
Examensarbete

LMSEngine API
Utveckling av en plattform för e-learning

Fredrik Johansson
2010-06-09
Ämne: Datavetenskap
Nivå: B
Kurskod: 1DV40E



Abstrakt
Arbetet handlar om utveckling av ett e-learningsystem och hur man kan säkra koden för 
framtiden. Dessutom handlar det om att undersöka en möjlig implementation av standarden 
SCORM samt att ta fram en ny databasmodell.

Efter förundersökning togs beslutet att genomföra projektet som ett API i grunden med 
testdriven utveckling och tillhörande dokumentation. De tekniker som användes var; HTML, 
CSS, XML, PHP, MySQL, Javascript, och Codeigniter.

Resultatet blev som förväntat förutom att det inte gick att återanvända koden i den utsträckning 
som först uppskattades utan istället återanvändes idéer och problemlösning.

Abstract
This thesis is about an e-learning system and how to secure the code for future development. In 
addition, it is about a conceivable implemention of  the SCORM standard and to develop a new 
database model.

After preliminary investigation it was decided to proceed with the project as an API and to use 
test-driven development and also to write documentation. The techniques used were: HTML, 
CSS, XML, PHP, MySQL, Javascript,  Codeigniter.

The result was as expected except that it was not possible to reuse the code in the extent which 
was first estimated, but instead re-use ideas and how to solve problems. 
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Förord
Denna rapporten är ett examensarbete på Linnéuniversitetet våren 2010 i datavetenskap som 
behandlar utveckling av ett system för e-learning eller LMS (Learning Management System). 
Projektet innebär att säkra koden för framtida utveckling samt ett önskemål om att 
implementera standarden SCORM (Shareable Content Object Reference Model).

Tack till min handledare Daniel Toll på Linnéuniversitetet och till kunden Jonas Malmkvist.

Jag vill också skicka ett tack till Johan Leitet plus alla kurskamrater för en mycket lärorik resa de 
senaste två åren.
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1. Introduktion
Arbetet handlar om att skapa ett nytt system för e-learning som är enkelt att underhålla samt är 
hållbart för framtiden. Kunden har redan en plattform idag men den är inte helt optimal och är i 
behov av en genomgång.

Att ha en bra plattform för att erbjuda moderna utbildningar via internet är en stor 
affärsmöjlighet om man kan bygga det på ett bra sätt. De större kunderna kan ha en egen 
plattform som de kör och då är det intressant hur man kan dela informationen som finns i 
kurserna. Då vänder man sig till standarden som heter SCORM som står för Shareable Content 
Object Reference Model (wikipedia.org, 2010). Detta är något som kommer att undersökas; hur 
det skulle kunna implementeras.

Förutom detta kommer en undersökning att göras med skillnaden mellan databaserna MySQL 
och PostgreSQL för att kunna ge den bästa rekommendationen vilken databas man ska använda.
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2. Bakgrund

2.1 Verksamhetsbeskrivning
Kunden har idag ett system för e-learning men det är gammalt och de har byggt ut med många 
förändringar som inte är helt optimala. Ofta har de skapat en ny tabell i databasen bara för att 
det behövs utan någon större tanke hur det påverkar resten av systemet och databasen i sig. 
Förmodligen har detta blivit så för att slutkunden har behövt en specifik funktion så fort som 
möjligt och det har därmed inte funnits tid för eftertanke.

Dessutom är nuvarande system byggt proceduellt utan någon struktur eller uppdelning i lager. 
Detta medför att systemet blir svårare att underhålla. 

Arbetet kommer att gå vidare ifrån detta utgångsläge genom att först undersöka vad SCORM är 
och vad det innebär med SCORM-kompabilitet för att sedan analysera nuvarande plattform 
samt databasmodell.

2.2 Problemställning
Här nedan finns en lista på de frågor som uppkom för att skapa nödvändiga avgränsningar och 
gå vidare i projektet:

• Hur ska man implementera SCORM-kompabilitet?

• Vilken kod kan man återanvända i nuvarande plattform? 

• Hur bygger man en ny databasmodell för att kunna användas
med SCORM?

• Vilka funktioner finns idag som behöver vara med i det nya? Behövs det att några 
förbättringar i existerande funktioner?

• Kan man återanvända nuvarande databasmodell eller delar av den?

2.3 Förundersökning
En del i projektet var att undersöka och implementera en standard för e-learning som heter 
SCORM vilket står för Sharable Content Object Reference Model. Man kan kort sammanfatta 
denna standard som en svit av flera olika tekniska standarder för hur man kan importera och 
återanvända kursmaterial (adlcommunity.net, 2010).

På den högsta nivån är SCORM indelat i Content Aggregation Model (hädanefter förkortat 
CAM) som behandlar hur data ska paketeras och levereras följt av Run Time Enviroment 
(hädanefter förkortat RTE) vilket är kärnan för systemet som är ett API.

Efter vidare läsning om CAM och RTE så inser man hur stort och komplicerat det är med att 
implementera SCORM-kompabilitet vilket betyder att uppgiften behövas brytas ner för att den 
ska bli enklare samt genomförbar.
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2.4 Avgränsningar
Efter förundersökningen blev det klart hur stort projektet egentligen är vilket betyder att man 
behöver göra avgränsningar för ett bra slutresultat. Då valdes det att bygga en ny databasmodell 
med tanken att den kan användas för SCORM-objekt och sedan fokusera på Run Time 
Enviroment. Vidare behöver det skrivas en enklare testklient för att dels visa funktionerna i 
API:et men även att testa API:et i en klient.

Bild 2.3.1: Översiktsbild för implementationen av projektet och hur det kommer
att fungera i slutänden.
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3. Mål
Projektets mål är att bygga en ny plattform för framtiden samt:

• Att bygga en ny kärna som ett API och återanvända kod om möjligt

• Att använda testdriven utveckling

• Att testa funktionerna i API:et i en testklient

• Att skriva dokumentation för API:et

• Att skapa en ny databasmodell för SCORM

• Att genomföra en undersökning om typ av databas
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4. Genomförande

4.1 Metod
Till en början behöver det nuvarande systemet undersökas och analyseras  för att få med sig de 
funktionerna därifrån till det nya systemet. Detta löser man genom att gå igenom källkoden, 
databasen, titta på nuvarande plattform samt att prata med den utvecklare som jobbat mest med 
det gamla systemet. Efter en sådan undersökning är det även möjligt att bygga en ny 
databasmodell som kan användas för SCORM-objekt.

För att skapa en ny struktur av källkoden är det bäst att följa en MVC-modell och sedan att dela 
upp modellen i ett Service-lager och ett Repository-lager. Se bilden nedan samt i 4.3.

Bild 4.1.1: Bilden visar MVC-strukturen men även hur en begäran går till
igenom alla lager i API:et till databasen

Förutom att dela in strukturen i en MVC-modell valdes även att använda ett Service-lager som 
har till uppgift att kontrollera indata samt eventuella affärsregler. Sedan finns det ett Repository-
lager som har uppgiften att spara eller hämta data i databasen samt se till att denna datan 
behandlas korrekt för att inte skapa någon säkerhetsrisk.

5



Som projektmodell har Iterativ utveckling (eng. Rational Unified Process) valts som innebär 
kontinuerlig kontakt med kund och att jobba i korta intervaller där alla parter får möjligheten att 
diskutera de framsteg som har gjorts under en iteration (wikipedia.org, 2010).

4.2 Arbetssätt
Med erfarenheter ifrån en tidigare kurs (Webbprojekt I, våren 2010 vid Linnéuniversitetet) 
inhämtades många erfarenheter hur man utvecklar ett API vilket användes och blev ett sådant 
här arbetssätt:

1) Att skriva teknisk API-dokumentation för en funktion

2) Att implementera funktionen i API:et med Testdriven utveckling

3) Att implementera funktionen i testklienten

4) Att reflektera över funktionen och hur den funkar i testklienten mot API:et

En fördel med att skriva den tekniska dokumentationen först är att man får en hjälp vid den 
riktiga implementationen av funktionen med till exempel parametrar plus att det blir någon som 
har läst igenom och kan då göra eventuella finjusteringar.

4.3 Val av teknik
Projektet krävde någon sorts serverprogrammering och valet föll då på PHP därför att 
hanteringen av XML via funktionen SimpleXML är väldigt enkel samt effektiv.

Till implementationen utav API:et valdes det att skapa ett eget enklare MVC-ramverk därför att 
det skulle ge flest fördelar prestandamässigt och då detta är kärnan är det viktigt att det har den 
bästa prestanda som kan fås. Men för att underlätta kan man använda delar ifrån biblioteket 
PEAR som mail-hantering och databaskommunikation.

Gällande val av databas gjordes en undersökning om man skulle använda sig av PostreSQL eller 
MySQL (se bilaga 1). Resultatet och den slutsatsen var att det fortfarande är bäst att använda sig 
utav MySQL för att det ska fungera på så många webhotell som möjligt.

4.3.1 PHP
PHP är ett serverspråk vars främsta syfte är att ta hand om kommunikationen från och till en 
databas så att man kan använda dynamisk information på en hemsida. Det vanligaste är att man 
tar emot informationen ifrån ett formulär (wikipedia.org, 2010). När man hämtar information ur 
databasen kan detta sedan levereras och presenteras för besökaren som en lista för att ge ett 
exempel.

Genom att använda ett serverspråk har man även möjligheten att kontrollera  att den data som 
skickas är korrekt enligt de regler man själv sätter upp. Det kan vara en regel att användarnamn 
måste skickas och vara mellan 5 till 15 tecken i längd.

Dessutom har PHP en samling funktioner med namnet SimpleXML som gör att hantering av 
XML, både inläsning och att skapa, blir väldigt enkel med få rader kod.
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4.3.2 MySQL
MySQL är en fri databas som är licensierad under GNU General Public Licence. Den skapades 
av det svenska företaget MySQL AB 1995 men blev senare uppköpt av Sun Microsystems 
(wikipedia.org, 2010).

Detta är en väldigt populär databas som används för att lagra information till flera andra stora 
projekt och företag som Wordpress, Drupal, Flickr och Facebook (wikipedia.org, 2010).

4.3.3 Ramverk
Till implementationen av testklienten valdes att använda ramverket Codeigniter som är ett 
kraftfullt Opensource-projekt med många färdiga funktioner. Codeigniter har en licens som 
tillåter att man använder, modifierar och utökar till vilket syfte som helst under förutsättning att 
deras villkor uppfylls (codeigniter.com, 2010)

I testklienten användes ett ramverk för Javascript som heter Jquery. Genom att använda detta får 
man många färdiga funktioner som fungerar i olika webbläsare plus att det finns flertalet plugins 
man kan använda. Jquery är licensierat under en dubbel licens – MIT och GPL. Man behöver 
inte meddela någon särskild, som projektansvarig, gällande valet av licens utan man är fri att 
använda det även i kommersiella projekt (jquery.com, 2010).

4.3.4 Testdriven utveckling
Detta är en del i Extrem Programmering (förkortat XP på Engelska) som innebär att man 
skriver enhetstester innan man skriver koden (wikipedia.org, 2010).

Genom att först skriva villkor för en funktion i koden kan man sedan köra testet så det blir rött 
(fail) och sen skriver man minimalt den kod som behövs för att testet ska bli grönt (pass). 
Efteråt kan man gå tillbaka och reflektera om man kan förbättra koden för att sedan köra testet 
igen så att man vet om det fortfarande fungerar som det ska.

Man brukar också kalla detta sättet att utveckla för red/green-development (wikipedia.org, 
2010).

4.3.5 API
Enligt wikipedia är ett API eller Application Programming Interface ett antal olika regler som 
bestämmer hur kommunikation sker mellan olika programvara (wikipedia.org, 2010).

Det är en kort beskrivning som stämmer väldigt bra. Ofta är det en databas som 
kommunikationen sker till/från och informationen levereras sedan oftast med formatet XML till 
den part som gjort begäran. Genom att bygga en applikation som ett API ger det väldigt stora 
möjligheter för att kommunicera datan på ett bestämt samt enhetligt sätt oavsett vilken teknik 
slutprodukten använder.

4.3.6 XML
Formatet XML (eXtensible Markup Language) är ett märkspråk för att leverera data över 
internet på ett enhetligt sätt som har stöd i många olika tekniker och applikationer 
(wikipedia.org, 2010).
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4.3.7 MVC
Model-View-Controller (förkortat MVC) är ett designmönster inom programmering och 
används för att separera data ifrån presentation. (wikipedia.org, 2010).

Genom att göra en separation får man flera fördelar som till exempel att det blir mycket enklare 
att underhålla ett system. Om man behöver ändra hur någonting visuellt ser ut kan man lätt 
ändra i presentationen utan att det berör datan eller hur funktionen utförs.

4.3.8 PEAR
PEAR är en förkortning för PHP Extension and Application Repository och är ett ramverk 
samt en samling av bibliotek som kan återanvändas (pear.php.net, 2010).
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Genom att använda detta ramverket och biblioteken MDB2 samt Mail får man färdiga 
funktioner som har stöd för många olika typer av system/program-vara.

MDB2 är ett bibliotek som har hand om databaser med stöd för bland annat MySQL, MS SQL 
och SqLite. Biblioteket Mail har hand om att skicka epostmeddelanden genom ett flertal olika 
möjligheter som SMTP eller PHP:s inbyggda funktioner (pear.php.net, 2010).

4.4 Databasmodell
Då den nya databasmodellen togs fram användes den nuvarande databasen som en grund då den 
innehåller allting för att sedan förbättra och utveckla den.

En del förändringar gjordes som att bryta ut alla kontaktuppgifter ifrån användartabellen till en 
helt egen tabell vilket ger många fördelar. Genom att lägga kontaktuppgifter separat får man en 
vertikal lagring och kan därmed lagra många fler uppgifter om en användare eller ett företag. I 
den nuvarande databasen lagras alla kontaktuppgifterna horisontellt vilket innebär en 
begränsning i antalet uppgifter som kan sparas.

För att påbörja SCORM-kompabilitet valdes att skapa en databasmodell med en namngivning 
som kommer att hjälpa till för en fullständig SCORM-kompabilitet längre fram. Ett exempel på 
namngivning och denna förbered-else är tabellen för en kurs som heter course_organization 
(huvudobjektet i SCORM för en kurs heter organization). 

Bild 4.4.1: Ett urklipp ifrån 
databasmodellen

Förutom namngivning finns det några andra saker förberedda i databasen som till exempel 
tabellen course_sco_indepth som är ett objekt med fördjupningsavsnitt till en viss föreläsning. 
Denna tabellen har en kolumn för att spara vad avsnittet är för typ (sco_type) vilket också är ett 
SCORM-attribut. 
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4.5 Metoddiskussion
Om man jämför ASP.NET och PHP gällande hanteringen av XML, vilket är en stor del i detta 
projektet då grunden är ett API, så märker man stora skillnader. Den främsta skillnaden är att 
PHP tillsammans med SimpleXML är väldigt lätthanterligt och går enkelt att implementera 
medan det krävs fler kodrader för ASP.NET. Att det krävs fler kodrader för ASP.NET gör det 
till en nackdel och mer omständigt. Sedan finns det andra saker som talar för PHP och det är att 
ASP.NET är dyrare på ett flertal punkter.

Genom att använda PEAR istället för att skriva egna funktioner eller bibliotek för PHP så tjänar 
man tid samt får ett större stöd av olika databaser vilket är en fördel.

En nackdel med att skriva API:et som ett eget MVC-ramverk istället för att använda något som 
redan finns är att det tar lite längre tid samt det blir lite mer som behöver programmeras men en 
stor fördel vilket även är en viktig sådan är att man får en bättre svarstid vid varje förfrågan.

Att använda XML som främsta format för API:et kändes som ett självklart val därför att det har 
stöd i alla större programmeringsspråk samt att man kan forma det precis som man själv vill 
efter de behov som finns. Från början var tanken att även ha stöd för formatet JSON (Javascript 
Object Notation) men detta hamnade som en avgränsning därför att XML har ett sånt bra stöd.

Då man använder testdriven utveckling tar det längre tid att programmera då man skriver tester 
innan man skriver den riktiga koden men man får en stor fördel och ett bättre självförtroende 
därför att koden blir mera testad. 
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5. Resultat

5.1 Måluppfyllelse
Att bygga en ny kärna som ett API och återanvända kod om möjligt

Det var inga svårigheter utan gick som förväntat att bygga om systemet som ett API i botten 
men det var svårare att återanvända kod än vad som först uppskattades. Det gamla systemet är 
byggt proceduellt medans det nya är byggt enligt en MVC-struktur plus uppdelningen med att 
kärnan är ett API vilket skapade svårigheter att återanvända kod bokstavligt.

Att använda testdriven utveckling

Genom tidigare erfarenhet utav testdriven utveckling tillsammans med testramverket SimpleTest 
var detta inga problem.

Att testa funktionerna i API:et i en testklient

Även denna punkten gick mestadels som förväntat. Under projektets gång blev det klart att det 
behövdes att lägga lite mera tid på testklienten än vad som ursprungligen var tanken för att 
skapa bättre förklaringar för kunden. Ett exempel är att ha flera olika vyer för samma funktion 
som visar på alternativ hur man kan använda informationen ifrån API:et.

Att skriva dokumentation för API:et

Det gick som förväntat att skriva dokumentationen med en enkel hyperlänkad struktur i HTML.

Att skapa en ny databasmodell för SCORM

Inga svårigheter här heller och flera viktiga delar med information som behövs för SCORM 
kom med i databasmodellen.

Att genomföra en undersökning om typ av databas

Det var inga problem att genomföra undersökningen. Resultatet att 
Postgre SQL om man tittar på ett litet större antal webhotell inte hade så bra stöd var inte helt 
väntat.
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5.2 Resultat i bilder

Bild 5.2.1: Exempel 1 från testdriven utveckling.

Här visas ett test som inte har gått igenom (rött). Man kan utläsa vad det är för namn på testet 
samt vad det är som har gått fel och på vilken rad.

Bild 5.2.2: Exempel 2 från testdriven utveckling.

I det här testet har samtliga 22 tester gått igenom utan några anmärkningar och visas därmed 
som grönt.

Bild 5.2.3: XML-resultat ifrån API:et.

Det här är ett exempel på ett XML-svar ifrån API:et som berättar att förfrågan som gjordes 
(inloggning) genererade ett fel samt ett meddelande med mer information vad det är som hänt.
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Bild 5.2.4: Ett XML-svar med lyckat resultat.

Bilden ovan är ett exempel efter en lyckad inloggning. Man får ett OK-svar samt ett meddelande 
med mer information plus en del inledande information om användaren som kan vara 
användbar.

I testklienten skapades ett vanligt formulär för att logga in en 
användare som visas i bilden till vänster.

Bild 5.2.5: Inloggningsformulär.
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Bild 5.2.6: Visning av ett felmeddelande ifrån XML-svaret.

Ifall inloggningen har misslyckats och får tillbaka ett XML-svar som i bild 5.2.3 kan man 
använda detta för att skapa ett mer visuellt tilltalande meddelande till användaren som visas i 
exemplet ovan.

Bild 5.2.7: Här visas testklienten och en inloggad användare.

Här visas en administratör som har loggats in i testklienten. Denna vyn sätts ihop genom ett 
flertal anrop till API:et.

Språkflaggorna uppe till höger i bilden genereras i testklienten utifrån XML-svaret ifrån API:et 
och vilka språk som finns sparade.

Till vänster hämtas vilka kurser som finns i API:et (gröna knappar).

Dessutom kan man se en meny (blå titel, ”Mitt konto”) med en del funktioner som berör den 
inloggade användaren. Sedan finns det även en specifik meny med funktioner för en 
administratör (röd titel, ”Administratör”).
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Bild 5.2.8: Exempel 1 på olika vyer.

Bild 5.2.9: Exempel 2 på olika vyer.

I bilderna 5.2.8 och 5.2.9 visas två olika vyer i testklienten för att presentera informationen ifrån 
API:et på olika sätt fast med samma data.
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Bild 5.2.10: XML-data ifrån föreläsningar till en kurs

Exemplet ovan visar XML-svaret ifrån API:et med föreläsningar till en kurs som innehåller en 
del SCORM-information som typ (resource_scormtype) samt identifier. I förfrågan till API:et 
skickar man även vilken användare som är inloggad vilket resulterar i att det även hämtas 
information ur databasen med status för en föreläsning (completed_status) som dels är SCORM 
men kan även användas på andra sätt (se nästa bild).

16



Bild 5.2.11: Presentation i testklienten av XML-data ifrån föregående bild

Med XML-informationen som i bild 5.2.10 kan man presentera detta på en sida som exemplet 
ovan. Texten är en del i CMS-funktionen medans listan på föreläsningar hämtar dynamiskt.

Här visas också hur man praktiskt kan använda status för en föreläsning (completed_status). 
Ifrån API:et får man completed eller not_attemped som kan avläsas och sedan visa ett rött kryss 
eller en grön bock.
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6. Diskussion
Jag tyckte det var ett mycket lärorikt projekt och speciellt att få jobba med ett ämne som jag inte 
kände till innan även om det var delar i funktionaliteten som jag hade erfarenheter av sen innan 
(CMS, Content Management System).

Något som jag missbedömde rätt grovt ifrån början var hur stort projektet egentligen var och 
speciellt med SCORM. Det hade varit skönt att vara en utvecklare till känner jag. Men att vara 
själv har sina fördelar också som att det blir ingen extra tid att sitta i möten mellan utvecklare för 
att bestämma och komma överrens.

Problemställningen och även förundersökningen i början av projektet var påfrestande då 
standarden SCORM var helt ny för mig; mycket information att läsa som sedan ska smältas och 
förstås. Samtidigt som det var väldigt mycket så blev det också en lärdom med att sätta sig in i 
något nytt för att sedan på bästa sätt med hänsyn till tid och resurser implementera 
funktionaliteten. I det här fallet så blev det precis lagom med att ”bara” skriva om systemet som 
ett API i grunden med en ny databasmodell.

En annan sak att dra lärdom av som jag delvis missbedömde var återanvändning av kod. Om det 
är aktuellt i senare projekt så behöver man göra en undersökning och ställa sig frågor som exakt 
vad är det som ska återanvändas. Ska man bokstavligen återanvända koden genom att kopiera in 
delar där de är användbara eller ska man använda till exempel ett Adapter pattern (wikipedia.org, 
2010) för att skapa en brygga mellan ny och gammal kod. Det finns många frågor man behöver 
ta hänsyn till och dess fördelar respektive nackdelar. Ett alternativ vilket kanske är det vanligaste 
är att man återanvänder idéer och hur man har löst problem.

Det var väldigt roligt att se något växa fram ifrån grunden och sedan hur funktionerna i API:et 
kan användas i en klient. Senare när det byggs en skarp klient ska det bli väldigt intressant hur 
man kan använda och kombinera funktionerna. Jag tror att man även då mycket lättare kan se 
hur man kan vidareutveckla detta som jag påbörjat. Personligen så känner jag mig väldigt nöjd 
med min prestation i projektet och det jag har hört hitills så är kunden det också.

Jag tror väldigt mycket på att bygga en större tjänst som ett API i grunden och en klient som 
implementerar funktionerna ifrån API:et därför att det ger en väldigt stor flexibilitet samt att 
man kan kombinera informationen på många olika sätt.

Till vidare utveckling bör man fortsätta med de funktioner i API:et som jag inte hann klart och 
givetvis göra en skarp klient enligt konstens alla regler för ett säkert system. När man har 
kommit dit så har man en mycket tydligare bild hur och med vad man kan fortsätta.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga MySQL vs PostgreSQL

Undersökning
MySQL vs Postgre SQL

8.1.1 Bakgrund
Jag har sedan länge varit nyfiken på skillnaderna mellan databaserna MySQL och Postgre SQL 
så jag tog tillfället i akt nu med exjobbet för att göra en liten undersökning. Innan jag påbörjade 
denna hade jag hört av bekanta att Postegre SQL ska vara lite vassare. Tidigare hade jag ingen 
erfarenhet av Postgre SQL utan bara med MySQL.

8.1.2 Mål
Efter genomförd undersökning har jag fått en större förståelse för dom två olika databaserna, 
dess nackdelar respektive fördelar. Det kommer att hjälpa mig att ge rekommendationer för val 
av databas till exjobbet och framtida projekt.

8.1.3 Diskussion
Båda databaserna har haft sina problem om man ser till deras utveckling men idag har de endast 
några få skillnader. MySQL skapades för att vara en snabb databas medans Postgre SQL 
skapades för att vara rik på funktioner och följa standarder.

Går man in på tekniska detaljer kan båda databaserna hantera transaktioner på ett säkert sätt 
som är vanliga ifall databasen berör en webshop eller liknande system. Om det är MySQL 
behöver man använda databastypen InnoDB för transaktioner.

För att skapa ett säkert system rekommenderar man att använda lagrade procedurer vilket 
Postgre SQL haft stöd för sedan länge medans MySQL började med ett sådant stöd ifrån 
version 5.

Gällande prestanda är det svårt att få tag på data som jämför på ett standardiserat sätt. I en 
undersökning kan Postgre SQL vara snabbare men i en annan undersökning kan MySQL vara 
snabbare även med den lite tyngre varianten InnoDB.

Det är dock rekommenderat att köra med InnoDB för MySQL då databasen blir lite säkrare 
med tanke på dataintegritet.

Om en databas kommer upp i storleksordningen 100GB kan båda databaser få 
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prestandaproblem men om det är en sån stor datamängd bör man undersöka om det finns data 
som inte används och bara tar upp plats samt drar ner prestanda.

8.1.4 Slutsats
När man tittar på funktioner och prestanda så finns det inte så stora skillnader mellan MySQL 
och Postgre SQL idag. Om det uppkommer prestandaproblem är det bättre att titta på 
hårdvaran i servern där databasen körs; VPS, Dedikerad server, Webhotell.

Det finns dock en annan aspekt man bör ta hänsyn till när man väljer databas och det är vart ska 
systemet lanseras som använder databasen. Kanske är det ett system som ska kunna fungera 
utan några större krav så spelar valet en stor roll.

En snabb titt på Svenska Webhotell så finner man att knappt hälften har stöd för Postgre SQL 
medans alla har stöd MySQL. Jämför man sedan med utländska Webhotell ser det ut som om en 
tredjedel stödjer båda typerna av databaser.

Att jämföra VPS eller Dedikerad server är inte intressant därför att då är det kunden som 
bestämmer vad för programvara som ska installeras på sin server.

Personligen kommer jag att fortsätta att rekommendera MySQL vid val av databas. Är det större 
projekt med ett större antal användare och större datamängder behöver man titta på de tekniska 
detaljerna samt vad för behov som finns specifika för det system som man bygger.
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