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Sammanfattning 
 

De traditionella databaserna har sedan länge varit byggda på relationsdatamodellen och 

skrivna i SQL. Men ju större datamängder det började komma desto mer kapacitet 

behövdes för att kunna lagra dessa, därför skapades NoSQL. Eftersom det blev sådana 

stora datamängder så blev det naturligtvis intressant att analysera all data. Men då det 

är sådana enorma mängde data så är det omöjligt att gå igenom rad för rad. Inom 

statistik och analys världens så finns det en rad olika hjälpmedel, ett av dessa är R. 

Den här studien kommer att försöka ta reda på om det finns något databasalternativ 

som är bättre än det på att arbeta tillsammans med R. Syftet är att kunna ge företag och 

privatpersoner en bra bild om vad de skall välja när det kommer till databasalternativ 

hur de på enklast sätt skall kunna plocka in data för analys genom ett experiment. 

Resultatet av experimentet visar att MySQL var det snabbare alternativet för den 

datamängd som användes. Troligtvis kommer det att skifta om större datamängder 

testas.  

Nyckelord: [NoSQL, MySQL , R , PHP, MongoDB , SQL] 
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1 Introduktion 

 
I Dagens samhälle så skapas det och lagras det väldigt mycket information.  Bara i sociala 

medier så produceras det ofantliga mängder data hela tiden.   Eftersom det blir så pass enorma 

datamängder så blir de allt svårare att hantera och lagra  (Hecht, Jablonski, 2011).  Hos företag 

som Google, Flick och Facebook finns ett intresse för att gå igenom och analysera denna data. 

Problemet är dock att eftersom det är ofantliga mängder data så blir det svårt att analysera 

varje liten byte av data, vilket leder till diskussioner om hur stor del av denna data som är 

privat och hur stor säkerheten är (Smith,  Szongott,  Henne, & von Voigt 2012).   

Men om det fanns ett bra hjälpmedel för att kunna analysera all data skulle det kunna bli 

lättare för företagen att gå igenom och se hur stor del av datan som är känslig.  Det finns flera 

olika program för detta ändamål och ett av dessa är R. 

R är ett hjälpmedel som gör det möjligt att via tillägg till databaser direkt importera data och 

därefter sammanställa, göra diagram och grafer och så vidare. R har stöd för många olika 

databaser men fokus i det här arbetet ligger på två av de största från SQL och NoSQL, närmare 

bestämt MongoDB och MySQL, där MySQL är en relationsdatabas och MongoDB är en 

dokumentsbaserad databas.  

Syftet med detta arbete är att ställa relationsdatabaser mot icke relationsdatabaser och 

undersöka huruvida det finns ett bättre alternativ att använda tillsammans med R, och 

därmed förhoppningsvis kunna ge företag och privatpersoner en tydlig bild om vad som är det 

bästa att använda när man skall hantera stora mängder data och statistik. 

För att göra detta så kommer ett experiment att utformas där syftet är att testa olika 

databasoperationer och sedan mäta tiden det tar att utföra dessa operationer.  För att utföra 

experimentet så kommer sex stycken databaser att skapas. Tre för MySQL och tre för 

MongoDB. Databaserna kommer att innehålla olika antal rader för att se hur R kommer att 

bete sig när antalet förändras, där den data som används kommer att genereras med hjälp av 

en generator skriver i PHP. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 NoSQL 

NOSQL eller ”Not Only SQL som det står för, är ett samlingsnamn för olika databaser som 

inte är relationsbaserade. Det finns flera typer utav NOSQL databaser. De fem största är Key-

value, Kolumnorienterade, Dokumentdatabaser, Grafdatabaser och Datastrukturs-databaser 

(Kanade, Gopal & Kanade, 2014), varav det tre största är Key-value, Kolumnorienterade och 

Dokumentdatabaser (Han, Haihong, Le, Du, 2011). 

NOSQL databaser är effektiva på att spara stora datamängder och snabba på att hämta 

information. NOSQL databaser är även billigare att ha i drift då de klarar stora datamängder 

bra och därför behövs inte så mycket uppgraderingar på exempelvis hårdvara (Han, E, Le, Du, 

2011). 

Key- valuedatabaser fungerar så att ett värde får en nyckel som sedan matchas när en sökning 

i databasen sker (Han, E, Le, Du, 2011). 

Kolumnorienterade databaser fungerar så att den använder sig utav en tabellstruktur men 

istället för att som i tabeller ha ett index så får vare kolumn ett index ( Han, E, Le, Du, 2011). 

Dokumentbaserade databaser fungerar så att de liknar key-valuedatabaserna men här sparas 

alla värden i JSON eller ett XMLformat. Dessa databaser har en funktion som gör att de kan 

ge ett till index så att det finns två, medan key-valuebaserede inte kan göra detta (Han, 

Haihong, Le, Du, 2011). 

Resultatet av detta öppnar upp möjligheterna till hur mycket data som går att lagra, något som 

kan underlätta när man skall hantera stora datamängder eftersom att NoSQL-databaserna 

överlag är bättre på att hantera en stor mängd osorterad data.  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en sammankoppling mellan NoSQL och R 

fungerar när det handlar om Biga.  Då det går att koppla ihop de båda, borde det även finnas 

en tanke bakom kopplingen så att den på något sätt skall hjälpa och underlätta för användare 

när det kommer till att sortera och analysera data. 
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2.1.1 MongoDB  

Den NoSQL-typen som skall användas i arbetet är en dokumentsbaserad databas vid namn 

MongoDB. Främst för att det är ett intressant format att jobba med, men också för att 

MongoDB presterar bra enligt tester på operationer som, läsning, skrivning och borttagande 

av information (Li, Manoharan,2013).   

I manualen Introduction to MongoDB — MongoDB Manual 2.6.7.  på MongoDBs hemsida så 

står det att MongoDB är en gratis opensource dokumentbaserad NoSQL databas. MongoDB 

är skrivet i C++ och enligt Nakabasami, Amagasa, & Kitagawa (2013) så är en av MongoDBs 

största funktioner att hantera schemalösa datamodeller baserade på JSON och vara kompatibel 

med flera olika konfigurationer, däribland Replica sets, som innebär att flera mongoinstanser 

hostar samma data set, där det finns en instans som är primär och har skrivrättigheter till 

datasetet, samt en sekundär instans som läser från den primära instansen så att de får samma 

version av datasetet som den primära har (Replication Introduction — MongoDB Manual 3.0.) 

Att MongoDB är en dokumentbaserad databas innebär att informationen lagras i 

dokumentsform. Figur 1 visar hur det ser ut när data sparas i dokumentsform. 

 

 

Figur 1  Visar hur data ser ut i Dokumentsform 

 

 

 

I MongoDB går det att lägga in data i enbart dokumentform, men också en möjlighet att skapa 

en collection. En collection är en samling av olika dokument.  Syftet med en collection är att 

vanligtvis samla alla dokument av samma typ på en och samma plats. Precis så som en tabell 

fungerar för en SQL databas fungerar en collection för MongoDB (Glossary — MongoDB 

Manual 3.0). 
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MongoDB är intressant för det här arbetet då det är en av de NoSQL-databaser som det finns 

stöd för i R. Tack vare att R är kompatibelt med MongoDB så går direkt att får till gång till den 

data som finns i MongoDB. Sedan genom olika databasoperationer i R så går det att utföra 

diverse olika handlingar med den informationen som ges tillgänglig.  Det finns två stycken 

olika paket i R som gör det möjligt att koppla upp sig mot MongoDB, dessa heter rmongodb 

och Rmongo.   

RMongo jobbar mot MongoDBs javadriver. RMongo är skapat utav Tommy Chheng (Chheng, 

2013). 

Rmongodb, som är det andra paketet, arbetar mot MongoDB C driver och är utvecklat av 

MongoDB Inc och Markus Schmidberger. På hemsidan om rmongodb så går det även att läsa 

att Gerald Lindsly även var med och utvecklade Rmongodb (MongoDB & Lindsly, u.å.). 

 

 

 

2.2 Programmeringsspråket – R  

Projekt R, eller bara R,  är ett open-source projekt som skapades 1996 av Ross Ihaka och 

Robert Gentleman. R är ett språk vars syfte är att hjälpa användaren till att analysera data och 

statisk med hjälp av exempelvis grafer, diagram och så vidare. och det kan köras på de flesta 

stora plattformarna (Voulgaropoulou, Spanos & Angelis, 2012). 

Några fördelar med R är att det enligt Galili (u.å.) är ett utvecklat språk där det går att göra 

väldigt mycket olika operationer. Man kan enkelt med några få kommandon göra grafer, 

stapeldiagram, summera data och så vidare. (The R Project for Statistical Computing, u.å.). 

R har ett eget bibliotek kopplat till sig som heter CRAN. Här går det att hitta mängder av olika 

paket som är skapade till R och det går direkt att få tillgång till CRAN i R-applikationen. Det 

gör det möjligt för användaren att så ladda ner massvis med olika paket som ger användaren 

många alternativ av funktionalitet att arbeta med, till exempel Rmongo och Rmongodb som 

ger stöd för att skapa en koppling mellan R och MongoDB (Voulgaropoulou, Spanos & Angelis 

2012). 
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Figur 2 Ett exempel på cirkeldiagram gjort i R  

Diagrammet i figur 2 visar bara en av flera typer av diagram det gåt att skapa i R. Diagrammet 

har skapats utifrån exemplen funna på http://www.statmethods.net/graphs/pie.html. 

 

2.3 SQL 

Precis som att NoSQL är ett samlings namn för databaser som inte är relationsbaserade så är 

SQL ett samlingsnamn för databaser som har SQL som språk.  SQL står för Sturctured Query 

language och de databaser som använder SQL är oftast baserade på relationsmodellen (Li & 

Manoharan, 2013). 

Relationsmodellen är ett sätt att spara och organisera data på ett visst sätt. Detta görs genom 

att man sparar all data i så kallade tabeller.  Dessa tabeller innehåller olika attribut som är 

olika beroende på vad det är för entitet som tabellen är. Alltså vad är det som tabellen skall 

representera, det kan exempelvis vara en person, en bil eller ett hus och så vidare.  Figuren 

nedan visar hur en tabell för en person kan se ut. Attributen som en person har här är: En 

person har alltid ett personnummer, en person har ett för och ett efternamn och en ålder. 

 

Figur 3 Visar hur en tabell för en person kan se ut. 

http://www.statmethods.net/graphs/pie.html
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Relationsdelen i modellen kommer in när nycklar kopplas till de olika attributen.  En nyckel 

används för att identifiera en viss rad i tabellen, som i personexemplet. I verkligheten så har 

varje person ett personnummer. Detta identifierar en person och är unikt för just den 

personen.  Om man söker på ett visst personnummer så kommer det upp mer information om 

den specifika personen, exempelvis för- och efternamn, adress, telefonnummer och så vidare. 

Precis såhär fungerar en nyckel med.  En nyckel används alltså för att kunna peka ut den 

exakta raden som eftersöks.  Skulle det vara en tabell med bilar så skulle registreringsnumret 

vara nyckeln.  Att lagra data på detta sätt gör att det sedan blir smidigt att söka fram data 

eftersom att varje person som läggs in i tabellen har en unik nyckel som bara pekar på just den 

personen.  Eftersom varje entitet har en nyckel så går det också att koppla ihop denna med 

andra entiteter (Padron-McCarthy & Risch 2005). Figur 4 visar hur det kan se ut. 

 

 

Figur 4 Visar hur en tabell ser ut i Schemaform  

I figuren ovanför så går det att se hur en tabell ser ut i ER-modellform.  Attributet PNR 

(Personnummer) är här understruket. Anledningen till det är för att visa att det är 

personnumret som är entitetens eller tabellens nyckel.   
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När två entiteter kopplas samman så skapas en relation.  Figur 5 visar hur en relation kan se 

ut mellan två olika entiteter. 

 

 

Figur 5 Visar hur en relation mellan två entiteter kan se ut. 

I figuren så är Person ihop kopplad med Bil genom relationen Äga.  I det här exemplet, precis 

som i figur 4, så identifieras Person av nyckeln PNR och entiteten Bil identifieras med hjälp 

av dess registreringsnummer (Regnr).  

Relationer i en ER-modell representeras alltid av en diamant och är placerad mellan de båda 

entiteterna. (Gray,& Bonnell.,1991).  Förhållandet mellan de båda entiteterna är i det här fallet 

en ett till många relation och det representeras av siffran 1 och bokstaven N. En person kan 

äga flera bilar men en bil kan bara ha en ägare.  Det finns tre olika varianter av förhållanden, 

det första är ett till ett förhållande (1:1), exempelvis att ett fotbollslag bara kan ha en 

hemmaplan och en hemmaplan kan bara ha ett fotbollslag. Den andra typen av förhållande är 

det som figur 5 alltså en till många (1:N). Slutligen finns också många till många förhållande 

(N:M).  Till exempel en ägare kan ha många företag och ett företag kan ha många ägare (Chen 

& Kerre 1998). 
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3 Problemformulering  

3.1 Problembeskrivning 

I R så finns det ett flertal olika paket till olika databaslösningar som gör det möjligt att koppla 

ihop dessa och sedan analysera data.  Det intressanta med det här är att försöka se om det 

finns någon typ av databas och ett visst paket som fungerar bättre en de andra.  Med MySQl 

så finns det tre paket som kan användas, sessa är dbconnect, RMySQL och TSMySQL.  Paketet 

TSMySQL kommer inte användas så dess syfte är att arbeta mot databaser som är tidsserie-

baserade (Gilbert,2013), vilket inte stämmer in i undersökningen då det har ett specifikt syfte 

för enbart tidsserier. 

Det paket som kommer att användas från MySQL-sidan är RMySQL. Eftersom att dbconnect, 

som är skrivet utav Dason Kurkiewicz, Heike Hofmann och Ulrike Genschel och är ett 

gränssnitt för både nya och mer avancerade användare, inte har någon version för Windows. 

Paketet finns enbart för Mac och Linux (Kurkiewicz,Hofmann & Genschel, 2012), därför går 

det inte att använda då experimentet kommer att utföras på en Windowsmaskin. 

RMySQL är ett gränssnitt för både MySQL och MariaDB databaser (Ooms, James , DebRoy, 

Wickham, et al. 2015). 

För MongoDB finns det i nuläget två olika kopplingar i R som gör det möjligt att koppla ihop 

med databasen.  Som tidigare nämnt i bakgrundskapitlet om MongoDB så heter dessa 

RMongo och Rmongodb.  Som också nämnts tidigare så fungerar dom på lite olika sätt då det 

ena paketet, Rmongo, körs mot MongoDbs javadriver och använder java i största utsträckning 

(Chheng, 2013), medan Rmongodb istället ger användaren ett interface via MongoDBs C-

driver (MongoDB & Lindsly,2015). Då de båda kopplingarna arbetar på olika sätt så är det 

intressant att se om det är någon av dem som arbetar bättre än den andre.   

Frågan som det här arbetet är tänkt att försöka svara på är: Vilken databaslösning och vilken 

koppling är den bästa prestandamässigt? Alltså vilken av det båda kopplingar arbetar bäst 

när det gäller att utföra de olika databasoperationerna och hantering av den data som hämtas 

in.  Problemet är det att det inte finns någon forskning som talar om eller visar på vilken 

lösning eller koppling som är den bättre. Det finns flera påståenden som säger lite olika om 

hur paketen för MongoDB är.  Både vad de är bra på men också hur användarvänliga de är och 

så vidare. Därför är det intressant om det går att bevisa att någon av kopplingarna är ett bättre 

alternativ, eftersom ett sådant resultat skulle kunna vara en fingervisning eller en avgörande 

faktor för företag eller individer som använder MongoDB och vill analysera data. Detta 

resultat skulle kunna leda till att kunna spara tid och resurser på att slippa jämföra och istället 

kunna välja paket och sätta igång med arbetet. 

Enligt Markus Schmidberger (2013) så är Rmongodb bra på att hantera Big data medan 

RMongo är enkelt att använda och har en begränsad funktionalitet på vad som går att göra.  

Det påstås dock inte vad det är för typ utav funktionalitet som saknas eller dylikt 

(Schmidberger, 2013). 

I webbinariet Webinar on the Rmongodb R package (2014) menar Schmidberger att det är 

något krångligare att installera RMongo då det även behövs ett javakit, medan Rmongodb som 

körs på C-drivern så bara är att installera och köra.  
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På bloggen Joy of data skriver Raffael Vogler att när valet mellan de båda skulle göras så föll 

valet på Rmongodb då det, till skillnad från Rmongo, inte använder sig av java och att det 

verkade vara mer utvecklat (Vogler, R. u.å.). 

Även på internetforumet Stackowerflow så diskuteras det vilka som är de största skillnaderna 

mellan de båda paketen. Här svarar Markus Schmidberger (2014) att Rmongodb är mer 

flexibelt när det kommer till att arbeta med Big data samt att det har mer funktionalitet 

(Schmidberger, 2014). 

Som det går att se utifrån dessa påståenden så finns det ingen klar bild av vilket alternativ som 

skulle vara det bättre.  Det verkar, utifrån vad dessa individer påstår, vara så att valet av paket 

spelar roll lite på vad som skall göras och vilket språk man föredrar att arbeta med.   Det verkar 

inte heller vara någon större skillnad på språken som används i de båda kopplingarna mer än 

det som Markus Schmidberger (2014) säger om att det kan vara lite krångligare att installera 

RMongo (Schmidberger, 2014). 

 

 

3.2 Hypotes 

Enigt Li & Manoharan (2013), så både passar och presterar NoSQL-databaser bättre än SQL-

databaser när det kommer till stora datamängder.  

Rmongodb ska enligt Schmidberger (2013) vara det bättre alternativet då den är bra på att 

hantera Big Data (Scgmidberger, 2013). I detta arbete ska tre datasamlingar av olika storlek 

hanteras när jämförelsen mellan de tre paketen sker, vilket gör att min teori är att Rmongodb 

skulle vara det bästa alternativet. En annan anledning som talar för att Rmongodb skulle vara 

det bättre alternativet är för att företaget bakom MongoDB, alltså MongoDB incoperation, är 

med och utvecklar paketet (MongoDB & Lindsly, 2014), därför kan det tänkas att det har 

funnits och finns bra med resurser då det är ett företag som ligger bakom paketet till skillnad 

från RMongo som utvecklats utav en person vid namn Tommy Chheng (Chheng, 2013).   

En tredje anledning är också Rmongodb är byggt på programmeringsspråket C, och enligt 

Schmidberger (2014) så kunde RMongo krångla då ett javakit behövdes för att det skulle gå 

att köra igång (Schmidberger, 2014).  Men också såsom Vogler, R.( u.å.) säger, att RmongoDB 

inte använder sig av java så mycket. Utifrån det görs då tolkningen att det är krångligare att 

använda Java (Vogler, u.å.). 

Ytterligare en orsak till varför Rmongodb skulle vara det bättre valet är också för att enligt 

Schmidberger (2013) så finns det begränsat med funktionalitet i RMongo något som skulle 

kunna leda till att det inte går att göra vissa funktioner som i ett projekt skulle kunna vara 

nödvändiga att göra (Schmidberger, 2013). 
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4 Metodbeskrivning. 

Metoden i detta arbete kommer vara ett experiment, med syfte på att mäta prestandan, alltså 

svarstiderna på de tre datapaskopplingarna i R när det utförs vissa databasoperationer. Då det 

inte finns några sådana mätningar så är det därför intressant att förhoppningsvis kunna 

fastställa ett resultat som pekar på att en koppling är bättre än den andre.  

Testerna kommer fungera på liknande sätt som nämnts i bakgrundskapitlet till MongoDB, 

alltså att det kommer mätas på läsning av data i likhet med de tester som Li & Manoharan 

(2013) gjort, men också hur kopplingarna hanterar den data som hämtas. Det kommer även 

mätas på hur fort man kan sortera efter ett förbestämt attribut, samt göra diagram.   

Det finns lite olika sätt att mäta prestandan i R. Ett problem som fanns i åtanke var att det 

skall gå att säkerhetsställa vad det är som mäts. Det vill säga, är det verkligen bara 

databasoperationen som mäts nu eller kommer det även med mätningar från exempelvis 

Operativsystemet och liknande.  I R finns det flera olika benchmarkingpaket som kan 

användas men det finns även en grundfunktion i R som gör det möjligt att mäta systemtiden 

på den kod som körs.  

Experimentet kommer gå till på så sätt att en MongoDB och en MySQL databas sätts upp 

lokalt. Därefter installeras R med de nödvändiga paketen för att kunna koppla ihop R med 

MongoDB. Alltså RMongo ,Rmongodb och RMySQL med dess tillhörligeter.  När allt är färdig-

installerat och klart så kommer tre stycken datasamlingar av olika storlek att importeras in till 

databasen. Denna data är data som är åldrad och inte längre används i det vardagliga livet. Då 

är det dags att hämta all data.  Först kommer RMySQL att testas då det är ensamt paket från 

MySQL sidan och det troligtvis kommer vara lite lättare att sätta upp som testmiljö. 

Den koppling som kommer att testas först av NoSQL alternativen är RMongo.  Den verkar lite 

krångligare och enligt hypotesen så kommer den inte vara det bättre alternativet. Därför testas 

Rmongodb sist för att direkt kunna se om den presterat bättre än RMongo eller inte.  

Fördelarna med att exprimenet kommer köras lokalt är att det inte kommer påverkas utav 

faktorer som till exempel att nätverket lägger av eller är belastat, att data ändras av tredjeparts 

när tester körs. När ett test utförs på exempelvis ett företag kan det ske att en annan person 

utför ändringar, vilket kan påverka testet på något sätt. 

Nackdelen med att experimentet kommer köras lokalt är att det inte riktigt kommer kunna gå 

att visa hur bra kopplingarna arbetar när det inte finns saker som exempelvis 

nätverksbelastningar som kan påverka mätningarna.  Något som kommer resultera i inte helt 

ärliga testresultat.  
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4.1 Alternativa metoder 

En alternativ metod till detta experiment skulle kunna vara en fallstudie, då det på många sätt 

liknar ett experiment. Enligt Wohlin et.al (2012:37) så är en fallstudie ett mer realistiskt 

alternativ då det i en fallstudie undersöks verkliga faktorer.  För att testa så likt verkligheten 

som möjligt så skulle det kunna sättas upp en testmiljö online så att det via internet gick att 

ansluta till databasen, samt att man lyckades få tag på olika datasamlingar som används i 

arbetslivet och som är aktuella.  

En fördel med att det är uppkopplat på internet är att man nu kan få en överblick på hur 

kopplingarna arbetar när det finns flera faktorer som kan påverka dem, vilket för att det kan 

bli mer ärliga testresultat. Vilket är bra när man skall titta på och jämföra kopplingarna för att 

försöka komma fram till en slutsats.  

En nackdel med den här metoden är dock att nu finns det faktorer som kan påverka resultaten 

negativt, exempelvis om under en testomgång så kraschar uppkopplingen, eller så är det fler 

personer som använder nätverket vilket för att det blir belastningar som resulterar i 

långsammare svarstider. Det kommer spela roll då en koppling kanske fick ett orättvist 

resultat och egentligen är snabbare än vad som visas. 

 

 

4.2 Forskningsetik 

Det finns inte några direkta etiska problem med detta experiment då det enbart skall ta och 
jämföra två olika typer av kopplingar. Då den data som är tänkt att användas inte kommer 
vara en aktuell sådan så kommer inte resultatet påverka någon människa negativt.  

Syftet med experimentet är att kunna hjälpa människor i framtiden när det kommer till ett 
bra alternativ och hjälpmedel till att analysera data. Därför så kommer alla mätresultat att 
tas med i graferna för att på ett så ärligt sätt visa hur det gick för varje koppling och databas 
lösning. 

Testerna kommer främst att ske i Windows 7, men om tid finns över så finns det även 
möjlighet att testa på Windows 8.1 och Mac OSX.  Största anledningen är för att kunna 
säkerställa så bra som möjligt vilken paket som arbetar bäst.  Det finns ju en chans att ett 
paket gör bra ifrån sig i Windows 7 men i OSX så blir resultatet sämre.   
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5 Pilotstudie 

För att pilottesterna skulle kunna genomföras så behövdes en del olika saker att göras.  Först 

så laddades alla behövande programvaror ner.  Det första programmet var MySQL Workbench 

version 6.2. Syftet med Workbench var kunna skapa en MySQL-databas. För att MySQL-

databasen skulle gå att arbeta med så behövdes ett program för att se till så att den låg på en 

server. Eftersom att testerna skulle göras lokalt så valdes Wampserver som programvara.  

Version 2.5 laddades ner och installerades.  

När det kommer till NoSQL-alternativet så är det MongoDB som skall användas. Så version 
3.0 av MongoDB hämtades hem och installerades.  

Med R så är det väldigt smidigt att det som behövs göras är hämta hem klienten och 
installera den.  Inuti R så finns det som tidigare nämnt nämligen ett alternativ som låter 
användaren att ladda hem paket därifrån istället för att gå in på varje enskilt pakets Cran-
sida.  Något som underlättar installationen då allt som behövs är att rätt paket väljs och 
sedan ett knapptryck så väljs paketet och hämtas hem samt installeras.  Den version av R 
som körs är 3.1.1. 

De paket som är nödvändiga för pilottestet är RMySQL , Rmongo och Rmongodb alla 
installerades från R klienten.  

Testerna utformades på så sätt att Båda databaserna kopplades till R och i R så hämtades 
alla data som fanns.  För att verkligen testa, så fungerar det så att R mäter hur lång tid det 
tar att hämta alla data tio tusen gånger. Detta görs tio gånger så att det totalt blir 
hundratusen hämtningar som sker. Enda anledningen till att det bara testas på hämtning är 
för att se om det skulle fungera att mäta tiderna.  Det skulle vara slöseri med tid om det 
utfördes tester på de andra operationerna ifall något skulle vara fel med den valda 
testmetoden. 

5.1 Pilottest av MySQL 

När pilottesterna genomfördes så var MySQL det alternativ som testades först. Just av den 
anledningen att det något lättare uppbyggt än MongoDB. En enkel databas sattes upp där en 
tabell för en person skapades.  Tabellen innehöll tre stycken element, ett personnummer på 
sex siffor, ett förnamn och ett efternamn.  Allt detta för att det på ett så enkelt sätt se om det 
skulle uppstå några problem när databasen sedan skulle anslutas från R.  

 

Figur 6 Figur som visar MySQL databasen. 
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Det uppstod inte några större problem att koppla ihop R med databasen och det fungerade 
bra att hämta den data som fanns. 

 

Figur 7 Resultat av pilottest med MySQL 

Resultatet av det första pilottestet går att se i figuren ovanför.  Som tidigare nämnts så är 
varje iteration tiotusen hämtningar.  I början av testet så går det lite långsammare men ju 
mer körningen går vidare desto snabbare går det. Så i iteration sju gick det som snabbast och 
långsammast i iteration ett.   

5.2 Pilottest av MongoDB 

Vid testet av MongoDB så var det viktigt att det var så likt testet för MySQL som möjligt. Då 

MongoDB är en objektbaserad databas så skiljer det lite hur data skickades in.  Men i även här 

så skapades en person dock enbart med ett namn då det är lite krångligare att i MongoDB föra 

in data. För att inte krångla till något och att undvika fel så gavs inte ett personnummer eller 

ett efternamn, eftersom syftet med pilottestet är att se om det fungerar. Till skillnad från 

tabeller som MySQL har så läggs all data in i så kallade collections (Glossary — MongoDB 

Manual 3.0.2. u.å.) 
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Figur 8 Figur som visar MongoDB databasen. 

 

 

 

RMongo är det paket som testades först eftersom det är enligt Schmidberger något mer 

användarvänligt än Rmongodb (Schmidberger, 2013).  

 

Figur 9 Resultat från pilottestet av Rmongo 

Figur nr 9 visar resultatet av testomgången med Rmongo paketet.  Också här går det 

långsammast i början men blir något stadigare under följande iterationer.  Däremot så 

kommer det en pik i slutet. Men till skillnad från RMySQL så är det en mer jämnare 
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testomgång. Det är inte så pikigt utan det ligger på en ganska jämn nivå. Varför det blir en pik 

i slutet är svårt att säga då det sista resultatet i föregående är ett bland det snabbare. Så det 

finns inget som säger att det skulle vara en trend. Men troligtvis är det bara en tillfällighet.   

 

 

I sista testomgången så testades slutligen Rmongodb.  

 

Figur 10 Resultat från pilottest av Rmongodb 

Figur nr 10 visar resultatet från Rmongodb.  Till skillnad från de två andra omgångarna så är 

inte första iterationen den som är långsammast utan det sker först på iteration fem. Här är 

dock den sista iterationen den som är den snabbaste något som inte är fallet i de två andra. 

Varför just Rmongodb skiljer sig från de två andra är en bra fråga.  Det som går att säga är att 

det är det långsammaste paketet för tillfället då både Rmongo och RMySQL är snabbare. 

RMySQl är det snabbaste för tillfället då den högsta tiden där låg på 9,45 sekunder.   

En möjlig faktor som kan ligga bakom varför både Rmongo och RMySQL får en långsam första 

iteration kan vara för att när dom körs så är det första körningen för maskinen. Något som 

kan ge Rmongodb en fördel då maskinen är varm när testningen skall börja.  Det finns dock 

inga säkra bevis för att det skulle vara anledningen utan det är mer en spekulation.   

Sammanfattningsvis så går det nu att säga att testerna är möjliga på maskinen som ska utföra 

dem och att det kommer går att genomföra experimentet.  
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6 Genomförande 

Som tidigare nämnt i kapitel 5 om pilotstudien så används även i genomförandet Wamp-

server för att kunna skapa en lokal server för MySQL databaserna att köra på.  Även MongoDB 

körs lokalt men eftersom MongoDB skapar en egen lokal server så behövs inte här någon 

extern programvara.  Däremot laddades ett nytt program vid namn Mongo Management 

Studio ned för genomförandet.  Eftersom att MongoDB körs via kommandotolken, i detta fall 

Windows, så blir det svårt att för hand lägga in all data. Därför behövdes ett grafiskt gränssnitt, 

Mongo Management Studio är precis ett sådant.  Med hjälp av Mongo Management Studio så 

går det att lägga in en stor mängd rader samtidigt vilket underlättade processen med att fylla 

de olika databaserna med data (Mongo Management Studio - The simple MongoDB GUI u.å).  

6.1  Ändringar och problem 

I metodbeskrivningen står det att tre olika datasamlingar av olika storlek skall användas. Det 

går även att läsa att det skall vara riktig men gammal data som inte längre är aktuell.   Här 

började det bli problem. För att det flera olika datasamlingar testades men inget av dessa gick 

att importera in i MySQL Workbench. Workbench klagade på att filerna inte vara i korrekta 

filformat (JSON , CVC) Men när filerna öppnades och formatet undersöktes så var de visst i 

rätt filformat. Eftersom att det inte gick att importera filerna i MySQL så skulle det inte gå 

använda i testningen oavsett om det funkade i MongoDB, helt enkelt av anledningen att det 

då inte skulle vara samma data som användes i testerna, något som skulle resultera i att det 

inte blev rättvisa tester.  

Därför så skapades en enkel generator för att kunna slumpa fram data istället. Då det skulle 

vara tre olika datasamlingar av olika storlek så behövdes det därför skapas totalt sex stycken 

olika generatorer.  En generator som slumpade fram 20 000 rader med data, en med 60 000 

rader och slutligen en med 100 000 rader.  De olika typerna av data som genererades fram är, 

Personer, Bilar och Städer. Hur databaserna är uppbyggda går att se i Appendix A.  

Som tidigare nämnts i kapitel 5.2, kan en möjlig faktor till långsammare tider kan vara att 

första körningen sker när datorn precis har startat upp, alltså att ingen testning har skett 

innan. För att eliminera den möjliga faktorn så kommer R att stängas ner efter en hel 

testomgång. Detta för att det inte skall gynna de andra paketen. 

Antalet iterationer har också ändrats istället för att R mäter tiden på tio tusen exekveringar tio 

gånger så har antalet ändrats till tusen gånger istället. Anledningen är den att Rmongodb tog 

väldigt lång tid på sig att köra bara en iteration. För att inte en testomgång skulle ta flera dagar 

så sänktes därför antalet. 
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Nedanför visas en bild på hur generatorn ser ut. 

 

Figur 11 Visar generatorn för SQL databasen Personer. 

Koden är inspirerad utav youtube-klippet Tutorial: How to Randomize A Certain Amount of 

array() Items in PHP, WikiJackson (u.å.).  Generatorn är byggd i PHP och Html och för att 

kunna starta generatorn så måste PHP filerna öppnas i en webbläsare. Det är lite skillnad 

mellan generatorerna för MySQL och MongoDB. I MySQL så fungerar det så att kopplingen 

öppnas till databasen genom pdo och direkt börjar lägga in data, medan i MongoDB gick det 

inte riktigt att lösa på samma sätt, så därför så skrivs all data ut genom echo-funktionen PHP 

på ett korrekt sätt enligt MongoDB syntax för att sedan kopiera texten och lägga in all data i 

databasen.  Figuren nedanför visar hur syntaxen ser ut för MongoDB 

 

Figur 12 Skillnaden på generator för MySQL och MongoDB 
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När filen öppnas webbläsare så skrivs texten ut på sidan. Figuren nedanför visar hur det ser 

ut data genereras ut. 

 

Figur 13 Visar hur data har genererats ut av generatorn. 
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Figuren nedan visar hur det ser när man lägger in data i MongoDB-databasen genom att 

klistra in den genererade data i Mongo Management Studio.  Ett problem som uppstod här 

var att när all data skulle läggas in första gången så blev programmet väldigt långsamt och det 

såg ut att vara risk för en krasch. Därför har det varit ett antal på tjugotusen rader som max 

har lagts in samtidigt.  Så det är inte exakt samma data som ligger i alla databaser så den dels 

slumpar ut data och sen för databaserna med sextiotusen och hundratusen rader så behövde 

det genereras tre gånger respektive fem gånger för att få korrekt antal rader. Däremot är det 

exakt samma typ av data bara att värden skiljer sig från exempelvis namn och ålder. 

 

Figur 14 Visar hur data läggs in i MongoDB 

  

6.2 Testning 

Testningen är gjord på ett system som har 64 bitars Windows 7 Home  Premium Service pack 

1 och en 3.00 GHz AMD Athlom II X4 640 processor med 4 GB RAM. Testningen är gjord i R 

med hjälp av den inbyggda funktionen system time., där R mäter hur lång tid det tar att köra 

koden, hur lång tid det tar för CPU att arbeta och slutligen skillnaden mellan dessa två tider.  

Då det går väldigt snabbt att mäta en exekvering av koden så är testerna gjorda så att R skall 

mäta hur lång tid det tar att hämta, sortera och göra ett enkelt diagram tusen körningar gjorde 

på tio gånger så totalt blir det tiotusen körningar för varje databas.   Figuren nedan för visar 

hur det ser ut.  

 

Figur 15 Visar kommandot för att mäta system tiden i R 

 

 

 



 
20 

Resultaten som är sparade i grafer är utifrån användningstiden som då är hur lång tid det tar 

för systemet att exekvera koden.  Enda skillnaden är för paketet Rmongodb. Redan vid 

hämtning av databasen innehållande sextiotusen rader så började det ta väldigt lång tid.  

Första hämtningen av tio tog en och en halv timme, medan den andra tog fem timmar.  För 

att dra ner på testtiden så kördes därför Rmongodb paketet med hundra exekveringar hundra 

gånger och sedan lades tio resultat åt gången ihop för att matcha de andra paketens resultat.  

Sen så när det var dags för databasen med hundra tusen rader att testas så stod testningen på 

i över ett dygn men efter ett dygn så kraschade datorn. Men resultaten från den långsamma 

Rmongodb körningen visar redan hur mycket långsammare det är än de två andra paketen. 

Därför gjordes inte den sista körningen på hundra tusen rader. 

Rmongodb är inte heller med i testerna om sortering och skapandet av diagram av 

anledningen att det är ett vektorbaserat paket. Ett problem med en vektor är att det inte går 

att konvertera eller manipulera dess innehåll utan att det går förlorat (Data structures · 

Advanced R ,u.å).  För att kunna sortera på samma sätt som de två andra paketen så krävdes 

det att vektorn skulle bli en så kallad dataframe.  I R går det att konvertera om men som nämnt 

så försvinner därför allt innehåll och en utskrift skulle därför vara null.  När en sortering skall 

ske så behövs det att en typ av attribut nämns.  Som i figuren nedanför där en sortering sker 

på personnummer med hjälp av $operatorn.  

 

Figur 16 Visar kommando för att mäta systemtiden för sortering 

Men i Rmongodbs fall så blir det ett fel meddelande när samma sak skall göras. 

 

Figur 17 Visar felmeddelande från Rmongodb 

Felmeddelandet visas i figuren ovanför.  $operatorn funkar alltså bara om det är en dataframe 

vilket i det här fallet inte hittades en lösning på så därför finns det inga tester med 

Rmongodbpaketet på sortering och diagram. 
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7 Resultat 

Först ut i testningsprocessen var att mäta hur lång tid det tog för de olika paketen att hämta 

all data från databasen.  Figuren nedanför visar det sammanlagda resultatet för alla tre 

paketen när de hämtade från databasen som innehöll tjugotusen rader. 

 

Figur 18 Visar resultat med standardavvikelser från testningen med 20 k rader 
hämtning. 

Här går det tydligt att se att Rmongodb är överlägset långsammast, men inte heller Rmongo 

är i närheten av att vara så snabb som RmySQL är.  Det finns ingen faktor utanför som skall 

kunna påverka testningen till exempel program som startas eller körs samtidigt. Så en 

anledning till varför RMySQL är mycket snabbare kan vara att SQL är snabbare på att hämta 

relativt välsorterad data. Samt det faktumet att när data läggs in i MongoDB så får varje rad 

ett specifikt id. Detta id:t hämtas också vilket för att MongoDB paketen får hämta ett extra 

värde.  Något som inte nödvändigtvis borde påverka resultatet nämnvärt. Men att det skulle 

vara anledningen till att Rmongodb kommer så långt efter i det här fallet är inte troligt, då 

Rmongo presterar mycket bättre. Så varför Rmongodb är långsammare är svårt att svara på. 
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Figur 19 Visar samma resultat som figur 18 fast utan Rmongodb 

Figuren ovanför innehåller samma grafer som i tidigare figur men här är RmongoDB linjen 

bortplockad för att det tydligare skall gå att se hur de andra paketen presterade. För att i den 

andra grafen så ser både RMySQL och Rmongo ut att vara två raka streck. Så inget nytt visas 

här.  

Efter att de första testerna var klara så var det dags att testa hur fort det gick att hämta all data 

ur en databas innehållande sextiotusen rader. Resultatet visas i figuren nedanför. 

 

Figur 20 Resultat med standardavvikelser från testning med 60 000 rader. 
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Även här går det att se att RmongoDB är mycket långsammare än de två andra. Rmongo har 

blivit något långsammare men inte mycket har hänt för RMySQL. Däremot så har här 

Rmongodb en mer jämnare linje än linjen i föregående test.  Standardavvikelserna visar också 

här att det inte är någon stor spridning utan Rmongodb ligger ganska så stabilt mellan 3200 

och 4000 tusen sekunder, fram tills den sista iterationen då kurvan ökar en aning.   

Precis som i graferna med 20 000 rader så visar figuren nedanför inte RmongoDB linjen utan 

de två andra. 

 

Figur 21 Visar samma resultat som figur 20 fast utan RmongoDB 

Även Rmongo ligger ganska så stabilt tills den når iteration 6 då den går neråt en aning. 

Standardavvikelserna visar även här att det inte är någon stor spridning, utan resultatet ligger 

ungefär där det ligger. RMySQL har en väldigt stabil kurva med en liten lutning på första 

iterationen.  Men utan tvekan så är här MySQL det snabbaste alternativet. 

 

I testerna som hämtade hundratusen rader så är inte RmongoDB med alls.  Detta för att som 

tidigare nämnt en datorkrasch skedde efter ett dygns testning och eftersom det redan finns 

tydliga resultat som visar på att Rmongodb i det här fallet är det långsammaste paketet. Så det 

finns bevis nog som talar för att så är fallet. Därför har inte testningen startats om. 
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Figur 22  Resultatet och standardavvikelser från testningen med 100 000 rader 

Resultatet för hämtning av hundratusen rader går att se i grafen ovan.  Här är det Rmongo 

som är det långsammare paketet.  RMySQl följer mönstret från tidigare grafer och har inte 

ökat särskilt mycket.  Rmongo börjar trögt men sjunker en del i iteration 2 och sedan 

ytterligare något i iteration 3, men planar sedan ut till en rak linje.  RMySQL ligger på en i 

stort sett rak linje hela tiden. 

Standardavvikelserna för båda kurvorna visar att det inte har varit någon stor spridning på 

tiderna under testets gång.  Utan felmarginalerna ligger ungefär där resultatet ligger. 

 

7.1 Sortering 

Nästa del att testa var att se hur snabbt det gick för paketen att sortera efter ett valt attribut. 

Attributet som har valts är ålder för databaserna med tjugotusen rader, registreringsnummer 

i databaserna med sextiotusen rader och postnummer i databaserna för hundratusen rader. 

Dessa attribut valdes för att R klagade på att det bara gick att sortera efter numeriska värden 

och inte värden innehållande bokstäver eller liknande tecken. Som nämns i kapitel 6.2 så är 

inte RmongoDB med i testningsprocessen här och finns därmed inte heller med i något 

diagram. 
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I grafen nedanför så visas resultatet på hur det fort det gick för RMySQl och Rmongo att 

sortera data efter ålder.  Ordningen som ålder är sorterat efter är att äldst är överst och yngst 

är längst ner. 

 

Figur 23 Resultatet med standardavvikelser från 20 000 rader sortering 

Som det går att se så är även här RmySQL det snabbare paketet när det kommer till att sortera. 

Men det är inte längre lika ojämnt för det är inte många sekunder som det skiljer de båda åt. 

Båda paketen börjar trögt och från iteration 2 så planar de ut. De är nästan identiska bortsett 

från att Rmongo i iteration 6 går upp lite.  Medan RMySQl i princip har en rak kurva. 

Spridningen på standardavvikelserna är större för Rmongo än vad de är för RMySQL.  På vissa 

ställen så är det upp till någon sekund som de har varit och vänt på, både över och under 

resultatet.  Exempelvis i iteration 1 för Rmongo. Så har standardavvikelserna varit nere en bra 

bit under 20 sekunder men även en bit över 20 sekunder. Men för RMySQl så är det bara några 

hundradelar.  

 Men då felmarginalerna inte går in i varandra och att det fortfarande skiljer några sekunder 

mellan de olika iterationerna så är det tillräckligt för att säga att RMySQl här är snabbare. 
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Figur 24 Resultat med standardavvikelser från 60 k rader sortering 

I resultatet för sextiotusen rader som grafen ovanför visar, så följer kurvorna mönstret från 

tidigare testomgång.  Både Rmongo och RMySQl är tröga på iteration 1 men från iteration 2 

så planar det ut till rakare linjer. Värt att nämna här är att Rmongos kurva är mer stabil än 

från föregående test och ger ett mer stabilt resultat.  Även här så följer standardavvikelserna 

mönstret och Rmongo har en fortsatt stor spridning medan RMySQl ligger kvar på en mer 

stabil trend.   

Båda paketen har ökat i tider ju mer värden det kom in i databasen men det går ändå att se 

tydligt att RMySQL även här är snabbare då Rmongo inte har någon standardavvikelse som 

går ner på samma nivå som RMySQL. Samt att tiderna fortfarande skiljer en bra bit. 
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Figur 25 Resultatet med standardavvikelser från 100 k rader sortering 

Slutligen så testades hundratusenrader.  I figur nr : så återses resultatet från den sista 

testomgången med sortering.  Precis som i tidigare omgångar så fortsätter båda kurvorna i 

samma mönster. Med en trög start i iteration 1 för att sedan plana ut i en rakare linje från 

iteration 2 och framåt.  Även standardavvikelserna fortsätter i samma stil och spridningen är 

fortfarande rätt så stor för Rmongo medan den har krymp en aning för RMySQL.   

Det paket som är snabbast är här RMySQL även om avståndet har minskat så finns det inga 

tvivel om att Rmongo är långsammare. 
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7.2 Diagram 

Testomgångarna för diagram är utförda med samma attribut som det var i sorteringen. Även 

här så ville R att det skulle var numeriska tecken för att kunna skapa ett diagram så därför är 

det testat på samma vis.   

 

Figur 26 Resultat med standardavvikelser med 20 k rader diagram 

I den första omgången så är det väldigt jämnt.  I figur nr så går det att avläsa resultatet.  Här 

går det väldigt snabbt för båda paketen och det är första gången som MongoDB på riktigt 

utmanar MySQL.  Enligt datatabellen så har RMySQL något fler ineterationer som är något 

snabbare än Rmongo. Det är dock inte många eller med mycket utan det är hundradelar som 

det skiljer i vissa fall. Men eftersom att standardavvikelserna går in i varandra och kurvorna 

korsar varandra så går det inte här att säga vilket som är snabbast. 

 

Figur 27 Resultat med standardavvikelser från 60 k rader. 
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I nästa testomgång så är det ännu jämnare.  Kurvorna blir dock lite rakare i under denna 

omgång.  Tiderna har inte ökat något jämnvärt här heller trots att det är ca 40 tusen rader med 

data i databaserna.  Det är en ökning på ungefär 3-4 sekunder. Vilket är intressant då de i 

föregående tester om sortering och hämtning har ökat ganska rejält från varje testomgång så 

har det inte här ökat mycket alls och då är det är de ändå en hel del data som har lagts till. 

Även här så går standardavvikelserna in i varandra vilket gör det svårt att säga vilket paket 

som är det snabbare.  

 

Figur 28 Resultat med standardavvikelser från 100 k rader diagram 

I det slutgiltiga resultatet i testningen som går att se i figuren ovan så är det även här en 

upprepning från föregående testomgångar. Inga större spikar och linjerna fortsätter i samma 

mönster.  Det är ingen större skillnad på standardavvikelserna heller. Dock så ser det vid första 

anblicken ut som att de går in i varandra. Men om en förstoring av grafen görs så går det att 

se att så inte är fallet. Det är med minsta möjliga marginal som gör RMySQL till det snabbaste 

paketet här.  
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Figur 29 Visar en förstorad graf från testningen med 100 k rader diagram 

I Figur 29 så går det att se att standardavvikelserna inte går in i varandra och därför är 

resultatet att RMySQL är det snabbare alternativet korrekt. 
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8 Sammanfattning och Diskussion 

 

Nu när testerna är klara och resultaten färdigställda så går det tydligt att se att den stora 

vinnaren i det hela otippat är RMySQL. Det troliga, och även det som hypotesen byggde på, 

var att det skulle var RmongoDB som skulle vara det paket som skulle vara det snabbaste då 

det enligt Schmidberger (2013) skulle vara bäst på att hantera stora datamängder 

(Schmidberger, 2013). En annan sak som också talade för att NoSQL sidan skulle vara 

snabbare var att NoSQL är lite bättre på att hantera osorterade datamängder (Han, Haihong, 

Le, Du,2011), vilket den testdata som används inte har varit utan det har bara lagts in huller 

om buller. Men av någon anledning så var i alla fall RmongoDB så mycket långsammare än de 

två andra att det inte ens var någon direkt match.  Den var inte i närheten av att vara lika snabb 

som Rmongo och ljusår ifrån att vara nära RMySQl. Sen går det inte heller att fullt ut säga att 

det inte skulle vara snabbare på att sortera eller att skapa ett enkelt diagram.  Men de 

resultaten som finns tyder på att det tyvärr inte skulle vara fallet.  Kanske skulle det prestera 

bättre med sorteringen och skapandet av diagrammen. För att få svaret på den frågan så 

behöver testerna göras om och en lösning för vektor problemet hittas för att kunna göra ett 

hundra procentigt test som verkligen visar allt.  

Något som talar för NoSQL del är att i experimentet som utförts har datamängderna inte vara 

i klass med det som kallas för Big Data. Som Schmidberger nämner och alltså Han,Haihong , 

Le & Du är NoSQL snabbare att hantera riktigt stora datamängder vilket Big Data klassade 

datasamlingar är. Det kan hända att med den mängden data som har testas här helt enkelt 

fortfarande ligger på en nivå som MySQL kan matcha. I alla fall så visar resultaten på det.   För 

att i testomgångarna med sortering så började MongoDB att komma ikapp ganska så rejält. 

Det var mycket jämnare här än vad det var under de första testen. När sista testomgången 

kördes så var det så jämnt att det inte gick att skilja dom åt förrän i sista testet och då var det 

ändå så lite att grafen var tvungen att bli förstorad för att det skulle gå att se. Så varför just 

hämtningen tog så lång tid är svårt att säga. Som nämnt i genomförandetkapitlet så fick alla 

paketen samma förutsättningar gentemot R, då R startades upp och stänges ner en gång innan 

varje test för att undvika att något test blev sämre tack vare att maskinen inte var ”uppvärmd”.  

Kanske så kommer det se annorlunda ut om testerna görs om med större datamängder. 

Testresultaten ger ändå en ganska så bra bild på vilken sida som var snabbast. 

Förhoppningsvis så kan det ge en hum till mindre företag som kanske har ungefär liknande 

storlek på sina datasamlingar om vilken databaslösning de bör använda. Då stora företag som 

Google och Facebook har enorma mängder data, vilket hela tiden har varit arbetets syfte. Att 

försöka ge en bild om vad som bäst skulle lämpa sig att använda. 

Slutsatsen som går att dra är att hypotesen visade sig vara felaktig. Istället för att NoSQL och 

Rmongodb stod som det snabbaste alternativet så blev det istället en total omvändning där 

MySQL blev den snabbaste lösningen.  
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8.1 Framtida arbete 

Det finns en del vägar att ta efter den här studien.  En av dessa är att gå in på ämnet Big Data. 

Big data är stora datamängder med information. De är så stora att dem kan vara svåra att lagra 

och analysera. Exempel på big data är data som skapas från sociala medier som till exemepl 

Facebook, Google+ och flickr (Smith, Szongott,  Henne,  & von Voigt, 2012). 

Big Data är intressant för att det är sådana otroliga mängder data som skall lagras och 

hanteras.  Om det skulle till exempel gå att få tillgång Googles databaser och sedan koppla 

ihop R med dessa och göra samma tester och även lägga till fler så skulle resultatet, 

förhoppningsvis så skulle det visa sig att R skulle kunna vara ett bra hjälpmedel till väldigt 

stora företag när det gäller att gå igenom deras data. 

En annan möjlig väg att gå skulle vara att testerna utfördes i en onlinemiljö istället för som 

det är nu, en offline.  Istället för att R kördes på en lokal maskin så skulle det kunna gå att 

installera R på en server och därefter koppla upp sig mot denna server och sedan utföra 

testerna. Ett sådant test skulle vara en mer realistisk simulering av hur ett test skulle fungera 

i verkligheten när företag skall göra sina tester.  En av de större anledningarna till att testet är 

mera realistiskt är för att här kommer det in faktorer som exempelvis nätverksstörningar, 

alltså att det är mycket trafik på nätverket vilket skulle leda till att svarstiderna skulle kunna 

bli något högre än om testet kördes offline, där nätverksdelen inte är något som är någon 

möjlig störning.   Men samtidigt så skulle en server kunna ge mer prestandakraft än en lokal 

dator som den här studien ha använt.  Möjligt vis så skulle mer prestanda i så fall kunna väga 

upp möjliga nätverksstörningar. Det skulle kunna resultera i att tiderna inte blev så mycket 

högre ändå.  
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Appendix A -  Databaser 

MYSQL- Personer 

drop database Personer; 

Create database Personer; 

Use Personer; 

drop user 'Gurra'@'localhost'; 

CREATE USER 'Gurra'@'localhost'; 

grant all privileges on test.* to 'Gurra'@'localhost'; 

 

Create table Person ( 

pnr INT (6) NOT NULL, 

namn Varchar(30), 

efternamn VARCHAR(30), 

alder int(3) 

) 

ENGINE= INNODB; 

 

Select * from Person; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

MYSQL - Bilar 

drop database bilar; 

Create database bilar; 

Use bilar; 

drop user 'Gurra'@'localhost'; 

CREATE USER 'Gurra'@'localhost'; 

grant all privileges on test.* to 'Gurra'@'localhost'; 

 

CREATE TABLE Bil( 

regnr int, 

regnrbok varchar(30), 

brand varchar(30), 

color varchar(30) charset utf8 

 

)ENGINE= INNODB; 

 

 

SELECT * FROM Bil; 
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MYSQL - Städer 

drop database cities; 

Create database cities; 

Use cities; 

drop user 'Gurra'@'localhost'; 

CREATE USER 'Gurra'@'localhost'; 

grant all privileges on test.* to 'Gurra'@'localhost'; 

 

create table City ( 

postnr int NOT NULL,  

cityname varchar(30) 

 

)Engine = INNODB; 

 

 

SELECT*FROM City; 
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Appendix B -   Generator 

Generator Personer - MYSQL 

 

<?php 

 

$servername = "localhost"; 

$username = "root"; 

 

try { 

    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=Personer", $username); 

    // set the PDO error mode to exception 

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

    echo "Connected successfully"."<br>";  

    } 

catch(PDOException $e) 

    { 

    echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); 

    } 

    ini_set('max_execution_time', 1200); 

 

// Array med förnamn 

$fnamn= array('Gurra',' 

Kungen','Calle','Olle','Berra','Danne','Olof','Gustaf','Sebastian','Marcus','Hans','Linus','Amand

a','Cecilia','Elin','Alexandra','Sandra','Emma','Camilla','Lisa','Louise','Linnea','Victor', 

 'Douglas','James','Harry','Ron','Luke','Greger','Glenn','Simon','Anton','Erik','David','H

arald','Robin','Cristopher','Kristoffer','Leif','Tor','Kent','Hayden','Bruce','Brad','John','James','

Kim','Isak','Oscar', 

 'Jonathan','Craig','Goerge','Faith','Pernilla','Jennifer','Chelsea','Amy','Joakim','Bryan',

'Nick','Nikki','Pamela','Sofie','Ester'); 
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//Array med efternamn 

$enamn= 

array('Linnar','Andersson','Axelsson','Johansson','Olofsson','Alexandersson','Jönsson','Henri

kssson','Gustafsson','Goransson','Cahlberg','Jonasson','Alfredsson','Friberg','Forsberg', 

 'Jeferson','Smith','Jones','Svensson','Eriksson','Wong','Lee','Jacobs','Duboi','Lambert',

'Ivanov','Lechkov','Jensen','Nielsen','Hansen','Larsen','Petrov','Virtanen','Koskinen','Lindhol

m','Leroy','Moreau','Garcia','Schneider','Wagner','Murphy' 

    

,'O´brien','Doyle','McCarthy','Rossi','Russo','Ferrari','Ricci','Conti','Fontana','Williams','Taylo

r','Walker','Ryan','King','Fernándes','López','Gómez','Blanco','Ramos','Silva','Costa','Santos','

Vargas','Medoza','Roy','Bouchard','Leblanc','Girard','Miller','Clark','Lewis','Scott','Adams','Ev

ans','Turner','Parker'); 

 

// For loop för att generera ut data. 

 

for($i=0;$i<20000;$i++){ 

 

$pnr = mt_rand(100000,999999); // Ger ett random personummer 

$alder = mt_rand(1,90); // Gen en random ålder 

 

// Blandar arrayen för att få ut ett random förnamn 

$randomfornamn=array_rand($fnamn,3); 

shuffle($randomfornamn); 

$randfnamn=$fnamn[$randomfornamn[0]]; 

 

$randomefternamn=array_rand($enamn,2); 

shuffle($randomefternamn); 

$randenamn=$enamn[$randomefternamn[0]]; 
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// Lägger in genererad data i databasen 

 

$sql="INSERT INTO Person (pnr,namn,efternamn,alder) VALUES  

('$pnr','$randfnamn','$randenamn','$alder')"; 

 

   $conn->exec($sql); 

  

echo"INSERT INTO Person".""."(pnr,namn,efternamn,alder)"."VALUES" . "(". 

"'$pnr'".","."'$randfnamn'".","."'$randenamn'". 

"," ."'$alder');"."<br>"; 

} 

 

?> 
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Generator Personer - MongoDB 

 

<?php 

// Array med förnamn 

$fnamn= array('Gurra',' 

Kungen','Calle','Olle','Berra','Danne','Olof','Gustaf','Sebastian','Marcus','Hans','Linus','Amand

a','Cecilia','Elin','Alexandra','Sandra','Emma','Camilla','Lisa','Louise','Linnea','Victor', 

 'Douglas','James','Harry','Ron','Luke','Greger','Glenn','Simon','Anton','Erik','David','H

arald','Robin','Cristopher','Kristoffer','Leif','Tor','Kent','Hayden','Bruce','Brad','John','James','

Kim','Isak','Oscar', 

 'Jonathan','Craig','Goerge','Faith','Pernilla','Jennifer','Chelsea','Amy','Joakim','Bryan',

'Nick','Nikki','Pamela','Sofie','Ester'); 

 

//Array med efternamn 

$enamn= 

array('Linnar','Andersson','Axelsson','Johansson','Olofsson','Alexandersson','Jönsson','Henri

kssson','Gustafsson','Göransson','Cahlberg','Jonasson','Alfredsson','Friberg','Forsberg', 

 'Jeferson','Smith','Jones','Svensson','Eriksson','Wong','Lee','Jacobs','Duboi','Lambert',

'Ivanov','Lechkov','Jensen','Nielsen','Hansen','Larsen','Petrov','Virtanen','Koskinen','Lindhol

m','Leroy','Moreau','Garcia','Schneider','Wagner','Murphy' 

    

,'O´brien','Doyle','McCarthy','Rossi','RUsso','Ferrari','Ricci','Conti','Fontana','Williams','Tayl

or','Walker','Ryan','King','Fernándes','López','Gómez','Blanco','Ramos','Silva','Costa','Santos','

Vargas','Medoza','Roy','Bouchard','Leblanc','Girard','Miller','Clark','Lewis','Scott','Adams','Ev

ans','Turner','Parker'); 

 

// For loop för att generera ut data. 

 

for($i=0;$i<20000;$i++){ 

$pnr = mt_rand(100000,999999);// Ger ett random personummer 

$alder = mt_rand(1,90); // Gen en random ålder 

$rand_keys=array_rand($fnamn,3); 

shuffle($rand_keys); 

$randfnamn=$fnamn[$rand_keys[0]];// Blandar arrayen för att få ut ett random förnamn 
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$rand_key=array_rand($enamn,2);// Blandar arrayen för att få ut ett random efternamn 

shuffle($rand_key); 

$randenamn=$enamn[$rand_key[0]]; 

 

// Skriver ut genererad data. 

 

echo "db.Person.insert({"."pnr".":" ."'$pnr'" ." ".","."namn".":" ."'$randfnamn'" .""."," 

."efternamn".":" ."'$randenamn'"."".","."alder".":" ."'$alder'"."})" ."<br>"; 

} 

?> 
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Generator Bilar – MySQL 

<?php 

 

$servername = "localhost"; 

$username = "root"; 

 

try { 

    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=bilar", $username); 

    // set the PDO error mode to exception 

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

    echo "Connected successfully"."<br>";  

    } 

catch(PDOException $e) 

    { 

    echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); 

    } 

 

 ini_set('max_execution_time', 1200); 

 

// Array med bokstäverna i ett regnr 

 

$regnrbok= array('AAA',' 

BBB','CCC','DDD','EEE','FFF','GGG','HHH','III','JJJ','KKK','LLL','MMM','NNN','OOO','PPP','

QQQ','RRR','SSS','TTT','UUU','VVV','WWW','XXX','YYY','ZZZ'); 

 

// Array med märken 

$märke= array('Volvo','SAAB ','Opel ','Porsche ','BMW ','Hundai ','Honda ','Skoda 

','Volkswagen ','Audi ','Mercedes ', 

'Ferrari','Mcclaren ','Citroeng ','Renault ','Peugoet ','Dodge ','Chrystler','Lexus','Seat','Jeep' 

,'Range rover','Bentley','Roolls Royce','Lamborghini','KIA','Nissan','Lotus','Fiat','Alfa romero' 
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,'Corvette','Mitsubishi','Ford','Koenigsegg','Buggati'); 

 

// Array med färg 

 

$färg= 

array('Black','White','Blue','Red','Green','Gray','Yellow','Orange','Winered','Purple','Brown','B

ronze','Darkblue' 

,'Darkgreen','Darkred','Iceblue','Matte black','Limegreen','Chrome','Pink','Forestgreen'); 

 

// For loop för att generera ut data. 

 

for($i=0;$i<20000;$i++){ 

 

 

$regnr = mt_rand(100,900);// Ger ett random regnummer 

 

// Blandar arrayen med bokstäver 

$randregnr=array_rand($regnrbok,26); 

shuffle($randregnr); 

$randomregnr=$regnrbok[$randregnr[0]] ; 

 

// Blandar arrayen med märken 

 

$randmärke=array_rand($märke,2); 

shuffle($randmärke); 

$randommärke=$märke[$randmärke[0]]; 

 

// Blandar arrayen med färger 

$randfärg=array_rand($färg,2); 
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shuffle($randfärg); 

$randomfärg=$färg[$randfärg[0]]; 

 

// Lägger in den genererade datan i databasen 

$sql= "INSERT INTO Bil (regnr,regnrbok,brand,color) VALUES  

('$regnr','$randomregnr','$randommärke','$randomfärg')"; 

 

   $conn->exec($sql);  

  

} 

 

?> 
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Generator Bilar – MongoDB 

<?php 

 

// Array med bokstäverna i ett regnr 

$regnrbok= array('AAA',' 

BBB','CCC','DDD','EEE','FFF','GGG','HHH','III','JJJ','KKK','LLL','MMM','NNN','OOO','PPP','

QQQ','RRR','SSS','TTT','UUU','VVV','WWW','XXX','YYY','ZZZ'); 

// Array med märken 

$märke= array('Volvo','SAAB ','Opel ','Porsche ','BMW ','Hundai ','Honda ','Skoda 

','Volkswagen ','Audi ','Mercedes ', 

'Ferrari','Mcclaren ','Citroeng ','Renault ','Peugoet ','Dodge ','Chrystler','Lexus','Seat','Jeep' 

,'Range Rover','Bentley','Rolls Royce','Lamborghini','KIA','Nissan','Lotus','Fiat','Alfa romero' 

,'Corvette','Mitsubishi','Ford','Koenigsegg','Buggati'); 

// Array med färg 

$färg= 

array('Black','White','Blue','Red','Green','Gray','Yellow','Orange','Winered','Purple','Brown','B

ronze','Darkblue' 

,'Darkgreen','Darkred','Iceblue','Matte black','Limegreen','Chrome','Pink','Forestgreen'); 

 

// For loop för att generera ut data. 

for($i=0;$i<20000;$i++){ 

$regnr = mt_rand(100,900);// Ger ett random regnummer 

// Blandar arrayen med bokstäver 

$randregnr=array_rand($regnrbok,26); 

shuffle($randregnr); 

$randomregnr=$regnrbok[$randregnr[0]] ; 

 

// Blandar arrayen med märken 

 

$randmärke=array_rand($märke,2); 

shuffle($randmärke); 
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$randommärke=$märke[$randmärke[0]]; 

 

// Blandar arrayen med färger 

$randfärg=array_rand($färg,2); 

shuffle($randfärg); 

$randomfärg=$färg[$randfärg[0]]; 

 

// Skriver ut genererad data. 

 

echo "db.Car.insert({"."regnr".":" ."'$regnr'" .","."regnrbok".":" ."'$randomregnr'" ."," 

."Brand".":" ."'$randommärke'".","."Color".":" ."'$randomfärg'"."})" ."<br>"; 

 

 

 

} 

 

 

 

?> 
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Generator Städer – MySQL 

 

<?php 

 

$servername = "localhost"; 

$username = "root"; 

 

try { 

    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=cities", $username); 

    // set the PDO error mode to exception 

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

    echo "Connected successfully"."<br>";  

    } 

catch(PDOException $e) 

    { 

    echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); 

    } 

 

    ini_set('max_execution_time', 1200); // Maxtiden som kopplingen får vara öppen. 

 

 

// Array med städer 

 

$city= 

array('Gothenburg','Stockholm','Malmo','Oslo','Copenhagen','Berlin','Prague','Warsaw','Lond

on','Manchester','Liverpool','Glasgow','Edinburgh','Dublin','New 

York','Washington','Seattle','San Fransisco' 

 ,'Dallas','Anaheim','Los 

Angeles','Boston','Chicago','Philadelphia','Helsinki','Moscow','Budapest','Munchen','Hambur

g','Paris','Madrid','Barcelona ',' Aten',' Istanbul ','Rome ','Venice ','Milano ','Beijing ', 
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    'Hongkong','Las Vegas','Tokyo ','Kyoto ',' Sidney ',' Melbourne','Zurich ',' Sofia',' Brussels',' 

Miami',' New Jersey','Colorado ','Rio ',' Marseille','Turin ','St.Petersburg ',' Zagreb','Santiago 

','Lisbon ',' 

     Porto','Bombay ',' Jerusalem ',' Kairo '); 

 

 

 

// For loop för att generera ut data. 

for($i=0;$i<20000;$i++){ 

 

$postnr = mt_rand(10000,90000); // Genererar ett random postnr 

 

// Blandar Arrayen med städer 

 

$randcity=array_rand($city,2); 

shuffle($randcity); 

$randomcity=$city[$randcity[0]]; 

 

// Lägger in den genererade datan i databasen 

 

$sql= "INSERT INTO City (postnr,cityname) VALUES  ('$postnr','$randomcity')"; 

 

   $conn->exec($sql);  

 

 echo "$postnr "." $randomcity"."<br>"; 

} 

 

?> 
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Generator Städer – MongoDB 

 

 

<?php 

 

 

// Array med städer 

$city= 

array('Gothenburg','Stockholm','Malmo','Oslo','Copenhagen','Berlin','Prague','Warsaw','Lond

on','Manchester','Liverpool','Glasgow','Edinburgh','Dublin','New 

York','Washington','Seattle','San Fransisco' 

 ,'Dallas','Anaheim','Los 

Angeles','Boston','Chicago','Philadelphia','Helsinki','Moscow','Budapest','Munchen','Hambur

g','Paris','Madrid','Barcelona ',' Aten',' Istanbul ','Rome ','Venice ','Milano ','Beijing ', 

    'Hongkong','Las Vegas','Tokyo ','Kyoto ',' Sidney ',' Melbourne','Zurich ',' Sofia',' Brussels',' 

Miami',' New Jersey','Colorado ','Rio ',' Marseille','Turin ','St.Petersburg ',' Zagreb','Santiago 

','Lisbon ',' 

     Porto','Bombay ',' Jerusalem ',' Kairo '); 

 

 

// For loop för att generera ut data. 

 

for($i=0;$i<20000;$i++){ 

 

$postnr = mt_rand(10000,90000); // Genererar ett random postnr 

 

 

// Blandar Arrayen med städer 

$randcity=array_rand($city,2); 

shuffle($randcity); 

$randomcity=$city[$randcity[0]]; 
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// Skriver ut genererad data. 

 

echo "db.City.insert({" ."postnr".":" ."'$postnr'" ." ".","."cityname".":" ."'$randomcity'"."})" 

."<br>"; 

 

} 

 

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XVIII 

Appendix C -  R kommandon och Mätverktyg 

RmySQL 

con <- dbConnect(RMySQL::MySQL(),dbname="personer", host="localhost",port=3306, 

user="root" ) 

 dataframe <- dbGetQuery(con,"SELECT * FROM Person") 

 

dataframe <- dbGetQuery(con,"SELECT * FROM Bil") 

 

dataframe <- dbGetQuery(con,"SELECT * FROM City") 

 

dataframe[order(dataframe$pnr),] //sorterar efter personnummer 

 

system.time(replicate(1000,datafram[order(datafram$pnr),])) //Mäter tiden på att sortera 

efter personnummer 

 

 system.time(replicate(1000, hist(dataframe$pnr))) //Mäter tiden på att göra ett diagram. 

 

> dataframe[order(-dataframe$alder,dataframe$pnr),] // sorterar efter högst ålder 

 

 

hist(xlab="Alder",dataframe$alder) // Gör ett diagram med x axeln som heter Ålder 

 

 system.time(replicate(1000,dataframe[order(-dataframe$alder),]))// Mäter tiden att sortera 

system.time(replicate(1000,hist(xlab="Pnr",dataframe$pnr)))// Mäter tiden för att göra ett 

diagram 

 system.time(replicate(1000,hist(xlab="Regnr",dataframe$regnr)))// Mäter tiden för att göra 

ett diagram 

 system.time(replicate(1000,hist(xlab="Postnr",dataframe$postnr)))// Mäter tiden för att 

göra ett diagram 
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Rmongo 

 

mongo <- mongoDbConnect("Persons") 

 

mongo <- mongoDbConnect("Cars") 

 

mongo <- mongoDbConnect("Cities") 

 

 options(max.print=1000000) // Gör så att man kan printa ut mer rader 

 

 result=dbGetQuery(mongo, "Person","{}",0,10000000)// hämtar allt i en collection 

> print(result) 

 

 result=dbGetQuery(mongo, "Car","{}",0,10000000)// hämtar allt i en collection 

> print(result) 

 

 result=dbGetQuery(mongo, "City","{}",0,10000000)// hämtar allt i en collection 

> print(result) 

 

result[order(result$pnr),] //sorterar efter personummer. 

system.time(replicate(1000,hist(xlab="Pnr",result$pnr))) // Mäter tiden för att göra ett 

diagram 

 

 system.time(replicate(1000,hist(xlab="Regnr",result$regnr))) // Mäter tiden för att göra ett 

diagram 

 system.time(replicate(1000,hist(xlab="Postnr",result$postnr)))// Mäter tiden för att göra ett 

diagram 
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Rmongodb 

 

> mongo <- mongo.create(host="localhost",db="Persons") // Öppnar en koppling 

 mongo <- mongo.create(host="localhost",db="Cars") 

 mongo <- mongo.create(host="localhost",db="Cities") 

 

> mongo.find.all(mongo,"Persons.Person",query='{}') // hämtar allt i en collection 

 

mongo.find.all(mongo,"Cars.Car",query='{}')  

mongo.find.all(mongo,"Cities.City",query='{}')  

for(i 

in1:100){print(system.time(replicate(10,mongo.find.all(mongo,"Cities.City",query='{}'))))} 

 

hist(system.time(replicate(100000,resultat))) // Diagram 

 

for(i 

in1:100){print(system.time(replicate(10,mongo.find.all(mongo,"Cars.Car",query='{}'))))} // 

Forloop 
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Appendix D -  Grafer 
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Diagram 
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