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Förord 

Vi vill tacka Ann-Sofie Östberg för den vägledningen vi har fått. Vi har diskuterat en 

hel del om arbetet med henne när problem har uppstått. Ett stort tack till företaget 

som gav oss möjligheten att sitta och arbete på plats hos dem där vi fick lära oss att 

känna hur det är att arbeta på ett stort företag och för allt material som vi fick för att 

utföra arbetet. Vi vill även tacka oss själva för att vi inte gav upp eftersom de första 

veckorna av arbetet har varit väldigt svåra för oss.  
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Sammanfattning 

Företaget X har en databas som kontinuerligt ökar i storlek vilket detta leder till att 

svarstiden vid hämtning av data från databasen öka ju mer data som hämtas. Därför 

vill företaget X att databasstrukturen och stored procedure skulle analyseras för att 

se om det fanns ett effektivare sätt att lagra samt hämta stora mängder data på. 

Prestanda kan ha olika betydelser; inom databassystem handlar det om olika faktorer 

som transaktionsgenomströmning, svarstid och lagringsutrymme. I detta arbete be-

gränsas prestanda till svarstiden. En av tabellerna i databasen normaliseras och sedan 

implementeras ett antal tekniker för stored procedure som företaget inte har imple-

menterat. Detta för att kunna se om det har skett förbättringar i prestanda vid hämt-

ning av data. Därefter mätes svarstiden för de olika teknikerna som implementera-

des för att kunna göra en jämförelse på prestanda. 

Syftet med arbetet är att analysera databastabeller samt analysera hur stored 

procedure kan förbättras för att hitta en hållbar lösning för databasen i framtiden. 

Frågeställningar till arbetet är: Hur kan databasstrukturen förbättras i syfte att öka 

prestanda vid hämtning av data? Samt vilka tekniker kan förbättra prestanda för 

stored procedure vid hämtning av stora datamängder? 

Resultatet av arbetet blev att med hjälp av normalisering har svarstiden minskat för 

hämtning av stora datamängder samt att sp_executesql är den teknik inom stored 

procedure som är överlägset bäst av de tekniker som har implementerats när det gäl-

ler prestanda vid hämtning av stora datamängder. 

Nyckelord: stored procedure, normalisering, databasstruktur, sp_exe-

cutesql, databasprestanda  
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Abstract 

The Company X has a database that continuously increasing which causes the re-

sponse time when retrieving data from the database increases the more data that is 

retrieved. Therefore, the company want an analysis of the database structures and 

stored procedures to see if there is a more efficient way to store and retrieve large 

datasets.  

Performance can have different meanings. Within the subject of computer systems, 

it could be factors such as transaction throughput, response time and storage space. 

But within the scope of this work performance is limited to the response time. One 

of the tables in the database is normalized and a few techniques are implemented for 

stored procedure that the company has not implemented to see if there have been 

any improvements in performance when retrieving data. The respond time for the 

various techniques implemented was measured in order to make a comparison on 

performance. 

The purpose of this thesis is to analyse database tables and how stored procedure can 

be improved to find a sustainable solution for the database in the future. Question to 

the work are: How can the database structure be improved with the aim of increas-

ing performance of data retrieval? Which techniques can improve stored procedure 

performance when it comes to retrieving large amount of data? 

The result of this work was that normalization has reduced the respond time for 

large data retrieval. One of the stored procedure techniques which is called sp_exe-

cutesql was one of the best techniques which improved the performance of execu-

tion time the most when it came to retrieve large amount of data. 

Keywords: stored procedure, normalization, database structure, sp_ex-

ecutesql, database performance  
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1 Introduktion 

Företaget X utför tester för olika produkter varje dag som genererar data och det 

sparas i en databas. Dessa mängder av data växer dag för dag och i och med att 

informationen stadigt växer leder detta till en kontinuerlig storleksökning för 

databaserna som blir allt mer svårhanterliga. Detta leder även till längre svarstider 

vid kommunikationen med databasen. Därför är det nödvändigt att hämta och lagra 

denna information på ett lämpligt sätt. Företagets databas är en väl fungerande 

databas där det inte finns några svårigheter att hämta stora datamängder men allt 

eftersom databasen växer kontinuerlig är företaget oroligt för databasens prestanda. 

Under de senare åren har datamängden lagrat i databasen ökat väldigt mycket vilket 

lett till att företaget vill att databasstrukturen skulle analyseras för att se om det finns 

förbättringsmöjligheter kring lagring och hämtning av data.  

Lagring och hämning av data sker med hjälp av stored procedure som är en 

förkompilerad SQL-fråga. Även om ett företag har en kraftfull infrastruktur kan 

prestandan försämras avsevärt av ineffektiva sökfrågor[1]. Det första generella steget 

som görs är att titta på hur SQL-frågan är skriven för att lösa problemet[2]. 

Prestanda kan ha olika betydelser; inom databassystem handlar det om faktorer som 

transaktionsgenomströmning, svarstid och lagringsutrymme[3]. Men det som är 

intressant för detta arbete är svarstiden som genereras från databasen till en kund. 

Att databasen genererar en snabbare svarstid är en viktig aspekt för företaget 

eftersom kunderna som hämtar data med en snabbare svarstid även kan hämta data 

från flera olika intervaller för att jämföra dessa på ett snabbare sätt. Detta innebär en 

kortare svarstid vilket gör att kunden kan hämta data snabbare samt hämta flera 

intervaller av data under en kortare tid. 

Normalisering är ett sätt att organisera data inom relationsdatabaser genom att 

minska på dataredundans och minska antalet anomalier. Eftersom databasstrukturer 

blir mer organiserade så kommer en undersökning av normalisering att utföras för 

att se om prestanda förbättras. Att uppnå den optimala relationsdatabasdesignen kan 

göras med hjälp av normaliseringstekniken enligt Colley och Stanier[4].  

Företagets databas är av typen SQL Server 2014 Standard som är en 

relationsdatabas. Tabellerna i databasen är löst baserade på National Intrument Test-

Strand tabeller och databasstrukturen som företaget har implementerat visas i Figur 

15. 
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1.1 Problembeskrivning 

Eftersom databasen växer kontinuerligt innebär det att data som lagras i databasen 

samt svarstiden för att hämta stora datamängder ökar. På de tre senaste åren har 

datamängden ökat rejält. Från 2014 till 2017 lagrades det cirka 300 000 data tester i 

en av de största tabellerna i databasen och från 2017 till mitten av 2019 har den ökat 

med cirka 800 000 data tester, vilket innebär en ökning på cirka 267 procent. 

Företaget förväntar sig att den procentuella ökningen kommer att öka i framtiden, 

vilket leder till att allt mer data kommer att behöva lagras i databasen. Därför 

kommer databastabellerna att analyseras för att hitta en hållbar lösningen för 

framtiden och för att minimera svarstiden för hämtning av stora datamängder. För 

tillfället fungerar databasen som den ska men företaget vill att den ska analyseras för 

att se om det finns bättre sätt att hantera datalagring samt hämtning av data än dem 

som är implementerade. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetet går ut på att analysera hur företaget har implementerat stored  

procedure och hur tabellerna i databasen är designade. Analysen ska hitta 

förbättringsförslag och eventuellt implementera förbättringen med hjälp av olika 

tekniker. Syftet med arbetet är att analysera och implementera en hållbar lösning för 

datalagring samt hämtning. 

Frågeställningar: 

• Hur kan databasstrukturen förbättras i syfte att öka prestanda vid hämtning 

av data?  

• Vilka tekniker kan förbättra prestanda för stored procedure vid hämtning av 

stora datamängder? 

1.3 Avgränsningar 

Det finns många faktorer som kan påverka prestandan i databasen. Indexering är en 

av de tekniker som används mest när det gäller att optimera prestandan. 

Examensarbetet kommer inte att analysera indexering eftersom företaget redan har 

en väl fungerande indexering. Det kommer heller inte att modifiera stored 

procedure som inte använder sig av de tabeller som är modifierade. Vissa tekniker 

inom stored procedure kommer att tas upp men inte testas eftersom vissa av dessa 

redan är implementerade av företaget. Examensarbetet kommer bara att titta på 

tabellerna som är löst baserade på Nationals Intrument TestStrand eftersom det är 

dessa tabeller som företaget använder sig av vid lagring och hämtning av data.  
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Stored procedure som lägger till eller uppdaterar data kommer att bortses eftersom 

uppdragsgivaren vill att hämtning av data skulle analyseras och förbättras. Alla 

stored procedure som använder sig av modifierade tabellen kommer att 

implementera den nya tabellen. Mätningen av svarstid kommer bara att mätas vid 

den stored procedure (GetReports) som hämtar testdata. Examensarbetet kommer att 

angränsas till stored procedure och inte andra stored program på grund av att de inte 

är relevanta i den här situationen. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server är ett relationsdatabashanteringssystem och som namnet 

antyder är detta en produkt från Microsoft. Microsoft SQL Server är säkrare när det 

gäller accessen och manipulering av databasfiler jämfört med MySQL som är en 

öppen källa[5], vilket gör att företaget X väljer att använda SQL Server. Microsoft 

SQL Server stödjer ett stort antal av transaktionsbehandlingar, affärsunderrättelse 

och analysprogram. Det är en av de tre största marknadsledande 

databasteknologierna tillsammans med Oracle Database och IBMs DB2[6]. 

2.2 Databasstruktur 

2.2.1 Relationsdatabas 

Dataposter i ett relationsdatabashanteringssystem lagras i tabeller vilket innebär en 

samling av rader som innehåller ett antal kolumner. Varje kolumn lagrar 

information om en viss typ av data för radernas dataposter. Data i tabellerna kan nås 

genom att använda språk som databashanteringssystemet känner igen, till exempel 

SQL (Structured Query Language) genom att ställa en SQL-fråga. 

Resurserna för databashanteringssystem kan konsumeras mycket mer om 

användaren ställer en dåligt SQL-fråga till databasen. Detta minskar prestandan 

skriver Nelson[2] . En dåligt ställd SQL-fråga kan till exempel leda till en hög 

exekveringstid eller ett stort antal rader som läs, skrivs eller sorteras. Lösningen till 

problemet då är att titta på hur frågan skrivs[2]. Om SQL-frågan exekveras sällan 

såsom en gång vid starten av ett program eller system så är dess inverkan på 

systemets prestanda obetydlig. Men om SQL-frågan exekveras ofta kan prestandan i 

systemet eller programmet förbättras avsevärt. Enligt Hidayat, Arifudin och 

Alamsyah[7] kan SQL-frågans prestanda saktas ner när den ska hämta information 

från flera tabeller och när den ska hämta stora datamängder.  

Relationsdatabas är ett komplext system. Relationsmodell är en modell som ofta 

används för att bearbeta databasen eftersom det finns sammanhängande 

informationstabeller, vilket innebär att data som lagras står i relation till varandra. 

Varje rad i tabellerna för relationsdatabashanteringssystem kan unikt identifieras 

genom en nyckel som oftast hänvisas som ID och med den kan olika tabeller kopplas 

till varandra. 

• Huvudnyckel (Primary-key) används för att unikt identifiera en rad i en tabell.  
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• Främmandenyckel (Foreign-key) innebär att tabellen lagrar Id-värde av andra ta-

beller i en kolumn som fungerar som en koppling. Denna kan även kallas för 

referensnyckel och med nyckeln referera till en annan tabell. 

2.2.1.1 Funktionella beroenden 

Ett viktigt koncept som är associerat med normalisering är funktionella beroenden 

(functional dependencies), vilket Connolly och Begg[3] beskriver som ett 

förhållandena mellan attributen i en relation.  

 

Figur 1: Funktionellt beroende mellan olika attribut. 

Figur 1 visar relationen mellan två olika attribut och kan uttryckas på följande sätt: 

attribut B är funktionellt beroende av attribut A eller attribut A determinerar 

attribut B. 

• Fullt funktionellt beroende 

En annan egenskap som normalisering kan utnyttja av funktionell beroende 

är att en determinant bör ha det minsta antal attribut som är nödvändigt för 

att upprätthålla det funktionella beroendet med attribut på höger sida. 

Fullt funktionellt beroende indikerar om ABC och D är attribut för en 

tabell, D är fullt funktionell beroende av AB och C, om D är funktionellt 

beroende av AB och C men inte någon korrekt delmängd av ABC. Det vill 

säga D kan inte vara full funktionellt beroende bara för A, AB eller AC, utan 

D är full funktionellt beroende av hela A, B och C tillsammans. Ett konkret 

exempel kan i det här fallet vara studentID, studentNamn, lärareID, och 

studentBetyg. Här är då studentBetyg fullt funktionellt beroende av 

kombinationen studentID och lärareID. Fullt funktionellt beroende gäller 

inte om studentBetyg bara är beroende av studentID eller lärareID. 

• Partiell beroende 

Partiellt beroende innebär att om en mängd attribut A determinerar attribut 

B och om det finns data som kan tas bort från attribut A utan att påverka 

själva beroende kallas det för partiellt beroende. 

• Transitivt beroende 

Transitivt beroende indikerar ett villkor där A, B och C är attribut för en 

relation så att attribut A determinerar attribut B och attribut B determinerar 

attribut C, så är attribut C transitivt beroende av attribut A via attribut B.  



 

6 

2.2.2 Normalisering 

Normaliseringen introducerades 1970 med syftet att organisera data inom 

relationsdatabaser genom att minska på data redundans och minska på antalet av 

anomalier. Det är en formell process som har sitt ursprung i matematisk mängdteori 

och den består av flera tydligt definierade steg och kräver förståelse för funktionellt 

beroende. Data som lagras i tabellerna sägs vara i den första, andra, tredje och så 

vidare, normalform. Ju högre normalform det är desto mer strukturerad är den data 

som lagras. Ökar graden av normalisering så minskar dataduplicering och 

möjligheten till logiska inkonsekvenser minskar. Normalisering förenklar 

utvecklingen, underhåll, och utvidgningen av databasen; men en högre grad innebär 

att det blir flera tabeller och flera kopplingar vilket leder det till att prestandan kan 

minska beskriver Berrington[8] och detta nämnde även Lee[9] i sin forskning. Enligt 

Kent[10] minskar prestanda bara hos en viss datahämtningsapplikation så därför 

måste önskvärdhet om normalisering bedömas om den ska normaliseras för att 

förbättra prestanda.    

Många databasdesigner väljer att stanna med tredje normalform eftersom att det 

tycker att denna nivå förhindrar de flesta anomalier och att ju högre normalform det 

är ju mer komplext och svårare är det att implementera[11]. Det skapar också 

svårigheter för användaren genom att det inte direkt går att integrera med databasen 

på grund av dess komplexitet vid högre nivå av normalform. Syftet med 

normaliseringen är att hitta lämplig uppsättning av relationer som är det mest 

kostnadseffektiva med tanken att reducera antal anomalier. 

De egenskaperna hos en lämplig uppsättning av relationer innefattar följande: 

• Det minimala antalet attribut som krävs för att stödja företagets datakrav. 

• Attribut med ett nära logiskt förhållande som finns i samma relation.  

• Minimal redundans, med varje attribut representerad endast en gång. 

Fördelen med att använda en databas med de lämpliga uppsättningarna av relation är 

att databasen blir lättare för användaren att få tillgång till och underhålla data. En 

annan fördel med normalisering är att det sparar lagringsutrymme i datorn[11]. 

2.2.2.1 Ingen normalform (UNF) 

Ingen normalform är en tabell som innehåller en eller flera repeterande grupper. En 

repeterande grupp är en grupp av attribut i en tabell som innehåller flera värden för 

en enda nyckel i en tabell[3]. 
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2.2.2.2 Första normalform (1NF) 

Första normalform är en relation där varje rad och kolumn innehåller ett och endast 

ett värde och varje kolumn har ett unikt namn vilket uppfyller kravet för första 

normalform[3]. 

 

Figur 2: Ingen normalform[3]. 

 

Figur 3: Första normalform[3]. 

Figur 3 visar att datagrupper har brutits ut från Figur 2 för att uppnå fösta 

normalform. För att övergå från en icke normaliserad tabell till 1NF är det 

ändamålsenligt att börja med att få bort repeterade grupper i en tabell. Detta leder i 

sin tur till att tabellen kommer att hålla atomära (odelbara) värden för varje kolumn 

och rad vilket uppfyller kravet för första normalform. I Figur 2 på rad ett och 

kolumn fyra lagras 6 Lawrence St, Glasgow och 5 Novar Dr, Gasgrow. I Figur 3 har 

denna data brutits ut till varsin rad. 

2.2.2.3 Andra normalform (2NF) 

2NF kräver att tabellen är i första normal och kommer till användning när det gäller 

relationer med sammansatta nycklar, det vill säga relationer med en primärnyckel 

som består av två eller flera attribut[3]. Primärnycklar i detta fallet, vilket visas i 

Figur 4 nedan, är kolumnerna ClientNo och propertyNo. 
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Figur 4: Andra normalform[3]. 

När 1NF identifierades fanns det partiella beroenden på primärnyckel och för att 

övergå till 2NF har ClientRental tabellen brutits till tre tabeller (Client, Rental, 

PropertyOwner) som fyller kraven för 2NF (se Figur 4). 

2.2.2.4 Tredje normal(3NF) 

Den tredje normalformen kräver att relationen är i andra normalform och att 

tabellen inte håller någon transitivt beroende av primärnyckel samt att inga attribut 

är funktionellt beroende av annan än nyckeln[3].  

 

Figur 5: Tredje normalform[3]. 

Figuren 4 kan ytterligare delas in i flera tabeller för att uppnå 3NF. Genom att 

identifiera 2NF så är client, Rental tabellen redan i 3NF. Däremot i PropertyOwner 

Tabellen förekommer transitivt beroende där oName är transitivt beroende av 

ownerNo. Detta kan göras genom att bryta tabellen propertyOwner till ytterligare två 

tabeller som visas i Figur 5 som är i 3NF. 
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2.2.2.5 Anomalier 

Begreppet anomali betyder avvikelse. Inom databasen innebär det att ett fel eller 

inkonsekvent data uppkommer när en användare försöker modifiera en tabell som 

innehåller redundans data[3]. 

En tabell som inte är tillräckligt normaliserad kan lida av olika typer av data 

anomalier. Relationer i tabellen kan lida av dessa tre data anomalier: 

Insättningsanomali, Uppdateringsanomali och Borttagningsanomali.  

• Insättningsanomali innebär att data inte kan läggas till i databasen på 

grund av att en viss data måste finnas först innan det går att lägga till det nya 

data[3]. 

• Uppdateringsanomali innebär att databasen innehåller data redundans 

vilket gör det svårare för modifiering av data och kan leda till att inkorrekt 

data lagras. På grund av modifiering av data redundans så måste alla 

kopieringar av det ändras. Det kan vara svårt att ändra på all data redundans i 

en mycket större tabell[3]. 

• Borttagningsanomali innebär att information kan försvinna på grund av 

att vissa data tas bort från databasen. Om en rad till exempel lagrar all 

information om en person och personen skulle tas bort från tabellen så skulle 

all information om personen försvinna[3]. 

2.3 Stored procedure 

Tankic[12] skriver att stored procedure är en vanlig SQL-fråga som är 

förkompilerad och som sparas i SQL Servern så att den kan återanvändas flera 

gånger. Detta ger möjligheten att kunna ange parametrar till SQL frågan och 

källkoden sparas nästan alltid inuti databasserversystems tabeller. 

Det bästa sättet att förbättra prestandan är att skriva en SQL-fråga till databasen på 

olika sätt och titta på exekveringsplanen och jämföra dessa med varandra. Att 

optimera en fråga är en av det viktigaste egenskaperna som SQL-utvecklare och 

databas administratör ska ha, vilket stöds av Kumari[1].   

2.3.1 Användning av stored procedure 

• Exekverings hastighet ökar 

Kompileringen under exekveringen behöver inte ske varje gång en stored 

procedure skapas, vilket gör att det sparas mycket tid. Eftersom den sparas 

inuti databas servern kan den använda mycket av den datorprestanda och de 

resurser som finns i SQL serven skriver Baohua och Ling[13], vilket också 

stöds av Li och Lu[14]. 
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• Databassystem prestanda ökar 

När Stored procedure exekveras för första gången så sparas 

exekveringsplanen i cacheminne. De operationer som kommer att utföras 

efter den första exekvering behöver då bara göra ett anrop till den 

kompilerad binärkoden för att utföra operationerna från cacheminnet[13]. 

Detta leder till att prestandan kommer att förbättras eftersom 

exekveringsplanen redan finns.  

2.3.2 Stored procedure teknik i syfte att öka prestanda 

• SET NOCOUNT ON 

När en SQL Server exekverar en procedur kommer den att räkna ut och 

skicka med DONE_IN_PROC-meddelande som berättar hur många rader som 

påverkas av operationen, vilket ökar nätverksflödet. Nätverksflödet kan 

minskas genom SET NOCOUNT ON beskriver både Kumari[1] och Devre[15]. 

Enligt Mercioiu och Vladucu[16] måste stored procedure inkludera SET 

NOCOUNT ON i syfte med att förbättra prestanda.  

• Namn på schema tillsammans med objektets namn 

Att använda schemanamn tillsammans med procedurnamn kommer att 

hjälpa till med att söka upp objektet direkt i det rätta schemat istället för att 

databasen ska söka upp objektet i andra möjliga schema innan den hittar det 

rätta objektet[15], vilket också stöds av Pinal[17].  

• Specificera kolumn namnet istället för stjärna (*) 

SQL-frågan kommer att exekveras snabbare när den anger kolumnnamn vid 

frågan till databasen och begränsar resultatet från frågan genom att hämta 

data från vissa kolumner i tabellerna istället för alla kolumner i tabellen. 

Detta ger fördelar till prestanda eftersom frågan returnerar ett antal 

kolumner istället för alla kolumner vilket minskar nätverkstrafiken och höjer 

den generella prestandan av frågan beskriver Kumari[1]. 

• GROUP BY, ORDER BY och DISCTINCT  

Genom att använda något av dessa tre operationerna kommer SQL Servern 

att skapa en osynlig tabell för användaren där den kommer att sortera och 

arbeta med data som den har samlat in för att göra dessa operationer. Detta 

leder till att det kan ta längre tid när dessa operationer befinner sig i SQL-

frågan[1].   

• Dynamiskt sp_executesql 

Det finns olika sätt att exekvera en dynamiskt Transact-SQL (T-SQL) som är 

en uppsättning programtillägg från Microsoft som lägger till flera funktioner 
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i SQL. Till Exempel transaktionskontroll, felhantering, radbehandling och 

EXECUTE(EXEC) eller sp_executesql. 

Sp_executesql i stored procedure stödjer parameter och koden kan lätt 

återanvändas. Exekveringsplan för en dynamiskt statement kan bara 

återanvändas om varje tecken, inklusive fall, mellanslag, kommentarer och 

parameter är samma hos båda statement, vilket stöds av Pinal[17].   

Exempel om användaren skriver ned stående sats (se Figur 6): 

 

Figur 6: Bilen visar en dynamiskt T-SQL som använder EXEC. 

Den kommer att spara en exekveringsplan för satsen som användaren matar 

in värden i @NumberOfGames och detta kommer inte att kunna återanvändas 

om användaren ändrar värde på NumberOfGames. Medan för sp_executesql 

nedan (Figur 7): 

 

Figur 7: Bilden visar en dynamiskt T-SQL som använder sp_executesql. 

Kompileringsplanen av sp_executesql för @statement kommer att 

återanvändas även om det är andra värden på NumberOfGames. Detta i sin tur 

leder till en prestandaförbättring skriver Pinal[17]. 

Parametrarna som matas in i sp_executesql måste vara i ordning eftersom 

annars kan det generera ett felmeddelande, vilket i sin tur innebär att 

användaren måste mata in rätt parameter i rätt ordning. Sahoo[18] skriver att 

risken för SQL Injection på sp_executesql är mindre än EXECUTE. 
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3 Metod 

Det första momentet innefattar insamling av information om ämnet normalisering 

samt olika tekniker hur en stored procedure kan förbättra prestanda. Detta görs 

med hjälp av böcker, forskningsartiklar, andra examensarbeten samt websidor på 

internet. Hjälpmedel kommer att granskas för att se om det är relevanta till 

examensarbete. 

Andra momentet innefattar analys av företagets stored procedure samt 

databastabeller. Analysen görs för att få fram potentiella förbättringar för stored 

procedure samt designen för databastabellerna. Analysen av stored procedure 

kommer att titta på ifall det uppfyller kravet för olika tekniker som kan förbättra 

prestandan inför datahämtning. Analysen av databasstrukturen innefattar att titta på 

data som lagras i tabellerna och jämföra med de fakta som har samlats in för 

normalisering och sammanställa vilken nivå av normalisering som tabellerna 

innefattar. Data i tabellerna måste analyseras i syftet med att normalisera tabellerna 

till 3NF eftersom denna nivå enligt tidigare forskningar är den mest effektiva nivån 

när det gäller minskning av anomalier samt dataredundans. Detta leder till att en 

undersökning av 3NF är fokuset i detta arbete när det gäller databasstrukturen. 

Till sist kommer tekniker att implementeras utifrån analysen och detta kommer att 

testas för att få fram en svarstid vid datahämtning. Datahämtning sker med hjälp av 

stored procedure eftersom det är så en kund/företaget hämtar data. 

Implementeringen kommer att ta hjälps av informationsinsamling och för testningen 

kommer en inbyggd funktion i SQL Server Management Studio att användas. Den 

inbyggda funktionen visar statisk över exekvering vid datahämtning samt generar en 

svarstid. Total execution time kommer att användas för att presentera resultat ef-

tersom det är tiden för hela processen; från att klienten skickar en förfråga till data-

basen till att ett svar genereras. 
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4 Genomförande och resultat 

4.1 Informationssamling 

Första momentet av exmanarbetet är att analysera företagets databas. Det görs med 

hjälp av MySQL Workbench där databastabellerna och dess relation ritades upp (se 

Figur 15) eftersom det var svårt att se relationen i SQL Server Management Studio. 

SQL Server Management Studio var något nytt för oss därför måste det analyseras 

för att få en bättre förståelse om hur olika funktioner fungerar samt grunden för hur 

tabeller skapas, uppdateras eller tas bort.  

För att förstår hur Nationals Intrument TestStrand tabeller fungerar har information 

om detta sökts upp på Nationals Intruments hemsida. För att ta reda på om 

databastabellerna är normaliserade har även information om normalisering sökts upp 

på olika databaser som skolan har tillgång till, till exempel IEE och ACM, men även 

på internetsidor som granskats för att se om dem är trovärdiga. 

Stored procedure var något nytt som vi tidigare inte har haft kunskaper om. Vi var 

tvungna att ha en bättre förståelse kring detta eftersom det är någonting som 

uppdragsgivaren ville att det skulle analyseras ifall det går att skriva om SQL-frågan i 

syftet med att förbättra prestanda. Den mesta informationen om detta söktes upp 

med hjälp internet men även en liten del från böcker. Den största hjälpen var 

Microsofts hemsida som skriver om SQL Server samt stored procedure. 

4.2 Analys 

Företagets databas är löst baserat på Nationals Instrument TestStand Schema där det 

ingår 3 tabeller: UUT_RESULT, STEP_RESULT och MEAS_NUMERICLIMIT. Se-

dan har företaget själv implementerat 15 egna tabeller. Kolumnerna med namnet ID 

är primärnycklar i tabellerna som företaget har implementerat. 

Tabellerna i databasen lagrar strängar, BIT, Blob:ar, heltal och flyttal. 

4.2.1 National Instrument tabeller 

UUT_RESULT 

UUT står för Unit Under Test. Det är en tabell som sparar resultatet av individuella 

UUT-tester. Exempel visas i Figuren nedan. 



 

14 

 

Figur 8: Bilden visar hur en standard UUT_RESULT tabell kan ser ut[19]. 

Figur 8 visar att det finns tre kolumner: ID, SERAIL_NUM och STATUS. Ett test 

kommer att ha ett ID och serienummer som kan unikt identifiera testet. STATUS 

beskriver om testet har passerat eller inte. Tabellen visar generellt vad som kan 

lagras och företaget som använder sig av detta kan lägga på flera kolumner om det 

behövs. ID är primärnyckel i tabellen som visas i Figur 8. 

STEP_RESULT 

STEP_RESULT lagrar resultatet av varje steg som exekverades för en UUT-test. Ett 

UUT kan alltså ha ett eller många steg och STEP_RESULT håller koll på alla dessa 

steg och loggar om varje steg har passerats eller inte. Även här kan användaren själv 

lägga till kolumner om det behövs. 

 

Figur 9: Bilden visar hur en standard STEP_RESULT tabell kan ser ut[19]. 

Figur 9 visar att kolumn två kopplas till UUT_RESULT genom UUT. UUT 1 har tre 

olika steg som STEP_RESULT håller reda på genom ID. Med denna tabell kan 

användaren se hur många steg av ett UUT-test som har passerat eller inte. ID är 

primärnyckel och UUT är främmandenyckel i tabellen för Figur 9. 

MEAS_NUMERICLIMIT 

MEAS_NUMERICLIMIT lagrar mätningsresultat av olika steg av STEP_RESULT. 
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Figur 10: Bilden visar hur en standard MEAS_NUMERICLIMIT tabell kan ser ut[19]. 

Figur 10 visar att STEP i MEAS_NUMERICLIMIT är en främmande nyckel till 

STEP_RESULT tabell. Det som användaren kan se från tabellen är hur många 

mätningar av ett steg som har gjorts, hur stor mätningen är samt gränsvärden. Ifall 

ett steg av STEP_RESULT inte har ett numeriskt gränsvärde kommer det inte att 

mätas, i detta fall ID 3 från STEP_RESULT. ID är primärnyckel och STEP är 

främmandenyckel i Figur 10.  

4.2.2 Lagring av data i databasen sedan 2014 

 

Figur 11: Bilden visar data som lagras i databasen sedan 2014 samt hur det har ökat. 

Figur 11 visar att de tre senaste åren har data i tabellen UUT_RESULT ökat rejält i 

jämförelse med åren från 2014 till 2017. Från 2017 till mitten av 2019 har data ökat 

med 800 000 tester vilket är cirka 267 i den procentuella ökningen. Företaget 

förväntar sig att det kommande året kommer kurvan att stiga ännu högre på grund 

av att fler och fler produkter ska testas samt att mängden kunder från hela världen 

ökar. 
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Figur 12: Bilden visar uut-tester för produkt 16 

Figur 12 visar det att det under det senaste året har det gjorts många UUT-tester för 

produkt 16. Den visar en kontinuerlig ökningen och denna produkt valdes på grund 

av att det var den näst sista produkten som lagrades i tabellen UUT_RESULT innan 

den riktiga databasen kopierades för analys.  

 

Figur 13: Bilden visar uut-tester för produkt 17. 

Kurvan för produkt 17 som visas i Figur 13, visar en kontinuerlig ökning och att det 

ständigt görs nya tester för denna produkt. Produkten valdes för att mäta svarstiden 

för datahämtning eftersom det är den sista produkten som lagrades innan databasen 

kopierades för att analyseras. Både produkt 16 och 17 är relativt nya produkter, 

vilket innebär att testdata inte finns från tidigare än 2018–04.  
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Figur 14: Bilden visar uut-tester för produkt 78 sedan 2014. 

Produkt 78 som visas i Figur 14 är en produkt där det har gjorts tester sedan 2014. 

Det visar en kontinuerlig ökning fram till 2018 efter varav det inte görs lika många 

tester för produkten. Denna produkt togs med för att visa hur UUT-tester ser ut för 

en produkt som testats sedan 2014. 
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4.2.3 Databasstruktur 

 

Figur 15: Bilden visar relation mellan olika tabeller som ingår i databasen från början. 

Företaget vill helst inte visa vad som lagras i tabellerna och därför var de tvungna att 

anonymisera data i tabellerna som visas i Figur 15. Även kolumnnamn måste 

anonymiseras på grund av att andra företag som gör liknande tester som företag X, 

med kolumnnamnet lätt kan förstå vad för data som lagras i tabellerna. Med denna 

data skulle de kunna utnyttja informationen som finns i Figur 15 (om det inte skulle 

vara anonymiserat).  

Mellan UUT_RESULT-tabell och STEP_RESULT-tabell och mellan STEP_RESULT-tabell 

och MEAS_NUMERLICLIMIT-tabell är det ett till många förhållande. Det är även ett 

till många förhållande mellan STEP_RESULT-tabell och de resterande tabellerna där 

namnet börjar med STEP. 
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För att analysera data i de olika tabellerna undersöktes vilka data som lagras i 

kolumnerna. I UUT-tabellen lagrar det data om ett test, vilket innebär att kolumner 

som inte är markerade med färger tillhör en grupp data och de markerade med 

färger tillhör andra grupper av data. Kolumnerna i UUT-tabellen som inte är 

markerade med färger lagrar data om till exempel starttiden för testet, hur lång tid 

det tog att göra testet etcetera. Det som är markerat med orange färg lagrar data om 

användaren som skrev testet och de blåmarkerade kolumnerna lagrar data om vilka 

generella program som användes för testet: dess namn, nummer och revision. De 

grönmarkerade kolumnerna lagrar data om versioner av de företagsprogram som 

testet gjordes i. Företagets program är två olika program, i olika versioner, som 

företaget själva har skapat.  

I STEP_RESULT-tabellen lagras data om olika steg av ett test. Det lagrar namn på 

de olika stegen för ett test och vilken typ av steg det är. Som Figur 15 visar finns det 

sex tabeller där namnet börjar med STEP och är kopplade till STEP_RESULT. 

Dessa tabeller har företaget implementerat själva och anledningen till detta är att få 

bort transasiva beroenden från STEP_RESULT-tabellen. STEP_1 innehåller tre 

kolumner: ID, STEP_RESULT_ID (främmandenyckel) och en kod som avslutar 

testet för steget. STEP_2 innehåller data om hur det gick för de olika stegen, det vill 

säga om testet har klarats eller inte. STEP_3 innehåller data om hur mycket resurser 

som stegen krävde. STEP_4 innehåller sekvenser av de olika stegen, till exempel 

namn på sekvensen och filsökvägen till sekvensen. STEP_5 

innehåller data om föremålet för de olika stegen. STEP_6 lagrar information om 

olika begränsningar som ingår i vissa steg. 

I MEAS_NUMERICLIMIT lagras data om de olika mätvärdena för de olika stegen. 

Om ett steg handlar om till exempel att testa ett kretskort så kommer det att ingå 

hur mycket el kortet drar, den maximala/minimala mängd el som får dras och dylikt  

En kontroll av data som lagras i tabellerna leder det till att attribut i tabellerna 

innehåller flera värden för en enda nyckel vilket leder till att tabellerna inte är 

icke-normalform. För att uppfylla 1NF krävs det att varje rad och kolumn innehåller 

ett och endast ett värde, vilket gör tabellerna i databasen uppfyller detta. Tabellerna 

uppfyller även 2NF eftersom primärnyckel (ID-kolumnerna som visas i Figur 15) är 

kopplad till endast ett singelattribut. För STEP_RESULT visar Figur 15 att även 

3NF uppnås eftersom företaget har brutit ut olika datagrupper från tabellen som gör 

att det inte förekommer ett transitivt beroende. För MEAS_NUMERLICLIMIT 

förekommer det inget transitivt beroende eftersom det bara ingår mätdata i tabellen 

vilket gör att även denna tabell uppfyller 3NF. 
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UUT_RESULT som analyserades har sammanlagt 20 kolumner och det ingår cirka 

1,1 miljoner dataposter. STEP_RESULT som analyserades har sammanlagt 20 

kolumner och där ingår cirka 440 miljoner dataposter. MEAS_NUMERICLIMIT-

tabellen som analyserades har 11 kolumner och där ingår cirka 275 miljoner 

dataposter.  

Efter att databasstrukturen analyserats visade det sig att det bara var 

UUT_RESULT-tabell som hade transitivt beroende mellan olika attribut, det vill 

säga data som lagrats i tabellen tillhör olika grupper av data. Det tillkommer även 

dataredundans hos de kolumner som brutits ut. Detta innebär att det kommer att 

skapas tre nya tabeller som kommer att kopplas till UUT_RESULT-tabell för att 

lagra olika grupper av data i egna tabeller. De nya tabellerna gör att den data som 

lagras i UUT_RESULT får mindre redundans samt blir mindre i storlek. De som är 

markerade med färg är kolumnerna som kommer att brytas ut. För STEP_RESULT 

och MEAS_NUMERLICLIMIT har företaget redan implementerat så att tabellerna 

uppfyller tredje normalform. För STET_RESULT så lagras olika grupper av data i 

olika tabeller som Figur 15 visar där de olika datagrupperna lagras i varsin 

STEP-tabell. För MEAS_NUMERICLIMIT så tillhör data i tabellen samma grupp av 

data (mätningsdata). 

4.2.4 Stored procedure 

Företaget har 58 olika stored procedure där 28 stycken använder sig av 

UUT_RESULT. I Stored procedure som använder sig av UUT_RESULT ingår det 4 

stycken Add-operationer, 16 stycken Get-operationer, 4 stycken Insert-operationer 

och 4 stycken Update-operationer.  

Alla stored procedure som använder sig av UUT_RESULT kommer att analyseras. 

Eftersom UUT-tabellen kommer att ändras till en annan struktur så måste även 

stored procedure ändras för att det ska fungera. Det kommer även undersökas om 

det finns ett bättre sätt att skriva stored procedure på så att det kan hämta data från 

UUT-tabell på ett bättre sätt och förbättra prestandan. Fokus ligger på en stored 

procedure som heter GetReports där data hämtas från UUT-tabell och denna 

procedur används av företagets program som kunderna använder sig av för att hämta 

data. Denna procedur kommer att användas som ett test där olika tekniker kommer 

att användas för att skriva om dennas SQL-fråga och sedan kommer svarstiden för de 

olika teknikerna att mätas genom att exekvera olika tekniker med de valda 

intervallen och sedan hämta svarstiden från Include client statistics. De andra 

procedurerna kommer det inte att göras tester på eftersom de inte används lika 

mycket som GetReports, utan mer för att hämta ett antal data med speciella villkor. 
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Figur 16: Stored procedure GetReports. 

Figur 16 visar hur stored procedure GetReports som företaget använder för att hämta 

data från UUT-tabell ser ut. Det är en enkel procedur där det skapas ett antal 

inmatningsparametrar som visas med @. Sedan skapar den en temporär tabell som 

frågar efter en speciell data från UUT-tabell och skickar in data in i den 

temporära tabellen och kontrollerar behörighet. Bredvid SELECT är det en hel del 

data som ska hämtas. Det som är intressant med proceduren är det som står under 

WHERE, alltså villkoret. Det kan se komplicerat ut men villkoren här är inte mer 

komplicerade än att den kontrollerar inmatningsparametern och tilldelar data som 

hämtas med vissa parameter. Slutligen så sorteras data som hämtas efter ett visst 

data.  

Analysen av GetReports kom fram till att det fanns två olika tekniker som kan 

användas i proceduren för att testa. De två teknikerna är schemanamn och 

sp_executesql eftersom dessa är tekniker som företaget inte har implementerat i 

GetReports. Tekniken SET NOCOUNT ON har företaget redan implementerat i 

GetReports. Under 2.3.2 togs det upp att GRROUP BY, ORDER BY och DISTICT ska 

undvikas. Denna teknik går dock inte att undvika i GetReports eftersom enligt före-

taget så måste data vara sorterad för en kund. För att undvika stjärna (*) vid 

select-sats så har företaget inte heller implementerat det, vilket är ett tecken på att 

denna teknik inte behöver testas. Analysen av GetReports gjordes genom att titta på 

proceduren och anteckna vilka tekniker som företaget har och inte har implanterat. 

Detta ledde då till att schemanamn och sp_executesql måste implementeras för att 

kunna jämföra med den GetReports som företaget har implementerat. 
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4.3 Implementering 

4.3.1 UUT_RESULT nya struktur 

 

Figur 17: Bilden visar NEW_UUT_RESULT och de nya tabellerna som den är kopplad till. 

I tabellen UUT_RESULT som visas i Figur 15 lagras det en del data redundans i 

vissa attribut vilket leder till att sex attribut i tabellen måste brytas ut för att få bort 

transitivt beroende som visas i Figur 17.  

Dessa attribut läggs sedan i en annan tabell som kopplas till NEW_UUT_RESULT 

genom ID. För att tabellen ska kunna kopplas skapas det tre nya attribut i 

NEW_UUT-tabellen: UUT_blue_table_id, UUT_green_table_id och 

UUT_orange_table_id. 

Data som fanns i OLD_UUT-tabell attributet kommer att överföras till BlueTable 

genom att kopiera data på följande sätt (se Figur 18). 

 

Figur 18: Bilden visar hur data kan överföras från gamla UUT till det nya UUT. 

Eftersom UUT_RESULT har cirka 1 miljon data poster och UUT_BlueTable har cirka 

500 data poster på grund av DISTINCT data så kommer kopplingen ske på följande 

sätt (se Figur 19). 

 

Figur 19: Bilden visar hur implementering för kopplingen mellan UUT nya struktur. 
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Med villkoren som ställs till databasen så säkerställs det att kopplingen mellan 

tabellerna sker på ett säkert sätt. Varje gång UUT_blue_table_id i NEW_UUT-table 

ska uppdateras måste det kontrollera noggrant att villkoren överensstämmer. Varje 

id har egna villkor som måste uppfyllas, det vill säga skriva UPDATE-operationen 

500 gånger för att den nya strukturen skall fungera. 

Processen INSERT INTO och UPDATE kommer att göras på liknande sätt på de nya 

tabellerna som skapades men med olika villkor beroende på attributet. 

4.3.2 Stored procedure 

Det som har modifierats är 28 stored procedure som använder sig av 

UUT_RESULT. Inte så många ändringar behövde göras på så många procedurer 

förutom på GetReports. För att de andra procedurerna som använder UUT_RESULT 

ska fungera med den nya strukturen visade det sig att det bara var att ändra vart data 

skulle hämtas ifrån samt några INNER JOIN för att proceduren skulle kunna veta 

vilken tabell data skulle hämtas ifrån. Figur 20 visar ett exempel på hur kolumnerna 

från olika tabeller kopplas. 

 

Figur 20: Bilden visar implementering för procedurerna som hämta data från det nya UUT. 

Huvudfokus ligget hos GetReports eftersom denna procedur används av ett program 

som företagets kunder använder sig av för att hämta data. Detta innebär att det 

kommer att implementera några tekniker för att kunna testa prestandan på 

proceduren. Teknikerna är:  

• Företagets GetReports med nya struktur av UUT 

• Företagets GetReports med schemanamn och nya struktur av UUT 

• Sp_executesql med nya struktur av UUT 

Det som var svårast att implementera var sp_executesql eftersom det är den teknik 

som det krävs mest förståelse för eftersom det handlar om att exekvera en sträng. 

Detta innebär att SQL Server Managements Studio inte kommer att kunna visa 

något fel vid implementeringen. För att kunna veta om sp_executesql fungerar 

måste strängen som proceduren ska exekveras skrivas rätt.   
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Företaget GetReports med modifierad UUT 

 

Figur 21: Bilden visar (det som är omringat med rött) det som har implementeras på GetReports. 

I denna implementering som visas i Figur 21 var det inte så mycket nytt som imple-

menterades. Men denna implementering behövdes för att kunna mäta och jämföra 

prestandan mellan den gamla och den nya databasstrukturen. Resultatet av denna 

implementation kommer att kunna visa om databasstrukturen kan förbättra prestan-

dan vid datahämtning.   
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Företagets GetReports med schemanamn och modifierad UUT 

 

Figur 22: Bilden visar GetReports som hämtar data från den nya strukturen samt använder sig av 
schemanamn. 

 Procedur i Figur 22 är samma som proceduren i Figur 21. Tekniken som har imple-

menterats i denna procedur är vad som kallas schemanamn. I detta fall är dbo sche-

mat för databasen. Denna teknik implementerades för att testa och sedan jämföra 

om schemanamn kunde förbättra prestandan.  
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Sp_executesql med nya struktur av UUT 

 

Figur 23: Bilden visar hur sp_executesql för GetReports. 

För sp_executesql som visas i Figur 23 ingår det både användarens inmatningspara-

metrar och extra parametrar som deklareras samt tilldelas inne i proceduren. De ex-

tra parametrarna är: @statement som är hela SQL-frågan som ställs till databasen, 

@columnList som är en lista av datakolumner, @tablevar som är en temporär tabell 

som kontrollerar behörigheten. Användarens inmatningsparametrar visas i början av 

proceduren. 

Det som kännetecknar sp_executesql är att stored procedure exekverar en sträng av 

SQL-fråga. Texten med grå färg betecknar att det är en sträng. Figur 23 visar att 

SET @statement är hela SQL-frågan som en sträng. Längst ner visas EXEC sp_execu-

tesql @statement vilket innebär att de deklarerar nya parametrar som tilldelas till an-

vändarens inmatningsparametrar för att kunna skicka in dem till strängen. 
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4.4 Testning 

Att mäta svarstiden genomförs med hjälp av Include clients statistics som visar Total 

execution time, vilket är tiden för Wait time on server replies tillsammans med tiden för 

Client processing time[20]. Wait time on server replies är tiden från att det sista 

förfrågningspaketet lämnat klienten till att det första svarspaketet returneras från 

servern. SQL Server Management Studio agerar som klient, alltså det verktyg som 

skickar frågor till servern. Client processing time är tiden mellan det första och det 

sista svarspaketet på de frågor som ställts. Databasen (SQL Server) agerar då som 

server, alltså de som tillhandhåller, visar, lägger till och tar bort data beroende på 

frågorna som kommer från klienten.   

Totalt execution time presenterar alltså svarstiden för en klient och en server på 

samma system, utan någon fördröjning på grund av datatransport över ett globalt 

nätverk. När en kund ska hämta data så skickas SQL-frågan in i programmet som ska 

hämta data och tiden börja ticka; i detta fallet är det GetReports som skickar frågor 

till databasen. Tiden stoppas när ett svar har generats och mottagits. Detta innebär 

att det inte räcker med bara Client processing time eller Wait on server replies ef-

tersom Total execution time är hela processen från att en förfrågan skickas till det 

att data genereras.  

Include Clients Statistics är en inbyggd funktion i SQL Server Management Studio. 

Användaren kommer att få ut statistik om exekveringen som gjordes i databasen 

alltså. Exempel på hur statistiken kan se ut när det exekveras en stored procedure 

som använder sig av GetReports visas i Figuren 24. 

 

Figur 24: Bilden visar statistik över en exekvering av stored procedure som använder sig av GetReports. 

Det som är omringat med röd färg i Figur 24 är det som är intressant i detta fall 

eftersom det kommer att användas för att presentera resultaten för de olika 

databasstrukturerna samt tekniker för procedurerna. För att få ett jämt Total 

execution time kommer proceduren att genomföra 10 Trials. Funktionen kommer 

automatiskt att räkna ut ett medelvärde för den totala exekveringstiden.  
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4.4.1 Exekvering 

När användaren ska exekvera GetReports i databasen kan det se ut på följande sätt (se 

Figur 25). 

  

Figur 25: Bilden visar de olika inmatningsparametrarna för GetReports som användaren kan skriva in 

Beroende på vilken parameter som matas in kommer användaren få ut den data som 

efterfrågas. För de testerna som har gjorts har det matats in tre parametrar. Första 

anger vilken produkt, den andra och tredje handlar om vilket tidsintervall data ska 

hämtas ifrån. Varför det har inte matats in fler parameter för testerna är på grund av 

att de flesta parametrarna är specifika kolumner från databastabellen. Ju mer speci-

fika data det är desto mindre data tester kommer databasen att ge till användaren. 

De tre parametrarna som matas in är vanliga inmatningsparameter. Oftast vill en 

kund hämta information om en produkt under ett visst tidsintervall. Det går inte att 

veta exakt vilket intervall som kunderna hämtar data mest ifrån eftersom kunderna 

kan hämta data från det att produkten började testas, det vill säga 2014. Men kun-

derna skulle lika gärna kunna hämta data från ett år tillbaka. Därför har två olika 

tidsintervaller för testerna valts. Intervallet som har valts ut är en uppskattning som 

har diskuterats fram genom att prata med företaget.  

De tidsintervallet som hämtas för testerna är: 

• 2019-04-01 till 2018-03-01(månadsvis) 

• 2019-04-01 till 2014-01-01 (årvis) 

2019-04-01 är start på intervallet för alla de olika produkterna som data ska hämtas 

för. Slutet på intervallet kommer att variera beroende på om det är månadsvis eller 

årsvis. För det korta intervallet mellan 2019 – 2018 så kommer data att hämtas 

månadsvis från starten på intervallet 2019-04-01 till det uppnår slutet på intervallet 

2018-03-01. För det långa intervallet mellan 2019 – 2014 kommer slutintervallet 

att minska årsvis tills det når 2014-01-01.  
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Data som hämtas månadsvis gör det eftersom det kan finnas ett antal dagar där det 

inte alls gjorts tester och detta kan leda till ett ojämnt intervall av data. Kunderna 

kan hämta data från 2014 vilket gjort att det har valts att göra tester på årtal också.  

4.4.2 Utförandet för de olika databasstrukturerna samt teknikerna 

Tester görs på fyra olika produkter. Två av dem är mellan intervallet 2019-04-01 till 

2018-03-01 och resterande är mellan intervallet 2019-04-01 till 2014-01-01. Två 

produkter från samma intervall valdes för att visa att resultatet fungerar på fler än 

bara en produkt.  

Produkterna för det kortare intervall valdes eftersom det är dem nyaste produkterna 

som företaget testade och data för dem fanns bara från 2018 och framåt. Medan de 

andra två produkterna valdes på grund av att det är de produkter som lagrats sedan 

2014. 

Testerna för databasstrukturen samt teknikerna för stored procedure sker på 

följande sätt:  

1. Ange produkt. 

2. Välj start på intervallet (från vilken månad/år). 

3. Välj slutintervall (till viken månad/år). 

4. Exekvera det 10 gånger. 

5. Använd Total execution time (svarstiden) och byt sedan till en annan 

teknik. 

6. Jämför till slut svarstiden för att visa prestandan för de olika teknikerna.  

Exempel på Total execution time visas i Figur 26. 

 

Figur 26: Bilden visar Total execution time som är omringad med rött 
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4.5 Resultat av testning 

Med hjälp av GetReports räknades det ut hur stora skillnader det fanns när det gäller 

datahämtning mellan den gamla och den nya UUT-tabellen. Detta visas i 4.3 och 4.4 

där Företagets SP jämförs med Företagets SP med nytt UUT. Det enda som skiljer sig i 

dessa stored procedure är vart data hämtas ifrån. Detta är bevis på att den nya 

strukturen av UUT-tabellen som är normaliserad till tredje normalform är ett bättre 

sätt att lagra data när det gäller förbättring av prestanda.  

Den bästa tekniken inom stored procedure i syftet med att öka prestanda i detta fall 

är sp_executesql. Den gav minst svarstid i alla intervall och för alla produkter som 

testades. Tekniken schemanamn genererade sämre svarstider inom intervallet som 

data hämtades från.  

4.5.1 Intervallet 2019–2018 

Resultatet av Produkt 16 och Produkt 17. 

 

Figur 27: Resultatet av produkt 16. 
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Figur 28: Resultatet av produkt 17. 

För båda Produkt 16(Figur 27) och Produkt 17(Figur 28) visade sig samma trend. Före-

tagets SP tar längst tid att exekvera GetReports med intervallet som har angetts. Sedan 

visar graferna att om det använder den nya datasbasstrukturen så minskar svarstiden 

ganska mycket i jämförelse med Företagets SP. Att använda tekniken schemanamn i 

detta fall genererar en liknande svarstid i jämförelse med Företagets Sp med nytt UUT. 

Till sist visade det sig att sp_executesql är mycket bättre än de andra teknikerna. 

Svarstiden minskade rejält i jämförelse med Företagets SP. Att hämta data från 2018-

04-01 visade att sp_executesql gav en minskning av svarstiden på cirka 500 millisekun-

der. Tidsskillnaden mellan tekniken schemanamn och sp_executesql var cirka 200 

millisekunder för datahämtningen 2018-04-01.  
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4.5.2 Intervallet 2014–2019 

Resultatet av Produkt 78 och Produkt 81. 

 

Figur 29: Resultatet av produkt 78. 

 

Figur30: Resultatet av produkt 81. 

Att hämta data från 2014 innebär hämtning av stora datamängder. Utifrån graferna 

som visas i Figur 29 och Figur 30 visade det sig att ju mer datamängd det är ju mer 

blir tidsskillnaden i exekveringen mellan Företagets Sp och sp_executesql. I jämförelsen 

mellan teknikerna schemanamn och sp_executesql på intervallet efter 2018-01-01 så vi-

sade resultatet en tidsskillnad på cirka 200 millisekunder.  
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5 Diskussion 

Analysen för stored procedure innebar att titta på hur förtaget hade implementerat 

GetReports. Att titta på proceduren och jämföra med informationsinsamlingen om 

stored procedure i syftet med att förbättra prestanda var ett sätt att hitta 

förbättringsförslag. Vissa av de tekniker som pratas om i arbete har företaget redan 

implementerat vilket gjorde att det inte fanns så många tekniker att implementera 

och sedan testa. Det var två nya tekniker som implementerades i detta arbete och 

resultatet av testningen av teknikerna som implementerades skulle kunna stärkas om 

det fanns mer tid för att leta upp fler tekniker för att implementera och sedan testa. 

Arbetet skulle även kunna stärkas om det hittades flera tekniker som kunde 

implementeras. Med tanke på att endast två olika tekniker testades så valdes istället 

att göra testerna på flera produkter för att stärka upp resultatet av de tekniker som 

implementerades. Att trenden är lika hos alla produkter som testet gjordes på 

stärker resultatet genom att visa att teknikerna som testades inte var någon slump 

utan att prestanda faktiskt förbättrades för alla produkterna.  

Total execution time är tiden som det tar för hela processen att generera ett svar till 

användaren. Detta är viktigt eftersom databasen (servern) som innehåller data väntar 

in en klient (i detta fall SQL Management Studio) som ska skicka in kommandon 

som ska utföras i servern för att generar den data som användaren efterfrågar. Total 

execution time valdes därför till att presentera resultatet eftersom det inte räcker 

med att bara visa Client processing time eller Wait time on server replies eftersom 

det inte skulle visa tiden det tar för hela exekveringen. Detta är alltså den totala 

tiden det tar för både klienten och servern att samarbeta för att genererar den data 

som efterfrågas. 

Målet med den nya strukturen som visas i Figur 17 är att normalisera UUT-tabellen 

till tredje normalform. Varför tredje normalform är för att denna nivå minskar de 

flesta anomalier samt dataredundans i tabellen som tidigare forskningar beskriver. 

Det tar även bort transitivt beroende av data enligt informationssamlingen. Detta 

innebär att istället för att den gamla UUT-tabellen ska lagra olika grupper av data i 

tabellen så bryts kolumnerna ut till en ny struktur av UUT-tabeller. Med tanke på 

att 3NF är den nivå som databasdesigners väljer att stanna på ledde det till att en 

undersökning av denna nivå skulle implementeras och testas för att se om prestanda 

förbättrades. Tidigare forskning säger att högre grad av normalisering kan leda till 

att svarstiden försämras men det beskriver inte exakt vilken grad av normalisering. 

Detta syftar på högre nivåer eftersom högre nivåer är svårare att implementera 

eftersom det förekommer flera kopplingar och tabeller. Tidigare forskning beskriver 

även att prestanda bara minskar hos en viss datahämtningsapplikation och att lämp-

ligheten av normaliseringen ska bedömas och i detta fall valdes att normalisera till 

3NF. 
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Graferna under 4.5.1 och 4.5.2 visar jämförelser mellan den gamla och den nya da-

tabasstrukturen där blå linjen representerar gamla UUT och den röda linjen repre-

senterar nya UUT. Graferna visar tydligt att genom att normalisera UUT_RESULT 

till 3NF minskas svarstiden i de intervall som data hämtas från. Med det som tidigare 

forskningar beskriver om att prestanda försämras vid högre grad av normalisering 

kan det med graferna under 4.5.1 och 4.5.2 konstateras att detta inte gäller för 3NF 

i den databasen som analyserades. 

En annan förklaring till varför svarstiden minskar hos den nya databasstrukturen kan 

vara att när GetReports ska hämta data från den nya UUT strukturen så är det 

mindre data som databasen behöver leta upp. Till exempel så innehåller den gamla 

UUT strukturen transitivt beroende av data och denna data är även redundans. 

Detta visas när OLD_UUT_RESULT skulle överföra data till UUT_BlueTable; det 

fanns bara cirka 500 dataposter som är distinkt data för de kolumner som skulle 

överföras till UUT_BlueTable. Under 4.2.3 beskrivs att den gamla UUT-tabellen 

lagrar cirka en miljon dataposter vilket innebär en miljon dataposter av 

UUT_BlueTable-kolumnerna som lagras i den gamla UUT-tabellen. Alltså väldigt 

mycket dataredundans eftersom med distinkt så gör det att data blir unika dataposter 

och att leta genom data från UUT_BlueTable kommer att ske snabbare på grund av 

mindre dataposter.  

Resultatet för de två teknikerna inom stored procedure visas i graferna under 4.5.1 

och 4.5.2 där gröna linjen är schemanamn och lila linjen är sp_executesql. Graferna 

visar hos alla produkter att sp_executesql genererar minst svarstid i alla intervall 

som data hämtas från. Detta kan förklaras genom att sp_executesql återanvänder 

kompileringsplanen för exekveringen och detta pratas även om under 2.3.2. 

Genom att använda sp_executesql kommer prestanda kunna förbättras. Detta görs 

inte för schemanamn och därmed genereras högre svarstider. Tekniken schemanamn 

visar att svarstiden inte skiljer sig mycket åt i jämförelse med Företagets SP med nytt 

UUT, vilket är när data ska hämtas genom den nya databasstrukturen. Detta visar på 

att använda schemanamn i syftet att förbättra prestanda enligt denna forskning inte 

gör så stor skillnad. Det verkar mer som att det är ett sätt att säkerställa att 

databasen letar i rätt scheman, vilket kan vara bra om det finns många scheman i 

databasen. Det som skulle kunna stärka tekniken schemanamn är att skapa flera nya 

scheman där det ingår ett viss data som ska hämtas och sedan testa det genom att 

hämta data från flera olika scheman och studera svarstiden.  Detta skulle kunna vara 

en fortsatt forskning i framtiden för att se ifall tekniken schemanamn kan förbättra 

prestanda när det förekommer flera scheman i databasen.  
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6 Slutsatser 

Detta arbete har gett en hel del utmaningar och utifrån det har vi lärt oss väldigt 

mycket. Arbetet handlade om att analysera databasstrukturen samt stored procedure 

i syftet att kunna hämta stora datamängder på ett effektivare sätt. 

Bakgrunden till arbetet beskriver relationsdatabasnormalisering med syfte att minska 

transitivt beroende i tabellerna samt bakgrund till de olika tekniker som kan 

användas för att skriva ett effektivare stored procedure. Sedan var det analys av 

databasstrukturen och stored procedure GetReports. Med hjälp av 

informationssamlingen har olika tekniker för att kunna förbättra databasstrukturen 

samt stored procedure förts fram. Det som har ändrats i databasstrukturen var 

UUT-tabellen och två nya tekniker implementerades på GetReports. För att testa 

implementering har Total execution time använts. Denna visar statistiken över en 

exekvering. Svarstiden användes som resultat för att presenteras i graferna under 

resultatdelen. Eftersom det finns en hel del stored procedure som använder sig av 

UUT-tabellen så kommer dessa procedurer behöva modifieras lite för att de ska 

hämta data från den nya strukturen istället för den gamla. 

Första frågeställningen till arbetet var: Hur kan databasstrukturen förbättras i syfte 

att öka prestanda vid hämtning av data? Svaret till denna fråga är: Resultatet blev att 

genom att normalisera UUT-tabellen till tredje normalform så minskade svarstiden 

för både små och stora datamängder. 

Andra frågeställningen var: Vilka tekniker kan förbättra prestanda för stored 

procedure vid hämtning av stora datamängder? Svaret till denna fråga är: 

Sp_executesql visade sig vara den teknik som var överlägsen tekniken schemanamn 

vid implementering för att testa prestanda vid hämtning av stora datamängder. 

Detta arbete handlar om hämtning av data vilket innebär att hänsyn inte har tagits till 

att lägga in samt uppdatera data. Detta är någonting som skulle kunna vara en 

fortsättning på arbetet i framtiden. Nästa steg är att implementera hela databasen i 

ett antal olika databasmiljöer och jämföra om det gör någon skillnad. 
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