflektering 
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placerades dessa arrayer med data i en egen fil som importerades med hjälp av Node.js som 

en modul, vilket förenklade koden i filen för datagenerering1. 

Till samma skript behövdes även slumptal tas fram för att de objekt som skulle genereras 

skulle vara randomiserade. Till detta var tanken från start att använda funktionen 

Math.random() i JavaScript. Dock så saknas funktionaliteten för att ta fram slumptal från 

ett förutbestämt värde vilket var att föredra för detta experiment. Detta då samma sekvens av 

data behövdes kunna upprepas för att generera objekt på nytt med samma förutsättningar då 

mätningar skulle genomföras. För att kunna utgå ifrån samma startpunkt vid framtagningen 

av slumptal togs beslutet att använda ett bibliotek för denna funktionalitet; Seedrandom (Bau 

2019). Med hjälp av biblioteket kunde sedan Math.random() användas för att generera 

slumptalen från samma startpunkt2. Under tiden som skriptet skrevs togs beslutet att ändra 

från att lagra objekten som representerar produkter direkt i en variabel till att bygga upp en 

klass och skapa instanser av klassen3. Detta gjordes för att få en enklare struktur på koden. 

5.3.2 Lagring av data 

Den PHP-kod som skapades för att lägga in data i databasen fungerade som det var tänkt 

förutom för det största JSON-objektet som var cirka 96 megabyte stort. Ett felmeddelande 

uppstod då detta objekt kunde inte överföras med de standardinställningar som PHP har för 

den maximala datatorleken i minnet. Även den maximala exekveringstiden var för kort för 

denna storlek på data. Båda dessa problem löstes med att ändra memory_limit och 

max_execution_time i den aktuella filen4. 

 

ini_set('memory_limit', '5000M'); 
ini_set('max_execution_time', 240); 

Figur 17 Ändring av minne och exekveringstid 

Den första tanken var att lägga in samtlig data i databasen genom samma fil och därmed 

minska antal filer och återupprepad kod. Men när felmeddelandet på grund av datamängden 

framkom så togs beslutet att separera införseln av data till databasen till fyra olika filer, en för 

respektive datamängd. Detta för att minska risken för ytterligare felmeddelanden. 

5.3.3 SQL-Frågor 

Tanken var att de funktioner för JSON-data som finns i MySQL skulle användas och att en 

jämförelse sedan skulle göras mellan svarstiden för dessa och svarstiden då samma data är 

lagrat med datatyperna BLOB och TEXT istället för datatypen JSON. Funktionen 

JSON_EXTRACT() var tänkt att användas för motsvarande frågor som kan göras med SELECT 

för datatyperna BLOB och TEXT, och funktionen JSON_SET() skulle användas för 

motsvarande UPDATE-frågor. Efter närmare undersökning av hur de funktioner som 

implementerats av MySQL för hantering av den nya datatypen JSON fungerar så 

konstaterades det att i vissa situationer inte är möjligt att använda dessa funktioner. När 

                                                        
1 https://github.com/a16lovka/Examensarbete/commit/212b2f8 
2 https://github.com/a16lovka/Examensarbete/commit/d371edf 
3 https://github.com/a16lovka/Examensarbete/commit/e316228 
4 https://github.com/a16lovka/Examensarbete/commit/d5400bc 
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funktionaliteten för datatypen är möjlig att använda och inte, beror på JSON-Objektets 

utformning. 

I detta experiment användes ett stort JSON-Objekt med ett antal objekt inuti där vart och ett 

av dessa representerar en produkt för en tänkt webbapplikation som bedriver e-handel. 

Objekten är alltså nästlade eftersom objekt lagras i en stor array och det är där problemet med 

funktionerna för datatypen JSON i MySQL ligger i det fall om villkor används. Villkor kan 

användas i det fall då JSON-objektet inte är nästlat på det vis som det var i detta fall, 

exempelvis om objekten för produkterna hade varit lagrade på varsin rad i tabellen utan den 

omgivande arrayen. Detta medförde att fråga ett (Tabell 4) inte kunde ställas med funktionen 

JSON_EXTRACT() då ett villkor finns med i frågan. Då detta upptäcktes gjordes valet att 

hämta den data som lagrades med datatypen JSON på samma vis som den gjordes med 

datatyperna BLOB och TEXT, alltså genom att hämta hela objektet i PHP och därefter plocka 

fram de specifika värden som efterfrågas. 

För att på något sätt kunna använda den nya funktionaliteten för datatypen JSON i MySQL så 

gjordes valet att anpassa en SELECT-fråga efter vad funktionen kan genomföra. Därför 

ställdes fråga 2 (Tabell 4) där inget villkor finns med i frågan och därför var den möjlig att 

ställa. Inte heller funktionen JSON_SET() i MySQL fungerar att använda med ett JSON-

objekt med strukturen det har i detta experiment. Därför gjordes fråga tre, som är de update, 

på samma vis för samtliga tre datatyper; genom att först göra en SELECT och därefter 

uppdatera objektet och sedan uppdatera objektet i databasen med det nya uppdaterade5. 

5.4 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att den kod som skrivits fungerar som den ska 

och att mätningar är möjliga att genomföra. I detta skede har endast datastorleken Normal 

(57 kB) använts vid mätningarna, då mätningar på övriga datastorlekar fungerar på samma 

sätt. Samtliga mätserier består av 50 mätningar, alltså den aktuella frågan ställts 50 gånger 

för respektive datatyp. Nedan presenteras de resultat som framkom av mätningarna. Samtliga 

tre SQL-frågor har ställts mot datatyperna BLOB, TEXT och JSON för den data som är 57 kB. 

För varje SQL-fråga finns ett tillhörande linjediagram och ett stapeldiagram med 

standardavvikelse. 

I Figur 18 visas de svarstider som samlades in vid de tre mätserierna som gjordes för SQL-

fråga ett, en för respektive datatyp. Diagrammet kan vid en första anblick anses ha en del 

spikar men om det ses till skalan på y-axeln så kan de mycket korta skillnaderna i 

millisekunder observeras, detta på grund av den relativt lilla datamängd som lagrats i den 

aktuella mätningen. I Figur 19 visas ett stapeldiagram med medelvärde för varje mätserie med 

tillhörande standardavvikelse. 

                                                        
5 https://github.com/a16lovka/Examensarbete/commit/fe1a283 
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Figur 18 SQL-fråga 1 mot datatyperna BLOB, TEXT och JSON 

 

Figur 19 Medelvärde med standardavvikelse för SQL-fråga 1 
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I Figur 20 visas mätserierna för SQL-fråga två. Vid denna fråga så användes MySQL:s funktion 

JSON_EXTRACT() mot den data som var lagrad med datatypen JSON. Det kan konstateras 

att redan i pilotstudien kan resultatet peka på att användning av funktionerna anpassade för 

JSON-data ger en snabbare svarstid. I Figur 21 presenteras medelvärde med 

standardavvikelse för mätserierierna då SQL-fråga 2 ställts. 

 

Figur 20 SQL-fråga 2 mot datatyperna BLOB, TEXT och JSON 

 

Figur 21 Medelvärde med standardavvikelse för SQL-fråga 2 
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Figur 22 visar mätserierna för SQL-fråga tre som var en UPDATE-fråga. Observera att 

diagrammets skala på y-axeln skiljer sig från skalorna på föregående två linjediagram. Detta 

på grund av att svarstiderna för SQL-fråga tre var längre än övriga vilket kan kopplas till att 

för att uppdatera JSON-objekten så görs först en SELECT-fråga, sen uppdateras objektet i 

PHP och därefter görs en UPDATE-fråga. Därigenom krävs två olika typer av SQL-frågor för 

att uppdatera objekten vilket påverkar svarstiderna. I Figur 23 visas respektive mätseries 

medelvärde och standardavvikelse. 

 

Figur 22 SQL-fråga 3 mot datatyperna BLOB, TEXT och JSON 

 

Figur 23 Medelvärde med standardavvikelse för SQL-fråga 3 
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6 Utvärdering 

Genomförandet av pilotstudien visade på att experimentet var genomförbart och fungerade 

som det var tänkt. Resultatet av pilotstudien gav indikationer på hur ett slutgiltigt resultat 

skulle se ut. I det fall då en inbyggd JSON-funktion från MySQL  användes så gav datatypen 

JSON snabbare svarstid är datatyperna BLOB och TEXT. För att ytterligare undersöka om 

detta även är fallet då den lagrade datamängden varieras så utfördes ytterligare mätningar där 

även antalet mätpunkter utökades från 50 mätpunkter till 1000 mätpunkter. Innan några 

mätningar kunde utföras så lades samtlig data in i databasen, alltså alla fyra storlekar på den 

JSON-data som testerna utfördes på. 

6.1 Hård- och Mjukvaruspecifikation 

Den hårdvara och mjukvara som använts i experimentet specificeras i Tabell 5 respektive 

Tabell 6. Samtliga mätningar har genomförts på en MacBook Pro från år 2015. 

Tabell 5 Specifikation av hårdvara 

Hårdvara Version 

Operativsystem macOS Mojave 10.14.3 

Processor 2,7 GHz Intel Core i5 

RAM 8 GB 1867 MHz DDR3 

Lagring APPLE SSD SM0256G    

Tabell 6 Specifikation av mjukvara 

Mjukvara Version 

PHP 7.3.3 

MySQL Workbench 8.0.15 

MySQL Server 8.0.15 

Google Chrome 74.0.3729.131 

 

6.2 Presentation av Undersökning 

Varje mätserie består av 1000 mätpunkter, och med det menas att SQL-Frågan ställts 1000 

gånger i rad mot samma datamängd och datatyp. Varje datatyp testades mot samtliga 

datamängder och samtliga SQL-Frågor, vilket resulterar i totalt 36 olika mätserier. Det 

påträffades inte några tydliga spikar eller några på annat vis utstickande eller ojämna värden 

i någon av mätningarna som genomfördes. Med detta menas inga värden som varit tillräckligt 

utstickande för att tydligt påverka medelvärdet för respektive mätserie. 
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Tabell 7 Specifikation av testfall 

Test Testfall Beskrivning 

1 Testfall 1.1 SQL-Fråga 1 med datamängden Tiny 

1 Testfall 1.2 SQL-Fråga 1 med datamängden Normal 

1 Testfall 1.3 SQL-Fråga 1 med datamängden Medium 

1 Testfall 1.4 SQL-Fråga 1 med datamängden Long 

2 Testfall 2.1 SQL-Fråga 2 med datamängden Tiny 

2 Testfall 2.2 SQL-Fråga 2 med datamängden Normal 

2 Testfall 2.3 SQL-Fråga 2 med datamängden Medium 

2 Testfall 2.4 SQL-Fråga 2 med datamängden Long 

3 Testfall 3.1 SQL-Fråga 3 med datamängden Tiny 

3 Testfall 3.2 SQL-Fråga 3 med datamängden Normal 

3 Testfall 3.3 SQL-Fråga 3 med datamängden Medium 

3 Testfall 3.4 SQL-Fråga 3 med datamängden Long 

6.2.1 SQL-fråga 1 

De första mätningar som genomfördes var testfall 1.1 till 1.4. Testen var för den första SQL-

frågan (se Tabell 4) som var av typen SELECT . Frågan ställdes 1000 gånger för varje 

kombination av datatyp och datamängd. I Appendix R finns linjediagram med insamlade 

svarstider för dessa mätningar. Observera att skalan skiljer sig i de olika diagrammen. Detta 

då svarstiderna var så pass långt olika för respektive testfall. 

För de mätningar som genomfördes för SQL-fråga 1 med datastorlekarna tiny och normal är 

det svårt att genom linjediagrammet urskilja någon större skillnad för de olika datatyperna. 

För datastorlekarna medium och long däremot så kan linjediagrammen ge tecknen på att 

datatypen JSON här gav en högre svarstid än datatyperna BLOB och TEXT. I Figur 24 visas 

linjediagrammet med svarstider för testfall 1.4 där datatypen JSON visar på en längre svarstid. 
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Figur 24 Svarstider testfall 1.4 

För att undersöka detta närmare så togs ett stapeldiagram med medelvärden och 

standardavvikelser fram (Figur 25). Samtliga mätserier för SQL-Fråga 1 lades ihop i samma 

diagram och det går tydligt att urskilja att ökning av datamängd gav högre svarstid. 

 

Figur 25 Medelvärden med standardavvikelser för SQL-fråga 1 
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Då medelvärdena för datamängderna tiny och normal är så mycket lägre än de två större så 

går det inte att urskilja dem i diagrammet. Därför visas i Figur 26 ett diagram med endast de 

två minsta datamängderna. Observera att skalan här skiljer sig från skalan i Figur 25. 

 

Figur 26 Medelvärden med standardavvikelser för testfall 1.1 och 1.2 

Det kan observeras att medelvärdena för de tre mätserierna i de olika testfallen ser ut att ligga 

relativt nära varandra i de flesta fall. På grund av detta så behövde det tittas närmare på om 

medelvärdena faktiskt skiljer sig åt. För att se om det om det finns någon signifikant skillnad 

på svarstiderna för de olika datatyperna för vardera datastorlek så genomfördes Anova-tester. 

I Tabell 8 visas de värden som framkom av Anova-tester för SQL-fråga 1. 

Tabell 8 Resultat av Anova-test för SQL-fråga 1 

Testfall p-värde 

1.1 0.34732246157663327 

1.2 1.8410922301263534e-61 

1.3 2.5674099654350097e-287 

1.4 0.0 

 

För att det ska kunna konstateras att det finns en skillnad mellan medelvärdena så ska p-

värdet ligga under 0.05. Det kan observeras att för testfall 1.1, där datamängden endast är 

201B stor, så gav Anova-testet ett resultat som ligger högre än 0.05 och därmed kan en skillnad 

mellan datatyperna i testfall 1.1 inte konstateras. För övriga testfall gav Anova-testet ett p-

värde som låg under 0.05 och därmed kan här medelvärdet för respektive datatyp som testats 

skiljas åt. 
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6.2.2 SQL-fråga 2 

I nästa steg genomfördes de mätningar som representeras av testfall 2.1 till 2.4. Testen var för 

den andra SQL-frågan (se Tabell 4) som även den var av typen SELECT . Frågan ställdes 1000 

gånger för varje kombination av datatyp och datamängd. I Appendix S presenteras 

linjediagram med insamlade svarstider av mätningar för SQL-fråga 2. Observera att skalan 

skiljer sig i de olika diagrammen. Detta då svarstiderna var så pass långt olika för respektive 

testfall. Linjediagrammen för testfall 2.2, 2.3 och 2.4 kunde det observeras att datatypen JSON 

gav en snabbare svarstid än datatyperna BLOB och TEXT, se Figur 27 där svarstider för testfall 

2.2 visas. 

  

Figur 27 Svarstider testfall 2.2 

Även här lades resultaten från de fyra testfallen ihop i ett stapeldiagram med medelvärden och 

standardavvikelser. Liknande resultat som i SQL-fråga ett kan observeras med undantaget att 

datatypen JSON här gav en lägre svarstid än övriga  datatyper för samtliga datamängder. 
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Figur 28 Medelvärden med standardavvikelser för SQL-fråga 2 

Som i föregående kapitel gav även här testen för de två minsta datamängderna betydligt lägre 

svarstid än för de två större. Därför visas i Figur 35 ett diagram med resultatet för testfall 2.1 

och 2.2 med en skala som skiljer sig från den i Figur 34. 

 

Figur 29 Medelvärden med standardavvikelser för 2.1 och 2.2 
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Då vissa av medelvärdena för SQL-fråga 2 (testfall 2.1 - 2.4) ligger mycket nära varandra så 

genomfördes även här ett Anova-test. Resultatet av detta test presenteras i tabell 9. Det kan 

här konstateras att samtliga p-värden ligger under 0,05 och därmed kan utifrån detta 

medelvärdena skiljas åt. 

Tabell 9 Resultat av Anova-test för SQL-fråga 2 

Testfall p-värde 

2.1 4.06921001559299e-10 

2.2 0.0 

2.3 0.0 

2.4 0.0 

6.2.3 SQL-fråga 3 

I nästa steg genomfördes mätningar för den tredje och sista SQL-frågan (se Tabell 4) som 

representeras av testfall 3.1 - 3.4. Denna fråga var av typen UPDATE och ställdes 1000 gånger 

för varje kombination av datatyp och datamängd. I Appendix T presenteras linjediagram med 

insamlade svarstider från mätningar för SQL-fråga 3. Observera att skalan skiljer sig i de olika 

diagrammen. Detta då svarstiderna var så pass långt olika för respektive testfall. 

Som för föregående två SQL-frågor så presenteras resultatet i ett sammanlagt 

diagram, se Figur 29. Diagrammet visar medelvärde och standardavvikelse för testfall 

3.1 - 3.4. Det kan utifrån detta diagram konstateras att större datamängd ger en högre 

svarstid. För att tydligt kunna urskilja resultatet för de två minsta datamängderna (testfall 3.1 

och 3.2) så presenteras de enskilt i Figur 30. 

 

Figur 30 Medelvärden med standardavvikelser för SQL-fråga 3 
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Figur 31 Medelvärden med standardavvikelser för testfall 3.1 och 3.2 

För att säkerställa att medelvärdena för respektive datatyp i de olika testfallen går att skilja åt 

genomfördes ett Anova-test även för SQL-fråga 3. I Tabell 10 presenteras resultatet som detta 

test gav. Det kan konstateras att p-värdet för samtliga testfall ligger under 0,05 och därmed 

kan medelvärdena för mätserierna skiljas åt. 

Tabell 10 Resultat av Anova-test för SQL-fråga 3 

Testfall p-värde 

3.1 2.8314382172169444e-13 

3.2 0.0 

3.3 0.0 

3.4 0.0 

6.3 Analys 

De resultat som testfallen i föregående kapitel gav kommer nu att analyseras. Det har 

konstaterats att för många av testfallen så lång medelvärdena mycket nära för de tre 

datatyperna. Även standardavvikelserna överlappar varandra i en del av fallen. På grund av 

detta genomfördes Anova-tester som presenterats i Tabell 8-10. Resultaten av testerna visade 

på att det endast i ett fall statistiskt sett inte är möjligt att skilja mätserierna åt. detta var för 

testfall 1.1 vilket var SQL-fråga 1 och datamängden Tiny. 

I Figur 32 visas resultaten för testfall 1.1, 2.1 och 3.1, alltså samtliga SQL-frågor mot 

datamängden Tiny. Det svarta strecket på vardera stapel representerar respektive 

standardavvikelse. Även om Anova-testet för testfall 2.1 och 3.1 visade på att det finns en 
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signifikant skillnad på dessa mätserier så kan det observeras att medelvärdena ligger nära för 

de olika datatyperna och samtliga standardavvikelser överlappar varandra. Med tanke på att 

den mängd data som använts för den minsta datamängden endast är 201B stor så kan det 

reflekteras över hur så lite data ger relativt spridda svarstider. Om man däremot ser till vad 

svarstiderna ligger på så befinner sig medelvärdena mellan 0,3 och 0,8 millisekunder, alltså 

mycket snabbt. Detta kan vara anledningen att de till synes spridda svarstiderna ser ut att 

variera mycket, men det är inom ett mycket kort intervall på under en tusendels sekund. 

Angående variationen mellan datatyperna för testfall 1.1, 2.1 och 3.1 så är de mycket täta. 

Datatypen JSON ser ut att ge något längre svarstid för SQL-fråga 2 och 3 än datatyperna BLOB 

och TEXT, som är mycket lika. För SQL-fråga 1 så kunde som nämnt tidigare medelvärdena 

statistiskt sett inte skiljas åt så här anses datatyperna prestera likvärdigt. 

 

Figur 32 Medelvärden med standardavvikelser för testfall 1.1, 2.1 och 3.1 

I Figur 33, 34 och 35 presenteras resultaten för resterande testfall, alltså samtliga SQL-frågor 

mot datamängden Normal som är 57 kB stor, Medium som är 14 MB stor och Long som är 96 

MB stor. Medelvärdena framför allt för SQL-fråga 1 och 2 ser mycket lika ut även för dessa 

testfall men enligt de Anova-test som genomfördes så skiljer de sig åt statistiskt sett. Det går 

tydligt att de att resultaten för mätningarna liknar varandra om man ser till staplarna 

förhållandet mellan staplarna för varje SQL-fråga. Det som skiljer sig är svarstiderna, som kan 

observeras på respektive y-axel i diagrammen.. 
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Figur 33 Medelvärden med standardavvikelser för testfall 1.2, 2.2 och 3.2 

 

Figur 34 Medelvärden med standardavvikelser för testfall 1.3, 2.3 och 3.3 
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Figur 35 Medelvärden med standardavvikelser för testfall 1.4, 2.4 och 3.4 

Det kan observeras från diagrammen att för SQL-fråga 1 så gav datatypen JSON en längre 

svarstid än övriga två datatyper. Datatyperna BLOB och TEXT presterar något olika för de 

olika datamängderna men medelvärdena befinner sig mycket nära varandra i samtliga fall. 

Detta kan bero på att datatyperna BLOB och TEXT är datatyper som i MySQL är mycket lika 

varandra, med skillnaden att BLOB lagrar data binärt, vilket inte tycks påverka resultatet för 

SQL-fråga 1. 

Däremot för SQL-fråga 2 så gav datatypen JSON en snabbare svarstid. Att detta är fallet kan 

kopplas till hur SQL-fråga 2 ser ut för datatypen JSON då den inbyggda funktionen 

JSON_EXTRACT() för datatypen i MySQL används här. Genom att använda denna funktion 

kan specifika värden i JSON-objektet direkt hämtas ut, utan att behöva hämta hela objektet 

och därefter med hjälp av PHP plocka ut de specifika värdena. 

För SQL-fråga 3, som är av typen UPDATE, visar testfall 3.2, 3.3 och 3.4 att BLOB presterar 

snabbast, därefter kommer TEXT och längst svarstid ger JSON. Att datatypen BLOB presterar 

bättre än TEXT kan troligtvis kopplas till hur datatypen är uppbyggd med sättet att lagra data, 

då en återupprepning av detta resultat tydligt kan hittas. Att datatypen JSON ger högst 

svarstid kan också bero på hur datatypen fungerar i MySQL och att den är mer optimerad för 

användning av de inbyggda JSON-funktionerna i MySQL. 

Att SQL-fråga 3 ger längre svarstid än övriga två frågor kan bero på att det är ett helt JSON-

objekt som är lagrat och det krävdes därför att hela objektet först hämtas ut, därefter 

uppdatera de specifika värdena med PHP och sedan genomföra en UPDATE-fråga mot 

databasen. Därmed krävdes två olika typer av SQL-frågor för att utföra dessa testfall, vilket 

kan bidra att de har en högre svarstid än övriga två SQL-frågor. 
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6.4 Slutsatser 

Syftet med arbetet var att ta reda på vilken av datatyperna JSON, BLOB och TEXT som 

presterar snabbast svarstid då SQL-frågor ställs mot specifika värden i lagrad JSON-data. 

Hypotesen var att datatypen JSON i MySQL skulle ge snabbare svarstid än samtliga BLOB- 

och TEXT-datatyper vid både SELECT- och UPDATE-frågor. Hypotesen grundades på att de 

funktioner som finns i MySQL mot datatypen JSON är anpassade för att hantera data lagrat 

med JSON-struktur och borde då prestera snabbare svarstid.  

En slutsats som kan dras efter att experimentet har genomförts är att då de inbyggda 

funktionerna för datatypen JSON som finns i MySQL används, så ger det en snabbare svarstid. 

Detta till skillnad mot när en traditionell SELECT-fråga ställs mot data lagrat med datatyperna 

BLOB och TEXT. En till slutsats som kan dras är att vid de mätningar då JSON-funktionerna 

inte användes, utan samma kod för att hämta ut specifika värden i JSON-objektet användes 

för samtliga datatyper, så gav datatypen JSON en längre svarstid än datatyperna BLOB och 

TEXT. Skillnaden mellan datatyperna BLOB och TEXT var i stort sett mycket liten.  

På grund av detta kan hypotesen till viss del bekräftas; datatypen JSON presterar snabbare 

svarstid då SQL-frågor ställs mot specifika värden i lagrad JSON-data i det fall då JSON-

funktionerna i MySQL som är anpassade för JSON-data används. Då det endast var möjligt 

att testa funktionen JSON_EXTRACT() i experimentet, som motsvarar en SELECT-fråga, så 

är det endas den delen av hypotesen som kan bekräftas. Funktioner i MySQL för att uppdatera 

specifika värden i ett lagrat JSON-objekt, så som JSON_SET(), testades inte i experimentet 

och därför kan inte den delen av hypotesen bekräftas. 

Det kan även konstateras att vid ökning av den data som lagras som frågor ställs mot, så ger 

testfallen i flertalet fall ett liknande resultat som för samma fråga då datamängden var mindre. 

Den minsta datamängden, 201B, skiljer sig något men eftersom det är så pass små värden här, 

på grund av den lilla datamängden, så antas det inte ha någon större påverkan. 

Resultatet av undersökningen visar därmed på att då de inbyggda funktionerna för datatypen 

JSON som finns i MySQL används, så resulterar det i en snabbare svarstid att lagra data med 

datatypen JSON, än om en traditionell SELECT-fråga ställs mot data lagrat med datatyperna 

BLOB och TEXT. Däremot på grund av problematik som uppstod vid frågeställning med 

funktionerna för JSON-data i MySQL så kunde denna funktionalitet inte testas fullt ut. De 

problem som syftas till var användning av villkor i frågorna då detta resulterade i att frågorna 

inte var möjliga att genomföra med den struktur som satts upp i databasen.  

Stancu-Mara och Baumann (2008) diskuterar hur användning av datatypen BLOB kan lagra 

många olika typer av dokument som är formaterade olika, så som exempelvis JSON-data. De 

påpekar att detta ofta medför att större mängder data behöver lagras eller hämtas samtidigt 

vilket är deras argumentation för undersökningen. Att datatyper såsom BLOB kan lagra större 

mängder data har påvisats i det här experimentet med tillägget av datatyperna TEXT och 

JSON som också är relevanta datatyper för fokusområdet. För att ytterligare påvisa hur frågor 

kan ställas mot lagrad JSON-data så gjordes valet att hämta ut och uppdatera specifika värden 

i JSON-objekten.  

I den undersökning som Schulz et al. (2016) presenterar genomförs en jämförelse av 

databassystemen MySQL, PostgreSQL och MongoDB. Lagring av data görs dels med 

traditionell struktur i relationsdatabaserna MySQL och PostgreSQL, i tabeller med ett antal 
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kolumner. Sedan så inkluderas även den JSON-datatyp som finns tillgänglig i PostgreSQL i 

undersökningen, tillsammans med lagring av data i MongoDB som är ett NoSQl-

databassystem. Detta medförde fyra olika varianter; MySQL, PostgreSQL med traditionell 

struktur med tabeller, PostgreSQL med datatyp för JSON och MongoDB. Undersökningen kan 

relateras till det här arbetet då svarstider för hämtning av data i MySQL har mätts, dock har 

Schulz et al. (2016) inte testat den datatyp som nu finns för lagring av JSON-data i MySQL. 

De har däremot testat liknande implementation för en JSON-datatyp i PostgreSQL. 

Chasseur, Li och Patel (2013) genomför även de tester på de tre systemen; MySQL, 

PostgreSQL och MongoDB. I deras undersökning testas dock ingen funktionalitet för någon 

JSON-datatyp i något av relationsdatabassystemen MySQL och PostgreSQL. De testar istället 

hur JSON data kan kan lagras i relationsdatabassystem med hjälp av ett lager som mappar 

JSON-data mot relationsdatabaser. 

En undersökning där en datatyp för JSON-data däremot testas är den som  Liu et al. (2016) 

genomförde. De diskuterar den datatyp för JSON-data som har implementerats i 

databassystemet Oracle. Den kan jämföras med den datatyp som nu även finns i MySQL som 

har använts i detta experiment. Däremot så fokuserar Liu et al. (2016) inte endast på 

frågeställning mot lagrad JSON-data med de funktioner som Oracle har implementerat, utan 

de föreslår förbättringar för funktionaliteten hos den nya datatypen. 

Tabell 11 Jämförelse med relaterad forskning 

 

Det här 

arbetet 

Stancu-Mara  

och Baumann  

(2008) 

Schulz et al. 
(2016) 

Chasseur, Li  

och Patel  

(2013) 

Liu et al. 

(2016) 

Databaser 

 MySQL   MySQL 

  PostgreSQL 

  System A 

(Anonymiserat) 
 System B 

(Anonymiserat) 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 MongoDB 

  MySQL 

  PostgreSQL 

  MongoDB 

  Oracle 

Datastorlekar   201 B - 96 MB   1 kB - 10 MB   3,67 GB 
  Upp till cirka  
  100 GB 

  Upp till  
  41,5 MB 

Typ av frågor 

 SELECT 

 UPDATE 
  SELECT 

  INSERT 

  SELECT 

  INSERT 

  SELECT 

  INSERT 

  JOIN 

  
SELECT 

Cachning  På Oklart  På  Oklart  På 
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7 Avslutande Diskussion 

Den undersökning som har genomförs kommer i detta kapitel först att sammanfattas med en 

följande diskussion. Etiska aspekter kring utförandet och resultatet av experimentet kommer 

även att tas upp. Till sist reflekteras det över vilka områden där vidare undersökningar 

möjligen skulle kunna vara efterfrågade. 

7.1 Sammanfattning 

JSON som dataformat med den uttrycksfulla utformningen och naturliga mappning till väl 

använda programmeringsspråk såsom Javascript har lett till en mycket utbredd användning 

inom webbapplikationer idag, och att JSON nu är den ledande standarden för datautbyte för 

webbapplikationer (Chasseur, Li & Patel 2013). Det finns anledning att använda 

relationsdatabaser för lagring av JSON-data då användning av den typen av semistrukturerad 

data inom relationsdatabaser medför att redan existerande verktyg inom business 

intelligence, tekniker för frågeoptimering och andra verktyg anpassade för relationsdatabaser 

kan användas på JSON-data (DiScala & Abadi 2016). 

I detta experiment undersöks vilken av datatyperna BLOB, TEXT och JSON i MySQL som 

lämpar sig bäst för att lagra JSON-objekt där hämtning och uppdatering av specifika värden 

ligger i fokus. Hypotesen var att datatypen JSON i MySQL skulle ge snabbare svarstid än 

samtliga BLOB- och TEXT-datatyper vid både SELECT- och UPDATE-frågor. Hypotesen 

grundades på att de funktioner som finns i MySQL mot datatypen JSON är anpassade för att 

hantera data lagrat med JSON-struktur och borde då prestera snabbare svarstid. 

I experimentet varieras faktorerna; datatyp, datamängd och SQL-fråga. Detta för att få fram 

ett resultat som bekräftar eller motsäger hypotesen. Det visar sig att datatyperna BLOB och 

TEXT gav relativt likvärdiga resultat, något varierande mellan testfallen. Datatypen JSON 

presterade längst svarstid förutom i de fall då funktionalitet i MySQL för att hantera JSON-

data användes, då presterade datatypen JSON snabbast svarstid. 

7.2 Diskussion 

Så som lagring av strukturerad JSON-data i relationsdatabassystemet MySQL har testats i den 

här undersökningen kan relateras till den forskning som finns inom området, se Tabell 11. 

Nedan presenteras en lista med tre punkter som det här arbetet har bidragit med som den 

forskning som relateras till saknar. 

 Testning av datatypen JSON i MySQL 

 Testning av funktionen JSON_EXTRACT() 

 Jämförelse av olika datatyper i MySQL 

Datatypen JSON, som introdugerades i vesion 7.5.8 av MySQL avsedd att lagra JSON-data, 

testades i detta experiment.  Liu et al. (2016) testade i sin undersökning den datatyp för JSON-

data som finns i databassystemet Oracle medans Schulz et al. (2016) teastade den datatyp för 

JSON-data som finns i databassystemet PosgreSQL, men ingen forskning finns kring 

motsvarade datatyp i MySQL. En anledning till detta kan vara att denna datatyp introducerades 

relativt nyligen. Till följd av detta saknas även forsking kring de inbyggda funktioner MySQL 
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har för datatypen JSON. Den här undersökningen har bidragit med testning av en av 

funktionerna; JSON_EXTRACT(). 

En jämförelse har gjorts mellan flera olika datatyper i samma relationsdatabassystem, vilket 

är något som inte har gjors av den forskning som har relaterats till. Schulz et al. (2016) 

undersökte olika strukturer i databasen för lagring av JSON-data, en med traditionella tabeller 

med relationer och en med en JSON-datatyp, men inte någon testning av olika datatyper men 

samma lagringsstruktur. Därmed är detta något som den här undersökningen har bidragit 

med. 

Samhällsnyttan med undersökningen som gjorts kan vara att ge en klarare bild av hur data 

med JSON-format kan lagras i relationsdatabaser. Då just denna typ av databaser är väl 

använda och har funnits tillgängliga under en lång tid finns många tekniker och verktyg som 

är anpassade för relationsdatabaser. Efterforskning inom detta område medför att det idag 

stort utbredda dataformatet JSON även kan användas i denna typ av system och av redan 

existerande tekniker och verktyg. Eftersom lagring av data i JSON-format redan är så stort 

medför denna undersökning aspekter kring hur sådan data kan lagras i det fall då intresset 

finns att lagra JSON-data i relationsdatabaser. Fokus i denna undersökning låg på data 

efterliknat sådan som rimligtvis skulle kunna innehas av en e-handelssida, men oavsett 

område så ser uppbyggnaden av JSON-strukturer relativt lika ut och därför kan detta arbete 

dras nytta av även inom andra domäner. Arbetet kan vara relevant då val av datatyp för lagring 

av data med JSON-struktur ska göras då det önskas att data ska lagras i en relationsdatabas, 

såsom MySQL. 

Då fokuset i undersökningen var att titta på hur olika datatyper presterade då frågor ställdes 

mot JSON-data lagrat i en databas visade sig det val av metod som gjordes fungera bra 

eftersom denna typ av undersökning bestod av mycket tekniska aspekter. Att då använda 

experiment som metod medförde att det var möjligt att samla in svarstider som kunde 

jämföras mot varandra och därefter analyseras. Detta ledde till att skillnader mellan olika 

datatyper kunde upptäckas, även då olika faktorer varierats. Även då användning av 

experiment som metod var lämpligt för denna undersökning så finns vissa nackdelar med 

metoden. Eftersom ett experiment genomförs i en kontrollerad miljö är det lätt att upptäcka 

mycket små skillnader i svarstid och därifrån dra slutsatser. I de fall då tiderna befinner sig 

inom några millisekunders intervall kan det vara svårt att påstå att detta för det första skulle 

upptäckas i en verklig situation, och för det andra att det faktiskt är en skillnad som stämmer. 

Dessa reflektioner gäller främst de tester som görs där svarstiderna resulterade i mycket små 

värden. 

7.2.1 Etik 

Att experimentet skulle vara replikerbart var något som sattes upp som något att sträva mot. 

Genom att bifoga samtlig källkod som skrivits och använts i experimentet i Appendix med 

aktuell kod vid genomförandet av experimentet och med de exakta filnamn som användes var 

ett steg till att experimentet skulle vara möjligt att replikera. Ett repository sattes även upp på 

GitHub där samtlig källkod lades upp med samma slutgiltiga status på kod och filnamn som 

den i Appendix. Ett ytterligare steg till att göra ett experimentet så replikerbart som möjligt 

var att göra den data som användes tillgängligt för användning. Den data som genererades i 

experimentet lades därför upp på GitHub tillsammans med övrig källkod. Då den data som 

användes i experimentet genererades med hjälp av kod som skrevs i JavaScript så finns även 

möjligheten att generera likadan data på nytt då skripten gjordes tillgängliga. Extensiv 
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dokumentation av de steg som genomgåtts finns även, tillsammans med specifikation på 

vilken mjuk- och hårdvara som använts. Detta är ytterligare aspekter som underlättar 

replikation av experimentet. 

Eftersom den data som genererades skapades för att endast likna en verklig situation så fanns 

inga känsliga uppgifter i denna data som behövde exkluderas. Däremot så medför generering 

av påhittad data att den inte helt och hållet representerar en verklig situation. Om verklig data 

använts så hade resultatet kunnat representera den verkliga situationen bättre men då hade 

det medfört att det blivit svårare att replikera experimentet. 

Valet gjordes att anpassa den data som genererades efter de olika maximala 

lagringskapacitererna för det olika datatyperna för BLOB och TEXT. Detta följdes i så stor 

utsträckning som var möjligt. Det undantag som gjordes här var för den största data storleken, 

där den maximala lagringskapaciteten för datatyperna var 4GB. Denna datamängd var inte 

rimlig att hantera i den miljö som sattes upp för experimentet och därför minskades denna till 

en nivå som var hanterbar men som ändå var en stor datamängd för att vara ett enskilt JSON-

objekt. 

Eftersom experimentet utgår ifrån programkod som utvecklats specifikt för detta experiment. 

Då programkod skrivs till viss del efter eget tycke och egna åsikter så skulle den antagligen se 

annorlunda ut om någon annan utvecklat koden för experimentet. Om koden hade varit 

utformat på ett annat sätt så hade det kunnat påverka prestandan och därmed ge svarstider 

som skiljer sig från de som detta experiment gav. Om experimentet ska replikeras så bör därför 

samma programkod användas för att i största grad kunna uppnå ett likvärdigt resultat. 

Experimentet genomfördes på en lokal server på datorn som användes för samtliga mätningar. 

För att samtliga test skulle ha så lika förutsättningar som möjligt så genomfördes dem på 

samma nätverk. Däremot så skulle eventuella belastningar på nätverket kunnat påverka 

resultatet då det användes av fler enheter än den dator som mätningarna skedde på. 

Experimentet genomfördes endast i webbläsaren Google Chrome. Då olika webbläsare kan 

påverka svarstiderna olika mycket så kan samma experiment rimligtvis ge andra resultat då 

ett byte av webbläsare skett. För att komma ifrån detta hade flera av de mest frekvent använda 

webbläsarna testats men detta fanns inte utrymme för inom tidsramen för detta experiment. 

Om resultatet av experimentet hade gett några utstickande värden i form av spikar så hade 

tessa plockats bort för respektive mätserie. Samtliga värden tittades igenom noga och inga 

tydliga spikar som skulle påverka medelvärdena för testerna upptäcktes. Därför har inga 

värden plockats bort eller modifierats. 

7.3 Framtida Arbete 

Relationsdatabaser baseras på relationsdatamodellen, vilket medför en struktur där schema 

för databasen sätts upp först och sedan kan den data som ska lagras läggas in efter att detta 

har skett (Liu, Hammerschmidt & McMahon 2014). Att använda relationsdatabaser för 

lagring av data med JSON-struktur möjliggör användning av en och samma databas för olika 

typer av data, både strukturerad data och semistrukturerad data, såsom JSON. Det finns en 

del forskning kring hur JSON kan lagras och det getts förslag på lösningar för att få JSON-

data att fungera väl i relationsdatabaser. Exempelvis det förslag på ett lager som mappar SON-

data mot relationsdatabaserna MySQl och PostreSQL som Chasseur, Li och Patel (2013) ger. 
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Då JSON-data traditionellt sett inte är förknippad med relationsdatabaser, men att det på 

senare tid har implementeras funktionalitet för detta i flertalet relationsdatabassystem, 

medför att  det  är  ett  område där det  f inns möjlighet  för  vidare utveckling. 

Det fanns inte utrymme för att ytterligare testa den funktionalitet som finns för datatypen 

JSON i MySQL i form av de inbyggda funktioner som släppts efter att datatypen JSON 

introducerades. Testning av hur fler av funktionerna beter sig mot lagrad JSON-data är något 

som skulle kunna undersökas ytterligare. Eftersom implementation av en datatyp för lagring 

av data med JSON-format har skett i fler relationsdatabassystem, såsom PostgreSQL och 

Oracle, så skulle ytterligare tester vara relevanta att genomföra kring vilket eller vilka av den 

typen av system som bäst kan hantera JSON-data. 

Under arbetets gång uppstod problem kring användning av MySQL’s funktioner ekempelvis 

JSON_EXTRACT() och JSON_SET(). Detta då funktionaliteten hos dessa inte var möjlig att 

använda oberoende av JSON-objektets struktur. För att ytterligare stödja lagring av data med 

nästlad struktur; så som JSON-data, så är vidareutveckling av de inbyggda funktionerna för 

datatypen JSON i MySQL relevant.  

Att ändra strukturen på hur JSON-data lagras i MySQL till att ha en, i detta fallet produkt, 

lagrad på varsin rad i databasen möjliggör ytterligare användning av MySQLs funktioner mot 

datatypen JSON. Detta skulle kunna jämföras med traditionell lagring av data uppdelat i 

tabeller med relationer. En sådan undersökning skulle flytta syftet från att ta reda på vilken 

datatyp som är att föredra vid lagring av JSON-data, till att ta reda på vilken struktur för 

lagring av JSON-data som är att föredra. I ett sådant fall hade både frågor mot specifika värden 

kunna genomföras i kombination med hämtning av samtlig lagrad data. En sådan 

undersökning kan jämföras med den som Schulz et al. (2016) genomförde då de bland annat 

testade den datatyp för JSON-data som finns i relationsdatabassystemet PostgreSQL relaterat 

till en struktur där JSON-data lagrades i traditionella tabeller med relationer. Den här typen av 

vidare undersökning hade varit relevant för att få reda på hur JSON-data bäst lagras i 

relationsdatabassystem. 

Andra typer av lösningar kring hur semistrukturerad data kan hanteras för lagring eller 

mappning mot relationsdatabaser har tagits upp. Liu, Hammerschmidt och McMahon (2014) 

presenterar olika arkitekturprinciper för att som underlättar vid lagring av data utan schema 

i relationsdatabaser och hur användare genom detta kan ställa frågor mot denna data. De 

presenterar även förslag på hur de principer de pekar på kan användas i väl använda system 

för relationsdatabaser. Vidare undersökning i hur data som traditionellt sett inte passar in i 

relationsdatabaser genom andra tekniker och lösningar ändå kan få utrymme där hade varit 

relevant då användning av JSON-data är så pass stor. 

Då den här undersökningen har tittat på skillnader i svarstid då frågor ställs mot JSON-data 

lagrad med olika datatyper så finns det utrymme för påbyggnad inom området i form av 

exempelvis fallstudier. Något som skulle kunna genomföras är att sätta upp någon form av 

enklare e-handelsmiljö för att visa på hur en verklig situation hade kunnat se ut då denna typ 

av strukturerad JSON-data används i ett system och hur respektive datatyp hade presterat i det 

fallet.  En annan relevant undersökningsmetod hade varit användarundersökningar. En sådan  

hade kunnat utföras genom att  sätta upp en databas med JSON-data lagrat med relevanta 

datatyper kopplat till en applikation med ett grafiskt gränssnitt och därefter utföra tester på 
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applikationen. Detta genom undersökning kring användares upplevelse av svarshastighet för 

respektive datatyp.  
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Appendix A -  data_arrays.js 

var Colors = ["Red", "Blue", "Yellow", 

    "Green", "Brown", "Grey", 

    "Black", "White", "Beige", 

    "Pink", "Purple", "Orange"]; 

 

var Genders = ["Female", "Male"]; 

 

var Categories = ["Shoes", "Clothes", "Accessories", 

    "Bags", "Underwear", "Tops", 

    "Jeans", "Trousers", "Dresses", 

    "Sweaters", "Jewelry", "Hats", 

    "Gloves", "Coats", "Jackets", 

    "Skirts", "Shorts", "Shirts", 

    "Blouses", "Belts", "Sportswear"]; 

 

var Sizes = ["XXS", "XS", "S", 

    "M", "L", "XL", 

    "XXL", 35, 36, 

    37, 38, 39, 

    40, 41, 42, 

    43, 44, 45]; 

 

var Currencies = ["SEK", "DKK", "NOK", 

    "EUR", "GBP", "USD"]; 

 

var Countries = ["Sweden", "Norway", "Denmark", 

    "United Kingdom", "Finland", "Germany", 

    "USA", "France", "Spain"]; 

 

var Description = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Proin rhoncus libero vitae lectus imperdiet, sit 

amet facilisis nunc pharetra. Nulla eu euismod sem, eu condimentum 

augue. Donec mattis enim at libero fringilla pulvinar. Fusce in eros 

sit amet sem tristique sagittis. Nulla euismod, ipsum interdum 

finibus eleifend, eros ante tempor augue, vitae tempus augue lorem 

sit amet augue. Suspendisse orci nisl, eleifend non nibh quis, 

pellentesque finibus dolor. Suspendisse blandit, nulla ac mattis 

tempor, turpis lectus ultrices sapien, non lobortis arcu velit eu 

leo. Vivamus rutrum, orci quis dignissim bibendum, est neque 

molestie sapien, at semper ex nunc eget ligula. Quisque felis 

libero, auctor ac dictum quis, rhoncus at leo. Integer luctus velit 

a elit pulvinar fringilla. Ut sit amet accumsan justo, auctor 

vehicula ex. Mauris vitae mauris aliquam purus sagittis faucibus 

quis eu urna. Nulla facilisi. Aliquam molestie purus sed convallis 

laoreet. Vivamus molestie eget felis in fermentum."; 

 

exports.Colors = Colors; 

exports.Genders = Genders; 

exports.Categories = Categories; 

exports.Sizes = Sizes; 

exports.Currencies = Currencies; 

exports.Countries = Countries; 

exports.Description = Description; 
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Appendix B -  data_generation.js 

//Node.js modules 
var fs = require('fs'); 
var seedrandom = require('seedrandom'); 
var arrays  = require('arrays/data_arrays'); 

 
//Returns a random date between two specified dates 
function getRandomDate() { 
    var fromDate = new Date('01-01-2000');  
    var toDate = new Date('01-01-2019'); 
    fromDate = fromDate.getTime(); 
    toDate = toDate.getTime(); 
    var date = new Date(fromDate+getRandomInt(1,(toDate-fromDate))); 

    return date; 

} 

 
//Generates random integer between max and min values 
//The maximum and minimum is both inclusive 
function getRandomInt(min, max) { 
    seedrandom('1', { global: true }); 
    min = Math.ceil(min); 
    max = Math.floor(max); 
    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;  
} 

 
//Returns a random length description 
function getSlicedDescription() { 
    var str = arrays.Description;  
    var length = str.length; 
    var randomLength = getRandomInt(200, length); 
    var result = str.slice(0, randomLength); 
    return result; 
} 

 
//Class for an Object 
class Item { 
    constructor(Id) { 
        this.id = Id; 
        this.price = getRandomInt(50, 1000); 
        this.description = getSlicedDescription(); 
        this.gender = arrays.Genders[getRandomInt(0, 

        (arrays.Genders.length - 1))]; 
        this.color = arrays.Colors[getRandomInt(0,  

        (arrays.Colors.length - 1))]; 
        this.parent_category = arrays.Categories[getRandomInt(0,   

        (arrays.Categories.length - 1))]; 
        this.child_category = arrays.Categories[getRandomInt(0,  

        (arrays.Categories.length - 1))]; 
        this.size = arrays.Sizes[getRandomInt(0,  

        (arrays.Sizes.length - 1))]; 
        this.created_date = getRandomDate(); 
        this.modified_date = getRandomDate(); 
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        this.active_date = getRandomDate(); 
        this.currency = arrays.Currencies[getRandomInt(0,  

        (arrays.Currencies.length - 1))]; 
        this.country = arrays.Countries[getRandomInt(0,  

        (arrays.Countries.length - 1))]; 
        this.title = this.color + " " + this.child_category; 
    } 
    getItem() { 
        var item = { 
            "id": this.id, 
            "title": this.title, 
            "price": this.price, 
            "description": this.description, 
            "gender": this.gender, 
            "color": this.color, 
            "categories": [ 
                { "parent_category":  this.parent_category}, 
                { "child_category": this.child_category} 
            ], 
            "size": this.size, 
            "date": [ 
                { "created_date": this.created_date }, 
                { "modified_date": this.modified_date }, 
                { "active_date": this.active_date } 
            ], 
            "currency": this.currency, 
            "country": this.country 
        }; 
        return item; 
    } 
} 

 
//Generates JSON-object and saves it to a file 
function generateJSON() { 
    var jsonData = []; 
    for (var i = 0; i < 10; i++) { 
        var item = new Item(i); 
        jsonData.push(item.getItem()); 
    } 
    fs.writeFile ('../data.json', JSON.stringify(jsonData),  

    function(err) { 
        if (err) throw err; 
        console.log('complete'); 
    }); 
} 

 
generateJSON(); 
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Appendix C -  database.sql 

DROP DATABASE Products; 
CREATE DATABASE Products; 
USE Products; 

 
/* Table for data type JSON with same data size as TINYBLOB */ 
CREATE TABLE JSON_Tiny( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    JSON_Tiny_Data JSON, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype JSON with same data size as BLOB */ 
CREATE TABLE JSON_Normal( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    JSON_Normal_Data JSON, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype JSON with same data size as MEDIUMBLOB */ 
CREATE TABLE JSON_Medium( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    JSON_Medium_Data JSON, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype JSON with same data size as LONGBLOB */ 
CREATE TABLE JSON_Long( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    JSON_Long_Data JSON, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype TINYBLOB */ 
CREATE TABLE BLOB_Tiny( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    BLOB_Tiny_Data TINYBLOB, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype BLOB */ 
CREATE TABLE BLOB_Normal( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    BLOB_Normal_Data BLOB, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype MEDIUMBLOB */ 
CREATE TABLE BLOB_Medium( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    BLOB_Medium_Data MEDIUMBLOB, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 
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/* Table for datatype LONGBLOB */ 
CREATE TABLE BLOB_Long( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    BLOB_Long_Data LONGBLOB, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype TINYTEXT */ 
CREATE TABLE TEXT_Tiny( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    TEXT_Tiny_Data TINYTEXT, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype TEXT */ 
CREATE TABLE TEXT_Normal( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    TEXT_Normal_Data TEXT, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype MEDIUMTEXT */ 
CREATE TABLE TEXT_Medium( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    TEXT_Medium_Data MEDIUMTEXT, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 

 
/* Table for datatype LONGTEXT */ 
CREATE TABLE TEXT_Long( 
    Id INT AUTO_INCREMENT, 
    TEXT_Long_Data LONGTEXT, 
    PRIMARY KEY (Id) 
)ENGINE=InnoDB; 
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Appendix D -  connection.php 

<?php 

 
$server = "127.0.0.1"; 
$username = "root"; 
$password = "password"; 
$database = "Products"; 

 
try { 
    $conn = new PDO("mysql:host=$server;dbname=$database",  

    $username, $password); 
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,  

    PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
    echo "Connected successfully";  
} 
catch(PDOException $e){ 
    echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); 
} 

 
?> 
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Appendix E -  insert_data_tiny.php 

<?php 

 
$data = file_get_contents('../data_tiny.json'); 
$data= json_decode($data); 

 
try { 

 
    $dataToInsert = json_encode($data); 

 
    $sql = "INSERT INTO BLOB_Tiny(BLOB_Tiny_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 
            INSERT INTO JSON_Tiny(JSON_Tiny_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 
            INSERT INTO TEXT_Tiny(TEXT_Tiny_Data)  

            VALUES('$dataToInsert')"; 

 
    $conn->exec($sql); 
     
    echo "New records created successfully"; 
} 
catch(PDOException $e){ 
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 

 
?> 
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Appendix F -  insert_data_normal.php 

<?php 

 
$data = file_get_contents('../data_normal.json'); 
$data= json_decode($data); 

 
try { 

 
    $dataToInsert = json_encode($data); 

 
    $sql = "INSERT INTO JSON_Normal(JSON_Normal_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 
            INSERT INTO BLOB_Normal(BLOB_Normal_Data)  

            VALUES('$dataToInsert');  
            INSERT INTO TEXT_Normal(TEXT_Normal_Data)  

            VALUES('$dataToInsert');"; 

 
    $conn->exec($sql); 
     
    echo "New records created successfully"; 
} 
catch(PDOException $e){ 
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 

 
?> 
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Appendix G -  insert_data_medium.php 

<?php 

 
ini_set('memory_limit', '5000M'); 
ini_set('max_execution_time', 240); 

 
$data = file_get_contents('../data_medium.json'); 
$data= json_decode($data); 

 
try { 

 
    $dataToInsert = json_encode($data); 

 
    $sql = "INSERT INTO BLOB_Medium(BLOB_Medium_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 
            INSERT INTO JSON_Medium(JSON_Medium_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 
            INSERT INTO TEXT_Medium(TEXT_Medium_Data)  

            VALUES('$dataToInsert')"; 

 
    $conn->exec($sql); 
     
    echo "New records created successfully"; 
} 
catch(PDOException $e){ 
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 

 
?> 
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Appendix H -  insert_data_long.php 

<?php 

 
ini_set('memory_limit', '5000M'); 
ini_set('max_execution_time', 240); 

 
$data = file_get_contents('../data_long.json'); 
$data= json_decode($data); 

 
try { 

 
    $dataToInsert = json_encode($data); 

 
    $sql = "INSERT INTO BLOB_Long(BLOB_Long_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 
            INSERT INTO JSON_Long(JSON_Long_Data)  

            VALUES('$dataToInsert'); 
            INSERT INTO TEXT_Long(TEXT_Long_Data)  

            VALUES('$dataToInsert');"; 
     
    $conn->exec($sql); 

 
    echo "New records created successfully"; 
} 
catch(PDOException $e){ 
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 

 
?> 
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Appendix I -  select_data_blob.php 

<pre> 
<?php 

 
    ini_set('memory_limit', '5000M'); 
    ini_set('max_execution_time', 240); 

 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT BLOB_Normal_Data FROM  

                            BLOB_Normal"); 

 
    $time_start = microtime(true); 
    $stmt->execute(); 
    $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 

 
    $item = json_decode($data[0]); 

 
    for ($i=0; $i < sizeof($item); $i++) {    
        $obj = $item[$i]; 

 
        /* Remove IF-statement and change id to color for Query 2 */ 
        if($obj->{'price'} < 500) { 
            print_r($obj->{'id'} . "\n"); 
        }  
    } 

 
    $time_end = microtime(true); 
    $time = $time_end - $time_start; 

 
    $file = '../responseTimes.txt'; 
    $current = file_get_contents($file); 
    $current .= $time." \n"; 
    file_put_contents($file, $current);  
?> 
</pre> 
<script src="reload_count.js"></script> 
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Appendix J -  select_data_text.php 

<pre> 
<?php 

 
    ini_set('memory_limit', '5000M'); 
    ini_set('max_execution_time', 240); 

 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT TEXT_Normal_Data FROM  

                            TEXT_Normal"); 

 
    $time_start = microtime(true); 
    $stmt->execute(); 
    $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 
         
    $item = json_decode($data[0]); 

 
    for ($i=0; $i < sizeof($item); $i++) {    
        $obj = $item[$i]; 

 
        /* Remove IF-statement and change id to color for Query 2 */ 
        if($obj->{'price'} < 500) { 
            print_r($obj->{'id'} . "\n"); 
        }  
    } 

 
    $time_end = microtime(true); 
    $time = $time_end - $time_start; 

 
    $file = '../responseTimes.txt'; 
    $current = file_get_contents($file); 
    $current .= $time." \n"; 
    file_put_contents($file, $current);  
?> 
</pre> 
<script src="reload_count.js"></script> 
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Appendix K -  select_data_json2.php 

<pre> 
<?php 

 
    ini_set('memory_limit', '5000M'); 
    ini_set('max_execution_time', 240); 

 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT JSON_Normal_Data FROM  

                            JSON_Normal"); 

 
    $time_start = microtime(true); 
    $stmt->execute(); 
    $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 

 
    $item = json_decode($data[0]); 

 
    for ($i=0; $i < sizeof($item); $i++) {    
        $obj = $item[$i]; 
        if($obj->{'price'} < 500) { 
            print_r($obj->{'id'} . "\n"); 
        }  
    } 

 
    $time_end = microtime(true); 

 
    $time = $time_end - $time_start; 

 
    $file = '../responseTimes.txt'; 
    $current = file_get_contents($file); 
    $current .= $time." \n"; 
    file_put_contents($file, $current); 

 
?> 
</pre> 
<script src="reload_count.js"></script> 
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Appendix L -  select_data_json.php 

<pre> 
<?php 

 
    ini_set('memory_limit', '5000M'); 
    ini_set('max_execution_time', 240); 

 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT JSON_EXTRACT(JSON_Normal_Data,  

                            '$[*].color')FROM JSON_Normal;"); 

 
    $time_start = microtime(true); 
    $stmt->execute(); 

 
    $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 
    $data = json_decode($data[0]); 

 
    for ($i=0; $i < sizeof($data); $i++) {    
        print_r($data[$i] . "\n"); 
    } 

 
    $time_end = microtime(true); 
    
    $time = $time_end - $time_start; 

 
    $file = '../responseTimes.txt'; 
    $current = file_get_contents($file); 
    $current .= $time." \n"; 
    file_put_contents($file, $current); 

 
?> 
</pre> 
<script src="reload_count.js"></script> 
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Appendix M -  update_data_blob.php 

<pre> 
<?php 

 
    ini_set('memory_limit', '5000M'); 
    ini_set('max_execution_time', 240); 

 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT BLOB_Normal_Data FROM  

                            BLOB_Normal"); 

 
    $time_start = microtime(true); 
    $stmt->execute(); 

 
    $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 
    $data = json_decode($data[0]); 

 
    for ($i=0; $i < sizeof($data); $i++) {    
         
        $obj = $data[$i]; 
        $pCategory = $obj->{'categories'}[0]; 
         
        if($pCategory->{'parent_category'} == 'Hats') { 
            $obj->{'price'} = $obj->{'price'} + 1; 
        } 
    } 

 

    $dataToInsert = json_encode($data); 
    $sql = "UPDATE BLOB_Normal SET BLOB_Normal_Data = '" .  

            $dataToInsert . "'"; 
    $conn->exec($sql); 

 
    $time_end = microtime(true); 
    $time = $time_end - $time_start; 

 
    $file = '../responseTimes.txt'; 
    $current = file_get_contents($file); 
    $current .= $time." \n"; 
    file_put_contents($file, $current); 

 
?> 
</pre> 
<script src="reload_count.js"></script> 
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Appendix N -  update_data_text.php 

<pre> 
<?php 

 
    ini_set('memory_limit', '5000M'); 
    ini_set('max_execution_time', 240); 

 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT TEXT_Normal_Data FROM  

                            TEXT_Normal"); 

 
    $time_start = microtime(true); 
    $stmt->execute(); 

 
    $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 
    $data = json_decode($data[0]); 

 
    for ($i=0; $i < sizeof($data); $i++) {    
         
        $obj = $data[$i]; 
        $pCategory = $obj->{'categories'}[0]; 
         
        if($pCategory->{'parent_category'} == 'Hats') { 
            $obj->{'price'} = $obj->{'price'} + 1; 
        } 
    } 

 

    $dataToInsert = json_encode($data); 
    $sql = "UPDATE TEXT_Normal SET TEXT_Normal_Data = '" .  

            $dataToInsert . "'"; 
    $conn->exec($sql); 

 
    $time_end = microtime(true); 
    $time = $time_end - $time_start; 

 
    $file = '../responseTimes.txt'; 
    $current = file_get_contents($file); 
    $current .= $time." \n"; 
    file_put_contents($file, $current); 

 
?> 
</pre> 
<script src="reload_count.js"></script> 
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Appendix O -  update_data_json.php 

<pre> 
<?php 

 
    ini_set('memory_limit', '5000M'); 
    ini_set('max_execution_time', 240); 

 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT JSON_Normal_Data FROM  

                            JSON_Normal"); 

 
    $time_start = microtime(true); 
    $stmt->execute(); 

 
    $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN, 0); 
    $data = json_decode($data[0]); 

 
    for ($i=0; $i < sizeof($data); $i++) {    
         
        $obj = $data[$i]; 
        $pCategory = $obj->{'categories'}[0]; 
         
        if($pCategory->{'parent_category'} == 'Hats') { 
            $obj->{'price'} = $obj->{'price'} + 1; 
        } 
    } 

 

    $dataToInsert = json_encode($data); 
    $sql = "UPDATE JSON_Normal SET JSON_Normal_Data = '" .  

            $dataToInsert . "'"; 
    $conn->exec($sql); 

 
    $time_end = microtime(true); 
    $time = $time_end - $time_start; 

 
    $file = '../responseTimes.txt'; 
    $current = file_get_contents($file); 
    $current .= $time." \n"; 
    file_put_contents($file, $current); 

 
?> 
</pre> 
<script src="reload_count.js"></script> 
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Appendix P -  index.php 

<?php 

 
    require('connection.php'); 

 
    //Inserts data to tiny-data tables 
    /* require('insert_data_tiny.php');   */ 

 
    //Inserts data to normal-data tables 
    /* require('insert_data_normal.php'); */ 

 
    //Inserts data to medium-data tables 
    /* require('insert_data_medium.php'); */ 
     
    //Inserts data to long-data tables 
    /* require('insert_data_long.php');   */ 

 
    /* require('select_data_blob.php');   */ 
    /* require('select_data_text.php');   */ 
    /* require('select_data_json.php');   */ 
    /* require('select_data_json2.php');  */ 

 
    /* require('update_data_blob.php');   */ 
    /* require('update_data_text.php');   */ 
    /* require('update_data_json.php');   */ 

 
?> 
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Appendix Q -  reload_count.js 

var counter = localStorage.getItem("count"); 
counter++; 
localStorage.setItem("count", counter); 
if(counter < 50) { 
    location.reload(); 
} 
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Appendix R -  Svarstider SQL-fråga 1 
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Appendix S -  Svarstider SQL-fråga 2 
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Appendix T -  Svarstider SQL-fråga 3 
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