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Sammanfattning

Denna studie har undersökt vilken av CouchDB och MongoDB som har lägst svarstider
vid hantering av filformaten epub, mobi, txt och html. De operationer som har undersökts
är insert, update, select och delete för att se vilken av databaserna som presterar kortast
svarstid.  Resultatet  av  undersökningen  är  att  databaserna  är  bra  på  olika  saker  där
CouchDB  presterade  bättre  vid  inmatning  av  epub,  txt  och  html-formaten  samt  vid
uppdatering  och  borttagning  av  alla  format.  MongoDB presterade  däremot  bättre  vid
hämtning av alla filformaten vilket gör att databaserna är bra i olika situationer beroende
på  vad  databasen  ska  användas  till.  Om  databasen  kommer  att  utföra  många  select-
operationer  passar  MongoDB  bäst  medans  vid  borttagning  och  uppdatering  passar
CouchDB bäst. Vid inmatning beror det på vilket filformat som kommer hanteras mest då
databaserna presterade liknande resultat för mobi-formatet medans CouchDB presterade
bättre vid de andra formaten.

Nyckelord: MongoDB, CouchDB, NoSQL, prestandajämförelse, Node.js
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1 Introduktion

För att lagra information används oftast databaser, detta gäller inte bara inom webben utan
även  andra  program.  Anledningen  till  detta  är  för  att  kunna  lagra  information  på  ett
strukturerat sätt, vilket gör det enklare att hämta önskad information vid ett senare tillfälle.
Det  finns  olika  typer  av  databaser  vilket  är  bland  annat  relationsdatabaser  och  icke-
relationsdatabaser.  Ett  exempel  på  en  relationsdatabas  är  MySQL  medan  NoSQL  är  ett
exempel på icke-relationsdatabas.

I och med att elektroniska hjälpmedel används mer och mer i samhället behöver även böcker
anpassas så att de är tillgängliga på fler sätt än via det fysiska exemplaret. Detta genomförs
genom att en elektronisk kopia av boken skapas vilket möjliggör att det även går att komma
åt den via internet också. Dock måste denna elektroniska bok sparas på något sätt och detta
görs genom att spara den i någon slags databas.

Det är dock svårt att veta vilken typ av databas som skall användas i vilken situation då de är
bra  på  olika  saker  då  det  finns  olika  varianter  av  databaser.  Två  exempel  är  icke-
relationsdatabaser  och  relationsdatabaser.  Icke-relationsdatabaser  är  bra  på  att  hantera
stora mängder information utan att tappa prestanda vilket inte relationsdatabaser är lika bra
på.  Det  leder  till  att  för  att  kunna  få  ut  maximal  prestanda  av  databasen  måste  rätt
databastyp väljas för rätt situation. Exempel på en databas som är bra på att hantera mycket
information  är  en kategori  inom icke-relationsdatabas  som heter  NoSQL.   Inom NoSQL
finns det olika kategorier där dessa kategorier är bra på olika saker vilket gör det ännu mer
komplicerat att välja rätt typ av databas till rätt typ av situation. Inom varje kategori inom
NoSQL  finns  även  olika  databaser  som  skiljer  varandra  när  det  gäller  hantering  av
information som innefattar hur databasen hanterar informationen som matas in.

I denna studie användes metoden experiment där olika operationer undersöktes på två olika
NoSQL databaser. De två olika databaserna som har jämförts är MongoDB och CouchDB där
båda  dessa  databaser  innefattas  inom  samma  kategori  inom  NoSQL.  Det  betyder  att
resultatet av detta experiment presenterar vilken av dessa databaser som är bäst i just denna
situation där operationerna insert, update, select och delete utfördes.

Dessutom utfördes en pilotstudie som bestod av en mindre mätning av insert och update-
operationer. Det gjordes för att kunna få en indikation på hur en större mätning skulle se ut
och  vilka  resultat  som  förväntas  i  den  mätningen.  Innan  pilotstudien  utfördes  och
presenterades i rapporten presenteras applikationernas uppbyggnad och vad som händer vid
varje databas-operation. Det gör det möjligt att kunna återupprepa detta experiment om så
önskas.

Den  större  mätningen  undersöker  vilken  av  databaserna  MongoDB  och  CouchDB  som
presterar  lägst  svarstider  vid  fyra  olika  databasoperationer.  Dessa  operationer  är  insert,
update, select och delete och de utförs i tre olika storlekar för kunna se om det är någon
prestandaskillnad vid större respektive mindre operationer.



2 Bakgrund

Oavsett om ett program eller webbsida används för att få reda på information måste denna 
information lagras på något sätt och detta utförs genom att använda databaser. Det leder till 
att information lagras på ett organiserat och strukturerat sätt enligt Abramova och 
Bernardino (2013). Detta gör det möjligt att kunna få tag på den sparade informationen på 
ett snabbt och enkelt sätt. Det finns flera olika varianter av databaser som används, exempel 
på dessa är relationsdatabaser och icke-relationsdatabaser där NoSQL är ett exempel på en 
icke-relationsdatabas. NoSQL vilket kan stå för antingen ”Not Only SQL” eller ”Not 
Relational” enligt Cattell (2010). NoSQL är en databas som lagrar information på ett 
annorlunda sätt från hur traditionella relationsdatabaser gör. Skillnaden är enligt Cattell 
(2010) att NoSQL  har en bra skalning horisontellt vilket skiljer sig från traditionella 
relationsdatabaser då dessa är bra på vertikal skalning. Detta betyder att dessa databaser är 
bra på olika saker som gör att de är bra i olika situationer beroende på i vilket sammanhang 
databasen ska användas.

För att sedan koppla ihop en webbsida med databasen har PHP och .NET varit populära 
alternativ, dock på senare år har det utvecklats nya alternativ. Ett exempel är Node.js som är 
utvecklat i JavaScript och det ger möjlighet att använda det istället för PHP och .NET. 
Dessutom är Node.js utvecklat på ett sätt som gör att JavaScript inte behövs köras på varje 
klient som besöker webbsidan utan istället ligger all JavaScript på serversidan vilket gör att 
samma skriptspråk på både serversidan och klientsidan vilket förenklar för utvecklare. 
Anledningen till att detta förenklar för utvecklare är för att en utvecklare inte behöver lära 
sig flera skriptspråk som till exempel PHP eller .NET utan kan hålla sig till ett och samma 
skriptspråk.

På senare tid har  det börjat användas mer digitala medel och där innefattas även läroböcker 
vilket har visats av Huang m.fl. (2013). Detta har gjorts genom att det har skett en utveckling
där fler använder datorer och liknande utrustning i utbildningssyfte. Innan var inte detta 
tänkbart då tekniken inte var tillräckligt utvecklad för att det skulle vara möjligt. Denna 
utveckling innebär att utbildningen av unga personer har blivit mer digital. Det gör att 
lagringen av information har gått från att vara i fysisk form, till exempel i bokform, till att 
istället lagras i någon databas där informationen lagras. Tack vare detta är det möjligt att via 
den elektroniska utrustningen hämta informationen som behövs. Detta gör att elektroniska 
böcker används mer frekvent nu än vad det gjorde förr i tiden då möjligheten till detta har 
utvecklats de senaste åren.

2.1 NoSQL
NoSQL beskrivs i artikeln av Abramova och Bernardino (2013) genom att lista fyra olika
kategorier som NoSQL databaser delas in i. Dessa kategorier är key-value store,  document
store,  column-family och  graph database. Där  Key-value store  är en av kategorierna och
betyder att databasen är uppbyggd genom att det finns en nyckel för varje värde i databasen
där varje nyckel är unik.  Dessa nycklar används sedan för att kunna få fram värdet som
önskas.  Exempel på databaser som är uppbyggda på detta sätt  är  BynamoDB och Azure
Table Storage enligt Abramova och Bernardino (2013). Det förklaras även av Cattell (2010)
att  key-value store kategorin är den enklaste av de fyra olika kategorierna inom NoSQL.
Anledningen är för att en nyckel står för ett värde vilket gör att uppbyggnaden av databaser



inom  denna kategori  är  enkel  och  inte  lika  avancerad  som de  andra  kategorierna  inom
NoSQL.

I Figur 1 visas ett exempel på hur en databas inom key-value store kategorien skulle kunna
vara uppbyggd. Det visar att för varje nyckel, som till exempel id, så finns det ett värde som
är sammankopplat till den nyckeln, som i detta fall skulle vara 1234.

Figur 1 Exempel på en databas inom key-value kategorin

NoSQL  databaser  som  är  uppbyggda  enligt  document  store  kategorin  är  till  exempel
CouchDB och MongoDB. Dessa databaser liknar key-value store, dock är dessa nycklar och
värden placerade i dokument vilket gör att för varje nyckel går det att få ut flera värden.
Dessa nycklar kan även placeras inne i dokumenten för att länka vidare till andra värden.

Figur 2 visar ett exempel på hur en NoSQL databas inom document store  kategorin skulle
kunna se ut. Det visar att personen Anders Andersson har två boplatser som är i två olika
städer och två olika adresser. Dessa städer och adresser är i sin tur egna dokument där det
finns mer information, som till  exempel befolkningsmängd och storlek.  Detsamma gäller
även  för  gatan  i  respektive  stad  där  gatan  innehåller  mer  information  än  vad  som
presenteras i dokumentet i Figur 2.



Figur 2 Möjligt utseende av document-store databas

Den kategorin inom NoSQL som liknar relationsdatabaser mest är  column-family vilket är
den  tredje  kategorin  inom  NoSQL. Anledningen  till  det  är  att  information  är  lagrad  i
kolumner  som går  att  hämta  genom att  dessa  kolumner  består  av  tre  olika  delar  enligt
Abramova  och  Bernardino  (2013).  Exempel  på  databaser  som  tillhör  denna  kategori  är
Cassandra och Hypertable enligt artikeln av Abramova och Bernardino (2013).

Figur 3 Presentation av en möjlig databas som tillhör column-family kategorin



Ett exempel av hur en databas skulle kunna vara uppbyggd inom column-family presenteras
i Figur 3. I den figuren visas det hur denna kategori är uppbyggd där den första delen är
kolumner som består av nycklar och värden som representerar data. Det presenteras i Figur
3 genom År och 2018 inom kategorin Examen. Medan den andra delen är så kallade super-
kolumner, vilket är en gruppering av kolumner som består av information. Vilket visas i figur
3 där Anders Andersson är en sådan gruppering. Till sist är det kolumn-familjer vilket menas
med att det är strukturerad information som liknar relationsdatabaser som är beroende av
antalet  super-kolumner.  Även  det  presenteras  i  Figur  3  genom Personuppgifter  och den
informationen som finns inom den kolumnen.

Den fjärde kategorin av NoSQL databaser är graph database, denna kategorien är uppbyggd
genom grafer som består av olika antal noder och kanter vilket presenteras i figur 4. Infinite
Graph och HyperGraphDB är exempel som nämns i artikeln av Abramova och Bernardino
(2013).

Figur 4 Ett exempel på hur en graph database kan se ut

2.1.1 MongoDB
Cattell (2010) nämner i sin artikel att MongoDB och CouchDB liknar varandra men att det
finns  vissa  skillnader  mellan  dem.  En  skillnad  han  nämner  är  att  MongoDB  har  en
automatisk funktion som utför en partitionering av en stor databas till mindre delar vilket
gör att det går snabbare att göra sökningar i databasen. Dessa delar som skapas kan sedan
delas upp på flera olika servrar vilket leder till att beräkningskraften kan fördelas på mer än
en server vilket gör att beräkningskraften kan fördelas på flera servrar och därmed behöver
inte en server utföra alla beräkningar utan kan fördelas.

Han,  Haihong,  Le  och  Du (2011)  beskrev  att  MongoDB är  en databas  som befinner  sig
mellan  relationsdatabaser  och  icke-relationsdatabaser  som  betyder  att  den  består  av



funktioner från både relationsdatabaser och icke-relationsdatabaser. Funktioner som är från
icke-relationsdatabaser är att MongoDB kan hantera komplexa datatyper, som till exempel
BJSON,  vilket  är  en  binär  variant  av  datatypen  JSON,  som inte  relationsdatabaser  kan.
Dessutom är det möjligt att komma åt mycket information på kort tid vilket förklaras genom
att MongoDB är 10 gånger så snabb än MySQL vid en större datamängd än 50 GB. MongoDB
består  även av  funktioner  från relationsdatabaser  som till  exempel  att  det  är  möjligt  att
använda ett  frågespråk som kan utföra de flesta funktioner som en relationsdatabas kan
göra. Detta gör att MongoDB har vissa begränsningar men har också vissa fördelar jämfört
med andra NoSQL databaser.

Ameri,  Lutz,  Latzko och Meyer (2014) beskriver att MongoDB används av företag i  olika
storlekar då den har möjlighet att expandera tillsammans med att företagen växer utan att
tappa någon funktionalitet. Dessutom förklaras även att MongoDB är utformad på ett sätt
som gör att den är skalbar utan att tappa prestanda vilket även förklaras av Cattell (2010).
Vilket betyder att den passar bra för att lagra mycket information vilket relationsdatabaser är
mindre bra på då de förlorar prestanda vid en större mängd information.

2.1.2 CouchDB
Liu, Wang och Lin (2012) beskriver i deras artikel att CouchDB är en NoSQL databas som
använder JSON nycklar och värden som är placerade i dokument vilket gör att databasen
innefattas  inom  document  store kategorin  och  detta  presenteras  även  av  Abramova och
Bernardino(2013). Detta skiljer sig från MongoDB som använder sig av BJSON för att lagra
data genom att BJSON är binärt medan JSON inte är det.

Han, Haihong, Le och Du (2011) nämner i sin artikel att CouchDB är utvecklat av Apache.
Det förklaras även av Cattell (2010) att CouchDB är ett projekt som har pågått från början av
2008 och är skrivet i programmeringspråket Erlang. Dessutom förklarar Han, Haihong, Le
och Du (2011) att CouchDB är en flexibel databas som är feltolerant. Det menas med att
databasen lagrar all information redundant vilket gör informationen även går att komma åt
om någon information blir korrupt.

Utöver det presenteras det av Han, Haihong, Le och Du (2011)  att CouchDB är anpassat för
att fungera med ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) egenskaper, vilket är
egenskaper hos databaser som säkerställer att dess förfrågningar sker på ett korrekt sätt.
Dock har CouchDB vissa begränsningar och det är att prestandan sänks om inmatning sker
samtidigt som läsning i databasen på grund av att CouchDB är baserat på peer-to-peer. Det
vilket betyder att de samt att det är endast möjligt för CouchDB använda ett gränssnitt som
är baserat på HTTP REST.

2.2 Node.js
I artikeln som är skriven av Ojamaa och Düüna (2012) beskriver de Node.js genom att det är
en mjukvara som används för att göra nätverksapplikationer. Det innebär att det används
främst av programmerare inom webben då Node.js är gjort i JavaScript, vilket Ojamaa och
Düüna(2012) nämner i sin artikel, främst är gjort för att kunna göra webbsidor interaktiva.
Detta har dock förändrats med tiden och Node.js är ett exempel på den förändringen som
har gjort att JavaScript används mer och mer på serversidan än vad som har gjorts tidigare



enligt Rellermeyer, Lee och Kistler (2013). Tack vare denna förändring har fler möjligheter
skapats för att JavaScript ska användas i större utsträckning än vad som har gjorts tidigare.

Ojamma och Düüna (2012) förklarar att Node.js började utvecklas 2009 och har snabbt fått
programmerare  inom  webben  att  använda  tekniken.  Node.js  är  uppbyggt  genom  en
eventbaserad modell som endast använder sig av en tråd för att köra programkod. Detta gör
att alla förfrågningar som görs kan endast utföras en i taget vilket skulle kunna innebära att
andra förfrågningar behöver vänta innan den pågående förfrågningen är klar. Detta undviks
dock genom att  använda asynkron I/O,  vilket  är  en sorts  hantering av input  och output
funktioner där flera processer kan påbörjas innan all överföring är genomförd. Genom att
utföra operationer asynkront skulle det kunna innebära att det blir ett så kallat dödläge där
processer  behöver  vänta  på  varandra  att  utföras  utan  att  någon  process  slutförs.  Detta
undviks  dock  genom  att  att  använda  något  som kallas  asynkron  I/O där  processer  kan
fortsätta utföras utan att  överföringen av pågående process är  helt  klar.  Detta är  möjligt
genom  att  använda  en  callback-funktion  som  gör  det  möjligt  att  avbryta  exekveringen
omedelbart och låta en annan process utföras istället.

2.3 E-böcker
I och med att den elektroniska utrustningen har blivit så pass utvecklad att den används i allt
högre  grad  nuförtiden  än  vad  den  gjorde  för  några  år  sedan.  Detta  leder  även  till  att
elektronisk utrustning används mer och mer när det gäller utbildning. Ett exempel är att
datorer  används  i  allt  högre  grad  av  studenter  som  har  möjlighet  att  komma  åt  de
läromedlen som behövs genom sina enheter. För att studenter ska kunna komma åt dessa
läromedel via sina enheter krävs det att läromedlen har gjorts om från fysiskt format till
elektroniskt. Detta är på grund av att läromedel har genom åren gjorts i fysiskt format och
bara på senare år börjat utvecklas till att göras elektroniskt istället. Exempel på detta är att
förr användes fysiska böcker för att kunna hitta rätt information medan nu finns det även i
elektroniskt format.

Det  har  även  gjorts  tidigare  forskning  inom  detta  område  och  ett  exempel  på  hur
elektroniska böcker kan vara ett  hjälpmedel inom utbildning presenteras av Cheng,  Xue,
Kwok, och Cheung (2003) där de visar ett nytt program som gör det möjligt för studenter
som studerar elektromagnetism. Där studenterna fick använda elektronisk utrustning  för att
utbilda  sig  där  de  antingen  kunde  komma  åt  informationen  i  programmet  direkt  i
klassrummet  eller  via  distans.  Cheng  m.fl.  (2003)  påvisar  även  att  denna  metod  ökar
studenternas lärande och intresse vilket leder till bättre resultat än om detta program inte
skulle  utvecklats.  Detta  betyder  att  studenter  har  lättare  att  lära  sig  via  elektroniska
hjälpmedel  än  en  fysisk  bok.   Dessa  behöver  därmed  sparas  på  något  sätt  för  att  vara
tillgängliga elektroniskt och det är anledningen till att denna studie utförs då det undersöks
vilken databas som passar bäst vid lagring av e-böcker vid hänsyn på svarstider.

Även Desrosiers (1996) presenterar att elektroniska böcker hjälper studenter vid inlärning.
Forskningen som gjordes var genom en undersökning där studenter som hade elektroniska
böcker som hjälpmedel jämfördes med studenter som inte hade möjlighet att använda det.
Detta resulterade i att de som hade möjlighet att använda elektroniska hjälpmedel fick bättre
resultat. Vilket gör det lämpligt att använda e-böcker som ett elektroniskt hjälpmedel för
studenter.



Elektroniska  böcker  används  flitigt  i  dagens  samhälle  dock  finns  det  även  elektroniska
böcker som är såpass gamla att upphovsrätten, även kallat copyright, har gått ut vilket gör
att de är fria att använda. Ett exempel på det är Projekt Gutenberg som har sparat ihop
tusentals med böcker som är skrivna under 1800-talet och sedan gjort om dessa från fysiska
böcker till elektroniska böcker. Projekt Gutenberg är ett ideellt projekt där målet är att samla
ihop så många böcker som möjligt och sedan göra de tillgängliga elektroniskt för vem som
helst att använda. Tack vare detta är det möjligt att använda dessa böcker i denna studien
utan att behöva använda böcker som är upphovsrättsskyddade vilket innebär att det inte går
att använda böcker som är upphovsrättsskyddade utan att fråga om lov först.

Dessa böcker finns att hämta från deras webbsida där det går att söka på böcker men även
genom att sortera på olika kategorier. Detta gör det enklare för människor att kunna läsa
dessa gamla böcker då de går att få tag på fritt via internet och därmed är tillgängliga för alla
som har  en internetuppkoppling.  Böckerna är  även sparade i  olika  format  vilket  gör  att
oavsett vilken enhet som används så kan böckerna att kunna öppnas och läsas. Dessa format
är epub, htm, mobi eller txt och de är anpassade för olika situationer. Till exempel är mobi
anpassat för mobila enheter med små skärmar vilket gör att de elektroniska böckerna även
går  att  läsa  på  mobila  enheter  så  som  mobiltelefoner.  Detta  är  viktigt  i  och  med  att
elektroniska böcker även ska vara tillgängliga via mobila enheter då dessa blir mer och mer
populära på senare tid vilket även Ganti, Ye och Lei (2010) nämner i sin forskning.



3 Problemformulering

I dagens samhälle används e-böcker i stor utsträckning tack vare att utvecklingen av digital
utrustning har utvecklats i hög hastighet de senaste åren där utrustningen används flitigt i
dagens samhälle vilket även presenteras av Huang m.fl. (2013). Detta har även gjort att fler
och fler böcker skapas som e-böcker för att kunna finnas tillgängliga mer än i fysisk form och
därmed  bli  lättare  att  komma  åt  för  personer  som  inte  kan  komma  åt  fysisk  kopia  av
böckerna men ändå behöver komma åt  informationen. För att  dessa e-böcker ska kunna
sparas behövs det  någon typ av lagring.  En sådan lämplig lagring är genom att  använda
databaser som är väldigt bra på att hantera stora datamängder på ett strukturerat sätt vilket
passar bra om det skulle behövas sparas ett stort antal av böcker.

Utöver det finns arbetsuppgifter som antingen görs manuellt  eller via olika skripts vilket
innebär att utföra uppgifter med att spara e-böcker samt att hämta information om dem vid
senare tillfällen men det kan även innefatta att uppdatera någon information eller ta bort
något. Det betyder att responstiden som det tar innan önskad operation är utförd ska vara så
låg som möjligt så att användarna inte behöver vänta för länge på att saker ska ske vilket
även Bertino, Corrales och Chen (2012) nämner som en viktig del för att användarna ska
uppleva webbsidan användarvänlig.

Vid  lagring  av  elektroniska  böcker  kan  det  vara  svårt  att  veta  vilken  databas  som  skall
användas då databaserna även skiljer sig en del åt varandra genom att de är uppbyggda på
olika  sätt  och  därmed  lagrar  information  på  olika  sätt.  Dessa  databastyper  är
relationsdatabaser, där MySQL är ett exempel, och icke-relationsdatabaser där NoSQL är ett
exempel. Wei-ping, Ming-xin och Huan (2011) presenterade att NoSQL databasen MongoDB
är snabbare vid större datamängd än vad MySQL var vilket tyder på att NoSQL uppfyller sin
uppgift med högre prestanda vid större datamängder. Vid hantering av många e-böcker blir
det mycket information och därför är det lämpligt att använda NoSQL för att hantera dessa
filer.

Inom NoSQL finns det fyra olika kategorier och dessa är strukturerade på olika sätt vilket gör
att  även  dessa  är  bra  respektive  dåliga  på  olika  saker  vilket  även  gäller  de  olika
databastyperna. Kategorierna inom NoSQL är enligt Abramova och Bernardino (2013) key-
value store, document store, column-family och graph database. Dessa kategorier skiljer sig
en del åt då de är uppbyggda genom olika strukturer och därmed är bra på olika saker. Tack
vare att dessa kategorier innefattas inom NoSQL är dessa kategorier bra på att hantera stora
mängder information utan att minska i prestanda.

I  denna  rapport  jämförs  MongoDB  och  CouchDB  med  varandra  där  båda  dessa  tillhör
document store kategorin inom NoSQL som är icke-relationsdatabaser. Anledningen till att
dessa databaser jämförs med varandra är för att elektroniska böcker liknar de dokument
som document store kategorin är uppbyggd på. Böckerna och dokumentet liknar varandra
på det sättet att dokumenten är uppbyggda på ett sätt som påminner om böcker där rubriker
i böcker kan liknas med nycklar i databasen. Det har inte gjorts i någon tidigare forskning
som jämför  dessa två databaser  vid  hantering av filer.  Det  har  dock gjorts  jämförelser  i
tidigare forskning mellan andra NoSQL databaser vid hantering av annan information. 



Exempel  på  tidigare  forskning  som  har  jämfört  två  NoSQL  databaser  är  Abramova  och
Bernardino (2013) som har jämfört MongoDB med Cassandra. Dessa två olika varianter av
NoSQL tillhör två olika kategorier inom NoSQL vilket betyder att de är uppbyggda på lite
olika  sätt  där  MongoDB  tillhör  document-store  kategorien  inom  NoSQL  och  Cassandra
tillhör column-family kategorien. Det leder till att de är bra på olika saker och forskningen
av  Abramova  och  Bernardino  (2013)  resulterade  i  att  Cassandra  var  bäst  i  de  flesta
situationer där det visade sig att MongoDB tappade prestanda vid större datamängder vilket
inte var fallet för Cassandra. Prestandan för Cassandra databasen visade sig bli bättre och
bättre ju större datamängd som användes. De gjorde sitt experiment genom ett program vid
namn Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB), vilket är ett riktsmärkes-program som är
gjort av Yahoo. Det programmet består av två olika delar där en del generar arbetsbelastning
medan den andra delen består av olika scenarion som testar olika operationer i databasen.
Detta program används inte i detta experiment utan istället mäts prestandan genom ett eget
skript som mäter svarstiden det tar för databaserna att utföra de olika operationerna.

Problemet är att det är oklart vilken databas av MongoDB och CouchDB som presterar lägst
svarstider och därmed är snabbast vid hantering av filformaten html, txt, epub och mobi.
Dessa filformat hanteras genom att utföra fyra databasoperationer, vilket är insert, update,
select och delete.

Hypotesen för detta arbete är  att  de olika databaserna presterar liknande svarstid för de
olika  operationerna  som utförs  på  de  olik  filformaten.  Dock  är  hypotesen  att  MongoDB
presterar marginellt bättre vid de olika operationerna vilket leder till att den kommer få lägre
svarstider.  Anledningen  till  detta  är  för  att  MongoDB  används  i  större  skala  än  vad
CouchDB, vilket stöds av den forskning som har gjort då det forskats mer kring MongoDB än
CouchDB gör vilket tyder på att den databasen har bättre prestanda.

3.1 Metodbeskrivning
Den metod som används är experiment. Det kommer att likna den metod som användes av
Wei-ping, Ming-xin och Huan (2011). Det de gjorde var att mäta svarstiden när inmatning
sker i databasen. Detta experiment utförs på ett liknande sätt, dock används Node.js istället
för Java som användes i deras forskning. Anledningen till det är för att Node.js används är
för att det används mer och mer vilket gör att det passar bra att använda i detta experiment
för att kunna likna verkligheten på ett så bra sätt som möjligt.  Om det skulle vara så att
någon beslutar sig för att placera läroböcker på en NoSQL databas likt det som har gjorts i
detta experiment finns det stor chans att Node.js kommer att användas. Anledningen är för
att Node.js blir mer och mer populärt och det kan vara så att det kommer att användas mer
än vad PHP används i framtiden.

Experimentet utfördes genom att skapa två webbapplikationer, genom att använda HTML,
JavaScript och CSS, där en applikation kopplades ihop med en MongoDB databas och den
andra applikationen med CouchDB databasen. Båda dessa applikationer utförde sedan fyra
olika operationer som var insert, update, select och delete. När dessa operationer utförs sker
även en mätning av svarstid vid varje enskild operation för att se vad skillnad är mellan
databaserna vid de olika operationerna. 



Metoden liknar även det Nyati, Pawar och Ingle (2013) presenterade i deras artikel. Dock är
deras  experiment  mer  utförligt  än  det  som  utfördes  i  denna  studie  då  deras  forskning
använder sig av fler  parametrar där de undersökte svarstiden för de olika operationerna
jämfört med antal trådar som används. Det kommer inte utföras i denna studie, utan istället
kommer det endast utföras experiment som undersöker hur lång svarstiden blir med de olika
databaserna när det gäller att mata in, uppdatera, hämta och ta bort data.

Metodstegen som användes följer de metodsteg som Wohlin m.fl(2012) presenterade. Dessa
steg är följande:

• Omfattning

• Planering

• Operation

• Analysering & tolkning

• Presentation & sammanställning

Omfattning, vilket är det första steget, menas med att en tydlig hypotes presenteras samt vad
målet  med  experimentet  är.  Målet  i  detta  experiment  är  att  få  fram  vilken  databas  av
MongoDB och CouchDB som presterar bäst vid olika operationer och där hypotesen är att
MongoDB kommer prestera aningen bättre. Efter det kommer Planering där kontexten av
experimentet  presenteras på ett  utförligt  sätt  och hur  experimentet  utfördes samt vilken
utrustning som användes.  Vilket presenteras i  kapitel  4 i  denna rapport.  Efter det steget
följde Operation som menas med att en förberedelse av experimentet vilket innefattar att
skapa  artefakten  som  presenteras  i  kapitel  4.2.  Detta  steg  innebar  även  att  utföra
experimentet  som innebar att utföra de olika operationerna för olika antal  e-böcker som
även presenteras i kapitel 4.2. När det var gjort behövdes även resultatet av experimentet
valideras för att få fram om den är korrekt och pålitlig vilket innefattas i Analysering och
tolkning  där  resultatet  av  experimentet  presenteras  i  kapitel  5.  I  detta  steg  analyseras
resultatet  och eventuella utstickande resultat  tas  bort och presenteras. När resultatet  var
analyserat  påbörjades  det  sista  steget  vilket  är  Presentation  och  sammanställning  vilket
betyder att experimentet ska presenteras i någon form vilket är i Kapitel 5 i denna studie.

Figur 5 Presentation av upplägg av experimentet

Under utförandet av metoden finns det även några delmål som behövdes uppfyllas. Dessa
delmål är de som presenteras nedan. Detta gjordes genom att först utföra en pilotstudie som
kontrollerar att den valda metoden går att utföra och att det går att presentera något resultat
utifrån det valda experimentet. Detta presenteras i Kapitel 4.4. Därefter valdes vilka faktorer
den  stora  undersökningen  skulle  innehålla  och  det  gjordes  för  att  bestämma  vilka



parametrar som skulle mätas och i vilken storlek mätningen skulle utföras i. De faktorerna
som har valdes ut var inmatning, uppdatering, hämtning och borttagningsoperationer för
databaserna. Efter detta valdes även vilken information som experimentet skulle innehålla. I
denna undersökning var det böckerna i de olika formaten som har valdes ut som information
och som användes vid mätningarna. När  båda dessa delar var utvalda utfördes mätningarna
vilket  resulterade  i  ett  resultat  med värden  som sedan analyseras  för  att  kontrollera  att
resultatet av mätningen resulterade i värden som är realistiska och att inget av mätvärdena
sticker ut från mängden. Detta säkerställdes även genom att mätningarna utfördes 5 gånger
för att säkerställa att resultaten av mätningarna var realistiska.

• Utföra pilotstudie

• Välj faktorer

• Välj data

• Mätning

• Analys

3.1.1 Metoddiskussion
Andra metoder som skulle kunnat användas skulle kunna varit fallstudie eller undersökning.
Wohlin(2012)  förklarar  att  en undersökning  genomförs  genom att  undersöka  saker  som
möjligen redan har hänt eller ska hända. Det kan till  exempel vara att undersöka om en
förändring som har gjorts tidigare var en positiv ändring genom att utföra en undersökning.
Denna  metod  passade  inte  riktigt  att  använda  i  detta  scenario  där  två  olika  databaser
jämfördes med varandra då båda dessa databaser skulle behövas vara i drift för att kunna
göra en undersökning där det undersökte vilken som är snabbast. Tack vare att databaser
inte var i drift samtidigt är inte denna metod något alternativ, men om det inte skulle varit
fallet skulle denna metod kunnat vara ett alternativ.

När det gäller fallstudie förklarar Wohlin (2012) att det är en strategi som undersöker något
som är tillämpat i  verkligheten. Det kan till exempel vara att undersöka någon del av en
produktionskedja för att få reda på vad det är som kan förbättras. Inom detta arbete kunde
inte en fallstudie användas då det skulle kräva att det skulle vara i drift och därmed inte en
simulerad verklighet som experimentet kommer att vara istället.

3.2 Forskningsetik
När det gäller etiska problem som skulle kunnat uppstå inom detta experiment skulle det
kunna vara ifall om känslig information eller information som är upphovsrättsskyddat, även
kallat  copyright, skulle  använts.  Detta  undviks  genom  att  information  användes  där
upphovsrätten rättigheten har  gått  ut  vilket  gör  det  möjligt  att  använda informationen i
experimentet utan att några problem uppstod och därmed inte bryter mot några lagar och
regler. Det gör det även möjligt att återupprepa detta experiment utan att bryta mot några
etiska regler. Utöver det presenteras även all information om hårdvara och mjukvara i denna
studie, vilket gör det möjligt att återupprepa experimentet som utförs i denna rapport. Detta
betyder att alla skripts och filer som användes  i experimentet presenteras i rapporten vilket
möjliggör upprepningsbarhet.



Böckerna som användes i denna studie var endast vara böcker där upphovsrätten hade gått
ut vilket gör att det är fritt fram att använda utan att behöva fråga skaparen av verket om lov.
Detta är möjligt tack vare att det finns organisationer som har gjort det möjligt att hämta
hem gamla verk där upphovsrätten har gått ut där Projekt Gutenberg är ett exempel på dessa
organisationer som hanterar elektroniska böcker där upphovsrätten har gått ut.



4 Genomförande

Målet  med  detta  experiment  var  att  undersöka  vilken  av  MongoDB  och  CouchDB  som
presterar lägst svarstider vid hantering av olika filformat. Utöver databaserna och koppling
mellan applikationen och databaserna är applikationerna så identiska som möjligt vilket gör
att det går att jämföra dessa på ett rättvist sätt utan att någon av databaserna får en fördel
eller eventuell nackdel. Exakt hur identiska dessa applikationer är presenteras senare i detta
kapitel.  I tabellerna nedan presenteras vilken hårdvara och mjukvara som har använts vid
utvecklingen av applikationerna samt för pilotstudien. Detta  gör det möjligt att återupprepa
experimentet  genom att använda samma hård- och mjukvara ifall  om experimentet skall
återupprepas. 

Komponent Namn Storlek/Hastighet

CPU Intel Core i7-7700K 4,2 GHz

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8GB 3000MHz

GPU Nvidia GeForce GTX 970 Gaming 4GB

SSD Crucial MX300 2.5” 750GB

Tabell 1 Lista över hårdvara som har använts vid pilotstudien

Namn Version

Windows 10 Education 1709

NodeJS 8.9.4

MongoDB 3.6.3

CouchDB 2.1.1

nano 6.4.3

mongodb 3.0.4

Tabell 2 Lista över mjukvara som har använts vid pilotstudien



4.1 Litteraturstudie
De olika filformaten som används i detta experiment är uppbyggda på olika sätt vilket gör att
de  skiljer  sig  en  del  åt  som  skulle  kunna  innebära  att  svarstiderna  vid  de  olika
databasoperationerna skiljer sig mellan de olika formaten. Tack vare detta är det behövligt
att se om det är någon prestandaskillnad mellan de olika filformaten. De filformaten som
kommer  att  användas  i  detta  experiment  är  txt-,  mobi-,  epub-  och  html-formaten.
Anledningen till att dessa används i detta experiment är på grund av att Projekt Gutenberg
använder  dessa  format  när  de  tillgängliggör  e-böcker  för  allmänheten  att  läsa  genom
antingen webbläsaren eller  genom att  ladda ner önskat format av böckerna.  Det är  även
anledningen till  att  pdf-formatet  inte  används i  detta  experiment  då böckerna inte finns
tillgängliga  hos  Projekt  Gutenberg  i  det  formatet  trots  att  pdf  är  det  filformatet  som är
vanligast vid hantering av e-böcker.

Enligt The Open Group (2017) är filer som är txt-format bestående av en eller flera rader.
Raderna består i sin tur av tecken som kan variera i antal beroende på hur stor filen är. Text-
formatet används flitigt inom olika operativsystem, till exempel inom Linux och Windows
där filerna hanteras av textredigerare som varierar i de olika operativsystemen.

Filerna som är av formatet mobi är gamla filer som är gjorda för mobiltelefoner. Formatet
var en del  av projektet  Mobipocket ägdes av Amazon fram till  2005 då de beslutade att
avsluta projektet med e-böcker med fil-formatet mobi enligt Hofelder (2016). Det formatet
användes främst för att kunna presentera e-böcker på dåtidens mobiltelefoner vilket inte är
som de mobiler som finns nu för tiden utan de var mindre avancerade och hade inte touch-
skärm vilket alla mobiltelefoner har idag.

International  Digital  Publishing  Forum  (2017)  förklarar  att  epub-formatet  har  blivit  det
officiella  formatet  för e-böcker  då det  har  stöd för diverse olika funktioner  som gör  det
möjligt att presentera e-böcker på ett funktionellt sätt där användaren har möjlighet att läsa
önskad bok.

Det sista formatet som kommer användas i detta experiment är html, vilket är ett format
som används för att  visa information genom webbläsaren.  Enligt  W3Schools  (2018)  står
HTML för Hypertext Markup Language och används för att strukturera webbsidor genom att
använda sig av diverse olika HTML element som gör att  information kan presenteras på
olika sätt på en webbsida.

4.2 Applikationerna
Det har skapats två applikationer som är så identiska som möjligt där det enda som skiljer de
åt är förfrågan till databaserna samt att CouchDB applikationen visar revisionsnumret på
webbsidan. Revisionsnummer är en sak som CouchDB använder för att hålla koll på vilken
version av dokumentet det är som önskad operation ska utföras på vilket inte MongoDB
använder. Dessa applikationer utför samma sorters databas-operationer och utför samma
sorters mätningar men som är kopplade till två olika databaser. Anledningen till det är för
att kunna få fram vilken av MongoDB och CouchDB som har lägst svarstid och därmed bäst



prestanda  när  det  kommer  till  att  utföra  databasoperationer  på  olika  filer.  Dessa
applikationer har utvecklats genom att använda NodeJS som fungerar som webbserver samt
att  det  har  installerats  ett  ramverk  vid  namn  Express  som  gör  det  enklare  att  skapa
webbapplikationer tillsammans med NodeJS. Express är ett minimalistiskt ramverk vilket
gör att det går att addera flera tillägg för att underlätta skapandet av webbapplikationerna.

Ett av dessa tillägg är Handlebars som är ett tillägg som gör förenklar skrivandet av HTML-
kod samt att det finns möjlighet till att använda JavaScript-kod tillsammans med HTML-
koden  på  ett  simpelt  sätt.  Dessutom  har  det  används  ett  tillägg  som  följer  med  vid
installation av NodeJS vilket är  fs vilket står för filsystem. Det gör det möjligt att använda
NodeJS för att kunna läsa eller öppna filer och mappar. I dessa applikationer har det använts
till att kunna läsa av namn på de olika böckerna samt att kunna läsa av innehållet i dem.
Utöver det används även tillägget assert i båda applikationerna för att kunna kontrollera om
det  är  något  som går  fel  under  operationerna.  Detta  används  på  samma sätt  i  de  båda
applikationerna vilket gör att de liknar varandra vilket gör att det inte är en faktor till att
databaserna presterar olika.

Figur 6 Alternativ som finns i applikationerna

Applikationen är uppbyggd genom att  det  finns olika alternativ  där det  går att  välja hur
många böcker operationen ska utföras på samt att det går att bestämma vilken operation
som ska utföras och vilka böcker det är som ska hanteras vilket visas i Figur 6.

Figur 7 Funktionen som mäter svarstiden

För att kunna mäta svarstiden på hur lång tid det tar att utföra de olika operationerna har
det skapats en funktion som hanterar det. Denna funktion presenteras i Figur 7 och fungerar
genom att det först kontrolleras om det har skickats med någon parameter. Om det är så att
det inte har gjort det så sätts starttiden till  den aktuella tiden. Skulle det vara så att det
istället  skickas  med en parameter  i  funktionen jämförs  den tiden med starttiden för  att
kunna få fram differensen mellan tiderna. Det går på det viset att få fram hur lång svarstiden
är  för  de  olika  operationerna  genom  att  kalla  på  denna  funktion  för  att  först  få  fram
starttiden och sedan differensen. Dock mäts tiden i nanosekunder vilket förvandlas om till



millisekunder innan resultatet  av tiderna skickas vidare från funktionen. Denna funktion
används vid varje databasoperation vilket visas i figurerna för de olika applikationerna. 

4.2.1 NodeJS med Express
När  applikationerna  skulle  skapas  med hjälp  av  NodeJS  uppkom vissa  problem direkt  i
starten.  Ett  av  dessa  problem  var  att  kunna  skapa  applikationerna  så  att  de  visas  på
webbsidan och detta gjordes genom att installera express-generator som är ett verktyg som
gör det möjligt att skapa Express-applikationer på ett snabbt och enkelt sätt. Det som händer
när  det  tillägget  installeras  är  att  det  är  möjligt  att  skriva  npm  start för  att  skapa  en
applikation som använder Express tillsammans med NodeJS. Tack vare detta skapas även
filer och mappar som kommer användas i applikationen.

De mappar som skapas är en mapp vid namn public där generella filer sparas som kommer
användas på fler än ett ställe. Det är till exempel bilder, javascript-filer och CSS-filer som
sparas där. Just i dessa applikationer kommer endast en javascriptsfil sparas i den mappen
då det inte har behövts några andra globala filer i applikationerna.
Dessutom skapas det en mapp som heter routes som består av javascript-filer som skapar de
olika  webbsidorna  i  applikationen.  Till  exempel  har  en  indexfil  skapats  som  består  av
startsidan  av  applikationen.  Antingen  skapas  det  separata  filer  för  varje  webbsida  i
applikationen eller också placeras alla filer i index-filen som sedan styr vilken av sidorna som
ska  visas.  I  detta  fall  valdes  det  att  placera  allt  i  index-filen  och  låta  den  hantera  den
funktionaliteten och anledningen till det är för att dessa applikationer som har skapats inte
består av så många olika webbsidor utan det mesta sker på en och samma. Tack vare det blev
det lättare att placera allt i samma fil då den nya filen skulle vara väldigt liten vilket kändes
onödigt.

4.2.2 MongoDB
Applikationen som är kopplad till MongoDB databasen använder tillägget mongodb vilket är
det officiella tillägg för MongoDB inom NodeJS. Detta tillägget gör det möjligt att utföra
önskade operationer på ett effektivt sätt. Detta tillägg innehåller de önskade funktioner samt
lite till  som inte denna applikation kommer bestå av.  Tack vare att  det  fanns välskrivna
instruktioner var det enkelt att sätta upp applikationen tillsammans med databasen.



Figur 8 Kod som utför insert-operationen för txt-formatet i MongoDB applikationen

I Figur 8 presenteras det hur insert-funktionen fungerar för txt-formatet och det görs genom
att  först  kolla  vilken  operation  och  vilket  format  som  är  valt  i  dropdown-menyerna  på
startsidan. Efter det skapas en koppling till MongoDB databasen genom att ange url:en för
databasen. När den kopplingen lyckas finns det en loop som bestämmer hur många inserts
som ska göras beroende på vilket antal som har valts på startsidan vilket visades i Figur 6 där
antalet som väljs i dropdownmenyn avgör hur många operationer som kommer utföras.

För  varje  insert  som  ska  göras  startas  först  en  klocka  som  sparar  starttiden  för  när
operationen startade och efter det konverteras txt-filen till binär format vilket är ett sätt att
kunna spara filen i databasen. När detta är gjort utförs insert-operationen till databasen och
filen lagras som ett dokument. När den operationen är klar sparas sluttiden för att samtidigt
räkna ut hur lång tid det har gått att utföra operationen. När den uträkningen är klar sparas
differensen mellan starttid och sluttid i en fil som är skapad i en mapp vid namn results.



Figur 9 Kod som utför select-operationen i MongoDB applikationen

När användaren väljer att hämta ett visst antal böcker från databasen måste först det antalet
böcker finnas inlagda i  databasen då det annars kommer att sparas felaktiga värden som
svarstid. När det finns så många böcker inlagda i databasen så att det går att hämta de via
select-operationen startas först en klocka som sparar undan starttiden för att sedan skapa en
array, en behållare som består av en samling av värden, som senare kommer att bli fylld
med det önskade antalet böcker som har valts. Innan  arrayen blir fylld med information
skapas först en koppling till MongoDB databasen vilket är ett krav för att senare operationer
mot databasen ska vara möjliga. Därefter utförs en operation som hämtar rätt antalet böcker
och sedan loopar igenom det antalet för att till sist spara den informationen i den tidigare
skapade arrayen. Allt detta presenteras i Figur 9.

När all önskad information från databasen är sparad i arrayen renderas innehållet i arrayen
i en lista på webbsidan genom att rendera index-filen igen med det önskade antalet böcker.
När den startsidan har visats igen sparas sedan en sluttid som jämförs med starttiden och
sedan sparas differensen i en önskad fil som finns i results mappen i applikationen.

Denna operation skiljer sig mot hur insert-operationen fungerar och skillnaden är att vid
insert  sparas  varje  enskild  operation  sin  svarstid  medans  vid  select  sparas  den  totala
svarstiden för att hämta det önskade antalet böcker från databasen. Det gör att vid insert
presenteras fler svarstider i filen än vad select gör då dessa operationer utförs olika antal
gånger.



Figur 10 Kod som utför update-operationen i MongoDB applikationen

Vid update-operationen i MongoDB applikationen kontrolleras först vilket format som är
valt för att veta vilka böcker som ska uppdateras. I Figur 10 visas kodexempel på hur det ser
ut när filformatet txt har valts. Denna kod är dock identisk med hur det ser ut vid update för
de andra filformaten också dock skiljer sig if-satsen för att kunna hämta böckerna från de
andra filformaten istället för txt som det är i exemplet i Figur 10.

Det som sker vid update är att först skapas en koppling mot MongoDB databasen för att
sedan gå vidare med att kontrollera hur många böcker som ska uppdateras i form av for-
loopen.  Inuti  for-loopen  startas  en  klocka  för  att  se  hur  lång  tid  det  tar  att  uppdatera
böckerna. Därefter uppdateras ett dokument i taget genom att lägga till ytterligare en bok i
dokumentet.  I  MongoDB sker detta  genom att  spara filen som ett  värde i  databasen till
skillnad från CouchDB där det sparas som ett attachment istället. Så fort uppdateringen är
klar jämförs sluttiden med starttiden av klockan för att få fram hur många millisekunder det
har tagit för uppdateringen att ske. Detta görs för varje uppdatering och därmed ges det en
överblick på om någon bok tar längre tid än någon annan. När svarstiden är uträknad sparas
den i en skapad fil som gör det möjligt att se över hur lång tid det tog för de olika böckerna
att uppdatera. 



Figur 11 Kod som utför delete-operationen i MongoDB applikationen

Den sista operationen som är delete utförs genom att först hämta alla dokument som finns i
databasen där varje dokument innehåller  varsin bok. Namnet på dessa dokument sparas
sedan i en array som används för att kunna ta bort önskat antal böcker vilket även innebär
att  dokumentet  raderas  också.  Detta  mäts  genom att  inför  varje  delete-operation sparas
starttiden som sedan jämförs med sluttiden när  operationen är  klar.  Det  resulterar i  att
svarstiden har räknats ut och den tiden sparas sedan i en fil som går att läsa av och använda
för att få fram grafer på hur lång tid det tog att utföra delete-operationen. Figur 11 visar hur
detta går till och exakt vilka steg som händer i applikationen.

4.2.3 CouchDB
När det gäller CouchDB och tillägg som stödjer det i NodeJS var det inte lika självklart som
med MongoDB. Anledningen till det var för att det fanns två olika tillägg som gjorde samma
sak men på olika sätt och de två tilläggen var node-couchdb och nano. Till slut föll valet på
nano då det andra tillägget hade problem med att spara filer i databasen som attachment till
dokumenten vilket  inte nano har.  En skillnad mellan MongoDB och CouchDB är hur de
hanterar sparning av filer. I MongoDB är det möjligt att spara det som ett värde i databasen
medans i CouchDB måste det sparas som ett attachment till ett dokument. Antingen så finns
redan dokumentet eller också skapas det samtidigt som  attachment skapas. I detta fallet
valdes  det  att  skapa  dokumentet  och  attachment på  samma  gång  då  det  gjorde  insert-
funktionen smidigare och att det annars strulade med att döpa attachment till önskat namn.



  Figur 12 Kod som utför insert-operationen för txt-formatet i CouchDB applikationen

Till  största  del  ser  insert-operationen  likadan ut  för  både MongoDB och CouchDB dock
skiljer det sig åt hur sparningen och kopplingen till databasen utförs vilket visas i Figur 12. I
CouchDB  är  det  så  att  kopplingen  till  databasen  endast  behöver  göras  i  början  av
applikationen medan i MongoDB behövs det göras inför varje operation. Dessutom skiljer
det hur operationerna utförs mot databasen mellan de två. Det skiljer sig på grund av att det
används olika tillägg för de olika databaserna vilket gör att funktionerna skiljer sig en del åt
trots att de utför samma saker.

Figur 13 Kod som utför select-operationen i CouchDB applikationen

När det gäller select-operationen för CouchDB applikationen är den uppbyggd på samma
sätt som MongoDB applikationen vilket visas i Figur 13. Det som skiljer är hur hämtningen
av antalet böcker görs och för CouchDB applikationen utförs det genom att först spara undan
namnet på böckerna i  en array för att  sedan använda den  arrayen för  att  kunna hämta
dokumentet  och  böckerna  som är  sparade  i  databasen.  Anledningen  till  detta  är  för  att
CouchDB sparar filer som attachments som är kopplade till dokument i databasen och för



att  hämta  dessa  måste  namnet  på  attachmentet som  ska  hämtas  anges.  Tack  vare  att
attachmentsen heter  samma  sak  som  dokumenten  är  det  enklast  att  hämta  namnet  på
dokumenten till en början för att kunna använda det vid ett senare tillfälle för att kunna få
tag på önskat attachment som är länkat till dokumentet.

För att sedan kunna hämta böckerna som är sparade som attachment i databasen görs detta
genom en separat förfrågan som finns i en for-loop som gör att det önskade antalet böcker
hämtas från databasen.

Figur 14 Kod som utför update-operationen i CouchDB applikationen

Update-operationen  i  CouchDB  applikationen  liknar  till  stor  del  update-operationen  i
MongoDB men det finns även en del skillnader. Den första skillnaden är att ett revision-
nummer måste hämtas för att kunna uppdatera dokumenten i databasen. Anledningen till
detta  är  för  att  i  CouchDB  har  varje  dokument  ett  id  och  ett  revisionsnummer  som
identiferar  dem  och  båda  dessa  måste  anges  för  att  kunna  utföra  update  och  delete-
operationer i databasen. Dessa hämtas genom att lista alla dokument i databasen och spara
undan  id  och  revisionsnumret  i  en  array som  sedan  används  vid  uppdateringen  av
dokumenten. Det räknas dock inte in svarstiden då den endast räknar hur lång tid det tar för
databasen att uppdatera dokumentet vilket är likadant som för MongoDB vilket gör att de
kan jämföras mot varandra på ett korrekt sätt.

Figur 14 visar hur detta sker genom att först spara undan id och revisionsnummer för att
sedan använda det vid uppdateringen av dokumenten.  Det sker genom att lägga in boken
igen  på  samma  sätt  som  det  gjorde  vid  insert-operationen  men  att  det  kopplas  till  det
befintliga dokumentet som skapades vid insert-operationen. Detta gör det möjligt att mäta
om det tar längre eller kortare tid att spara filer i databaserna när dokumenten är skapade
sedan innan.  Mätningen av svarstid görs för varje uppdatering som görs och det beror på
vilket  antal  som  har  valts  på  webbsidan.  Det  vill  säga  om  det  väljs  att  göra  10  st
uppdateringen sker det även 10 st mätningar där varje mätning sparas i en fil.



Figur 15 Kod som utför delete-operationen i CouchDB applikationen

Figur  15  presenterar  att  vid  delete-operationen  i  CouchDB  hämtas  först  önskat  antal
dokument från databasen och sparar den informationen i en array som sedan används vid
borttagningen av dokumenten. Detta sker genom att ange id och revisionsnumret på varje
dokument och det innebär även att alla attachments som är länkade till dokumentet tas bort
vilket gör att böckerna raderas ur databasen. Innan varje borttagning finns en starttid som
mäter startpunkten som sedan jämförs med sluttiden för att få fram svarstiden på hur lång
tid det tar att slutföra operationen. Denna mätning av svarstid utförs i båda databaserna och
vid varje  operation och ser identisk ut  oavsett  vilken databas eller  vilken operation som
utförs.

När  båda  dessa  databaser  har  utfört  insert,  update,  select  och  delete-operationerna  och
resultat av de mätningarna har tagits fram kommer även att frågeställningen att besvaras då
det går att visa om det är någon av databaserna som presterar bättre eller sämre. 

4.3 Progression
Ett  problem  som  uppstod  när  applikationerna  skapades  var  att  utföra  flera
databasoperationer genom att välja att göra X antal operationer i listan. Vilket menas med
att det ska vara möjligt att till exempel välja att mata in fem stycken mobi-filer i databasen.
Detta problem löstes dock genom att lägga till en for-loop som gör att det antal operationer
som väljs på webbsidan även utförs i praktiken. Till en början användes en NodeJS modul
vid namn node-couch för CouchDB applikationen men den modulen kunde inte utföra flera
operationer efter  varandra på ett bra sätt därför slopades den modulen.   Istället  för den
modulen används en modul vid namn nano som är den officiella modulen för CouchDB
databaser tillsammans med NodeJS.

Dessutom blev det ett problem vid hämtning av böckerna från Projekt Gutenbergs webbsida
då det inte fanns någon tydlig instruktion på hur hämtning av böckerna ska utföras då det
fanns  flera  olika alternativ  att  välja  på och  det  gjorde  det  svårt  att  veta  vilken  som var



lämpligast att använda. Efter att ha provat att ladda ner böcker på olika sätt blev resultatet
att  använda  ett  program  som  heter  Cygwin64  vilket  gör  det  möjligt  att  utföra  rsync
operationer vilket var ett krav för att kunna hämta böcker. För att kunna hämta böckerna
behövdes det anges vilka böcker som ska hämtas och vart de ska hämtas ifrån då de fanns
olika alternativ att välja på. Det alternativ som valdes för att hämta böckerna var rsync -av
--del  ftp.ibiblio.org::gutenberg /var/www/gutenberg  vilket  hämtade hem böckerna i  de
format som böckerna skapades i, vilket är txt-,html-, epub- och mobi-format. Dessa format
används till olika ändamål beroende på vilket sätt böckerna ska presenteras.

Ännu  en  sak  som  blev  ett  problem  var  att  kunna  spara  böckerna  på  ett  korrekt  sätt  i
databaserna. Till en början gjordes det genom att läsa av innehållet i böckerna och sedan
lägga in det i databaserna. Resultatet av det blev att allt innehåll i böckerna hamnade i en
lång följd vilket gjorde att det blev svårt att kunna läsa böckerna. Detta gjordes därför om så
att böckerna formaterades om till  ett binärt format. Anledningen till  det var för att båda
dessa databaser kräver att filerna är i binära för att de ska kunna sparas i databaserna. Dock
görs detta på olika sätt av MongoDB och CouchDB vilket betyder att svarstiden skulle kunna
skiljas åt då dessa operationer kan ha olika prestanda.

Ytterligare problem som uppstod under utvecklingen av applikationerna var att kunna mäta
svarstiderna på ett  sätt  på de olika databaserna på ett  liknande sätt  som gör att  de kan
jämföras med varandra. Till en början utvecklades ett script via Greasemonkey för att mäta
detta men det resulterade i att det inte gick att mäta på ett korrekt sätt då applikationerna
utförde flera operationer efter varandra när användaren har klickat på knappen. Därför lades
denna mätning in i de båda applikationerna så att de istället utförs på serversidan istället för
via klienten. Detta gjorde att svarstiderna inte räknar med den tiden som webbläsaren tar på
sig  att  ladda  applikationen  men  det  är  inte  hela  världen  då  det  ändå  är  databasernas
operationer som ska mätas och inte hur mycket tid en webbläsare tar på sig att ladda en
webbsida.

Ett till problem som uppstod under utvecklingen av CouchDB applikationen var att kunna
hämta böckerna från databasen. Det var ett problem på grund av att böckerna sparades som
attachment i databasen och inte som dokument vilket det gjorde i MongoDB. På grund av
det  gick det inte att hämta böckerna på samma sätt som i MongoDB applikationen utan det
löstes istället genom att lägga till en förfrågan mot databasen att hämta både attachment och
det dokument som den är kopplad till.

För att se hela progressionen för skapandet av de två applikationerna går det att gå in på
https://github.com/a15nikho/Exjobb/commits/master där hela progressionen presenteras.
Där går det även att se exakt vad som har ändrats och när detta gjordes vilket även innefattar
det som har nämnts i detta kapitel.

4.4 Pilotstudie
Pilotstudien som utfördes gjordes genom att mäta antal millisekunder det för en applikation
som  är  kopplad  till  en  MongoDB  databas  och  hur  många  millisekunder  det  tar  för  en
applikation som är kopplad till en CouchDB databas när det gäller olika databas-operationer.
De operationer som undersöktes i pilotstudien var insert och select. Anledningen till det är
då pilotstudien går ut på att presentera om experimentet är genomförbart. Tack vare att alla

https://github.com/a15nikho/Exjobb/commits/master


operationer liknar varandra och är uppbyggda på samma sätt innebär det om både insert och
select  går  att  utföra  på  ett  korrekt  sätt  kommer  även  update  och  delete  göra  det.
Mätningarna utfördes genom att använda 10 stycken HTML-böcker som är av varierande
storlek. Dock används samma böcker i båda databaserna vilket gör att mätningarna utförs på
samma villkor och därmed kan jämföras med varandra då samma parametrar har använts
för de två databaserna.

För att kontrollera att mätningarna har utförts på ett korrekt sätt och att svarstiderna är
rimliga har pilotstudien utförts genom att  kontrollera alla operationer fem gånger.  Detta
gjordes genom att först mata in 10 stycken HTML-böcker i databaserna för att sedan hämta
böckerna från databaserna och presentera det på webbsidan. Denna procedur har itererats
fem gånger för att säkerställa att resultaten som presenterades är rimliga och att det inte har
skett något som har gjort att någon av mätningarna har blivit felaktiga.

Figur 16 Jämförelse mellan MongoDB och CouchDB vid insert-operation

I  Figur  16  presenteras  resultatet  av  totalt  fem stycken mätningar  vid  insert-operationer.
Resultatet visar att MongoDB presterar bättre än vad CouchDB gör då det genomsnittliga
resultatet för MongoDB är ungefär 4 millisekunder medan det är runt 16 millisekunder för
CouchDB.  Dessutom  är  det  signifikant  skillnad  mellan  de  olika  databaserna  då
konfidensintervallen, vilket presenteras genom felstaplar i stapeldiagrammet i Figur 16, inte
överlappar med varandra vilket tyder på att vid 95 % av fallen kommer resultaten hamna
inom det intervallet.



Figur 17 Jämförelse mellan MongoDB och CouchDB vid update-operation

I  Figur  17  presenteras  resultatet  för  hur  de  olika  databaserna  presterar  vid  en  update-
operation. Det som sker vid update-operationena är att det sparas en ytterligare version av
böckerna i databasen. Detta leder till att det finns två böcker i varje dokument i databaserna
för att sedan vid en större mätning kunna se hur databaserna presterar när det finns flera
filer sparade i samma dokument.

Resultatet av pilotstudien visar att MongoDB har lägre svarstider än vad CouchDB har vid
insert och update när det handlar om att hantera html-filer. Studien visar även att CouchDB
presterar bättre vid update än vad den gör vid insert och anledningen kan vara för att det
inte behöver skapas något dokument vid update-operationen då den redan är skapad vid
insert. Det kan vara så att om några andra fil-format sparas i databaserna och det kommer
även  undersökas  i  nästa  del  av  denna  rapport.  Det  kommer  även  utföras  fler  databas-
operationer i den undersökning där select och delete-operationer även kommer undersökas
utöver insert och select.



5 Utvärdering

Pilotstudien presenterade att CouchDB är snabbare än vad MongoDB är vid inmatning och
uppdatering  av  10  stycken  html-filer  i  respektive  databas.  Dock  är  det  oklart  hur  stor
skillnaden är mellan databaserna vid större mätningar samt vid hämtning och borttagning
av  filerna.  Detta  har  därför  förstorats  till  nästa  mätning  där  alla  databas-operationer
kommer utföras genom att  undersöka svarstiden för  100,  500 och 1000 filer  som är  av
filformaten html, txt, epub och mobi. Anledningen till detta är för att kunna se vilken av
databaserna  som  presterar  lägst  svarstider  vid  hantering  av  olika  filformat.  Dessutom
utfördes pilotstudien på en lokal dator vilken även det har ändrats till nästa mätning där en
virtuell server har skapats vilket kan innebära att pilotstudiens resultat kan skilja sig mot vad
nästa mätning kommer presentera.

5.1 Presentation av utrustning 
För att undersökningen ska vara så autentisk som möjligt med hur det ser ut i praktiken 
användes en server i denna undersökning. Det användes sedan en klient som använde 
webbläsaren Firefox för att kunna utföra undersökningen på servern. Detta gjordes genom 
att en webbapplikation utvecklades som gör att klienten kan kommunicera med servern och 
bestämma vad som ska utföras på webbsidan.

Komponent Namn Storlek/Hastighet

CPU Intel Core i7-7700K 4,2 GHz

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8GB 3000MHz

GPU Nvidia GeForce GTX 970 Gaming 4GB

SSD Crucial MX300 2.5” 750GB

Tabell 3 Hårdvara för klienten

Komponent Namn Storlek/Hastighet

CPU Intel Core i7-7700K 4,2 GHz

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 4096 MB

GPU Nvidia GeForce GTX 970 Gaming 4GB

SSD Crucial MX300 2.5” 750GB

Tabell 4 Hårdvara för server



Namn Version

Ubuntu server 16.04.4 LTS

NodeJS 8.9.4

MongoDB 3.6.3

CouchDB 2.1.1

nano 6.4.3

mongodb 3.0.4

Firefox Quantum 59.0.3

Tabell 5 Lista över mjukvara som har använts vid undersökningen

Dessutom  skapades  ett  Greasemonkey-script  efter  att  pilotstudien  var  klar,  vilket  är
presenterat i Appendix A, för att kunna automatisera 100 stycken hämtningar av olika antal
böcker i olika format från båda databaserna. Greasemonkey är ett tillägg till Firefox för att
kunna utföra önskade operationer på valfri webbsida. Ett exempel på detta skulle kunna vara
att automatisera någon funktion på en webbsida eller ändra färg på något element på en
webbsida. Detta gjordes för att select-operationen skiljer sig från de andra operationerna
genom att  det  endast  utförs  en  gång  när  någon väljer  att  utföra  en sådan operation  på
webbsidan. Därför behövdes det implementera en funktion som utför select-operationen fler
gånger för att kunna presentera ett pålitligt resultat då ett resultat inte är tillräckligt pålitligt
utan  det  behövs  flera  mätningar  för  att  kunna  avgöra  vad  medelvärdet  är  vid  select-
operationen är för de olika databaserna. Det skulle kunna gjorts manuellt genom att välja
rätt parametrar på webbsidan och klicka på knappen som gör att operationen utförs men det
är inte tidseffektivt att göra det 100 gånger, därför valdes det att skapa ett Greasemonkey-
script som gör samma sak automatiskt istället.

5.2 Presentation av undersökningen
Utifrån resultatet av pilotstudien valdes det att utöka antalet mätningar för att kunna få en
bättre överblick över hur svarstiden blir vid fler operationer samt fler mätningar. Tack vare
detta valdes det även att undersöka delete och select-operationer i den större mätningen där
även filformaten txt, epub och mobi lades till  utöver html-formatet till  mätningen för att
kunna se om det är någon skillnad mellan filformaten då pilotstudien endast undersökte
html-formatet.



Innan experimentet utfördes mellan MongoDB och CouchDB valdes vilka parametrar som
skulle användas för att kunna få en överblick över vad som verkligen mäts och vad som inte
skulle mätas. I denna undersökningen utförs ett experiment som mäter hur lång svarstiden
är för varje enskild operation vid insert, update, select och delete där filformaten html, txt,
epub och mobi användes vid de olika operationerna. Anledningen till att dessa parametrar
valdes var för att de gör det möjligt att kunna få fram ett resultat på frågeställningen som var
att  undersöka  vilken  av  CouchDB  och  MongoDB  som  presterar  lägst  svarstid  vid
databasoperationerna som nämndes tidigare. Dessa operationer utförs i tre olika storlekar
för att se om det är någon prestandaskillnad vid operationerna när olika antal operationer
genomförs. Dessa tre storlekar av mätningarna var 100, 500 och 1000 där filer  för att kunna
presentera  om det  är  någon skillnad  mellan  filformaten  när  det  gäller  svarstider.  Dessa
mätningar kommer utföras i olika antal operationer, vid 100 filer kommer  det utföras 100
operationer  av  insert,  update,  select  och  delete.  Detta  mönster  fortsätter  sedan vid  500
mätningar där 500 böcker av varje filformat mäts vid de fyra olika operationerna. Till sist
utfördes  det  1000  mätningar  på  1000  böcker  av  de  fyra  operationerna  för  att  se  hur
resultatet blev.  Anledningen till  dessa storlekar var för att kunna få en bra överblick hur
databaserna  presterar  vid  olika  antal  operationer  och  även  kunna  se  om  det  är  någon
skillnad vid varje enskild operation vid de valda storlekarna. Här nedan finns en lista som
förtydligar vilka parametrar som kommer undersökas och vad de innebär.

• Databaser,  den  första  parametern  som  detta  experiment  bygger  på  är  jämförelse
mellan databaser och det är närmare bestämt CouchDB och MongoDB. Anledningen
till dessa databaser är för att kunna se om det är någon prestandaskillnad de emellan
vid hantering av olika filformat vid olika databasoperationer.

• Databasoperationer, de operationer som används i undersökningen är insert, update,
select  och  delete.  Anledningen  till  dessa  är  på  grund  av  att  det  är  de  vanligaste
databasoperationerna  och  realistiska  operationer  att  använda  vid  hantering  av  e-
böcker.

• Filformat, tack vare att e-böcker finns i olika filformat är detta en relevant parameter
att undersöka. De filformat som används i undersökningen är html, txt,  epub och
mobi. Anledningen till dessa är för att det var dessa filformat som Projekt Gutenberg
hanterar och det betyder att det var de filformaten som var tillgängliga att hämta. Det
är även anledningen till att filformatet pdf inte är med då Projekt Gutenberg inte har
tillgång till e-böcker i det formatet.

• Antal  mätningar,  för  att  undersöka  hur  databaserna  presterar  vid  hantering  av
filformaten gjordes det genom att utföra olika stora mätningar. Det gjordes för att
kunna  se  om  det  är  någon  prestandaskillnad  vid  fler  operationer  eller  om
databaserna presterar liknande svarstider oavsett hur många operationer som utförs.
De mätningar som har valts är 100, 500 och 1000 mätningar. Anledningen till dessa
antal är för att kunna se om det är någon prestandaskillnad vid en mätning för 100
operationer jämfört med mätningar som är 5 gånger så stor respektive 10 gånger så
stor. 

Detta betyder att vissa parametrar har valts att inte undersökas i detta experiment. Exempel
på dessa parametrar som inte kommer undersökas i detta experiment är hur stora filerna är
för de olika filformaten. Anledningen till att detta var för att studien fokuserar på svarstider
och inte hur stora filerna är.  Detta skulle dock kunna vara ett framtida arbete där detta



undersöks istället för att kunna se om det är någon prestandaskillnad vid olika stora filer i
olika filformat. 



5.3 Resultat av undersökning
Det har utförts mätningar i tre olika storlekar där det har varit 100, 500 och 1000 böcker i
varje  mätning där  fyra  operationer  har  utförts.  Dessa fyra  operationer  är  insert,  update,
select och delete. Alla dessa mätningar presenteras för att kunna jämföras med varandra och
därmed  kunna  se  skillnaden  mellan  svarstiderna  för  de  olika  filformaten  i  de  olika
databaserna. Dessutom presenteras alla resultat av mätningarna i Tabell 6 i kapitel 5.5 där
det är möjligt att se medelvärdet för alla olika filformat som utförs i operationer på olika
databaser. Dessa resultat är avrundade till tre decimaler för att tydligare kunna se skillnaden
mellan databaserna och hanteringen av filformaten.

Figur 18 Inmatning av 100 böcker i olika format 

Figur 19 Inmatning av 500 böcker i olika format 



Figur 20 Inmatning av 1000 böcker i olika format

Olika stora mätningar gjordes på de olika operationerna och dessa mätningar presenterade
intressanta resultat där resultatet av inmatningar presenteras i Figur 18. Figur 19 och Figur
20. Databaserna presterar liknande resultat av svarstider för epub-, txt- och mobi-format där
CouchDB presterar marginellt bättre vid inmatning av epub- och txt-formatet och MongoDB
presterar bättre vid inmatning av mobi-formatet. Vid operationer av html-formatet skiljer
resultatet en del mellan de olika mätningarna där svarstiden vid 1000 inmatningar av html-
formatet  i  MongoDB  blir  högre  än  vid  de  tidigare  mätningarna.  Utöver  det  är  även
konfidensintervallet större vid resultatet av inmatning av html-böcker vid 100 inmatningar
än vid de tidigare mätningarna.  Det går även att  se att  det  inte skiljer  mycket i  svarstid
mellan  de  olika  mätningarna.  Det  som  skiljer  är  att  konfidensintervallet  är  störst
överlag,förutom html-formatet i MongoDB vid 1000 operationer, vid mätningen med 100
inmatningar jämfört med de andra mätningarna. Anledningen till detta är för att det utförs
minst mätningar vilket gör att antalet resultat blir mindre än vid de andra mätningar. Detta
betyder att konfidensintervallet innehåller mindre antal resultat och även räknar bort färre
resultat. Anledningen till detta är för att konfidensintervallet som användes var 95% vilket
betyder att 95% av alla resultat kommer hamna inom ett visst span och det leder till att 5%
av resultaten räknas inte med. Detta betyder att det är färre resultat vid en mätning av 100
inmatningar än vid mätningar med 500 och 1000 inmatningar. 

Dessa tre mätningar skiljer sig en del åt genom att mätningen med 100 och 500 operationer
resulterar i att svarstiderna vid de olika filformaten är densamma men däremot är resultat av
mätningen med 1000 inmatningar  att  svarstiden  blir  lägre  vid  inmatning av  filformaten
epub och txt,  vilket  går  att  skåda i  Figur  18,  Figur  19  och Figur  20.  Däremot  presterar
databaserna  liknande  resultat  vid  mätning  av  mobi-formatet  där  konfidensintervallet
överlappar varandra vid alla tre mätningar. När det gäller html-formatet är resultatet att 100
och 500 inmatningar presterar liknande svarstider i CouchDB medan vid 1000 inmatningar
blir svarstiden aningen lägre än vid de andra mätningarna. För MongoDB däremot presterar
databasen liknande resultat vid 100 och 500 inmatningar men inte vid 1000 operationer där
konfidensintervallet blir väldigt stort jämfört med 100 och 500 inmatningar vilket går att se i
Figur 20.



Figur 21 Uppdatering av 100 böcker i olika format 

Figur 22 Uppdatering av 500 böcker i olika format 



Figur 23 Uppdatering av 1000 böcker i olika format

Vid uppdatering av existerande filer i databaserna presterar databaserna liknande resultat
vid de olika mätningarna som har utförts. Dessa resultat går att skåda i Figur 21, Figur 22
och Figur 23. Det som presenteras är att svarstiden vid uppdatering av epub-, txt- och html-
formatet är densamma vid de tre olika mätningarna. Dock vid uppdatering av mobi-formatet
skiljer sig resultatet vid uppdatering av 1000 filer där MongoDB presterar högre svarstider
än  CouchDB  som  utför  samma  antal  operationer.  Dessutom  presterar  MongoDB  högre
svarstider vid 1000 operationer än vid 100 och 500 operationer där det visas genom att
medelvärdet är högre vid 1000 uppdateringar. Dock överlappar konfidensintervallet vid 100
och 1000 mätningar vid uppdatering av mobi-filer i MongoDB. Det betyder att det inte går
med säkerhet att säga databasen presterar bättre eller sämre vid någon av mätningarna då
det inte är någon signifikant skillnad mellan dem. Utöver det överlappar konfidensintervallet
vid 100 och 500 mätningar av mobi-formatet i MongoDB vilket gör att det inte heller går att
avgöra vid vilket antal operationer som MongoDB presterar lägst svarstider då det inte är
någon signifikant skillnad.



Figur 24 Borttagning av 100 böcker i olika format 

Figur 25 Borttagning av 500 böcker i olika format 



Figur 26 Borttagning av 1000 böcker i olika format

Vid borttagning av filerna gav det väldigt låga svarstider i CouchDB medan i MongoDB tar
det längre tid vilket även presenteras i Figur 24, Figur 25 och Figur 26. Anledningen till att
CouchDB  ger  lägre  svarstider  än  vad  MongoDB  gör  är  för  att  CouchDB  tar  inte  bort
dokumenten helt och hållet utan markerar bara dokumenten som borttagna så att de inte
returneras när en förfrågning görs för alla dokument i  databasen. MongoDB däremot tar
bort dokumenten helt och hållet vilket därmed ger högre svarstider än CouchDB.  I Figur 24
presenteras även att MongoDB hanterar html-formatet bäst då det ger lägre svarstid än de
andra  formaten  vid  borttagning  av  1000  filer  medan  vid  borttagning  av  100  och  500
presterar  MongoDB  resultat  som  liknar  varandra.  Tack  vare  att  konfidensintervallet
överlappar vid 100 och 500 går det att säga att det inte är någon signifikant skillnad mellan
dem. Det betyder att svarstiderna kan vara densamma vid 100 och 500 borttagningar.

Resultatet  vid  epub-,  txt-  och  mobi-formaten  är  att  vid  mätningarna  vid  100  och  500
borttagningar presterar databaserna liknande resultat vid de olika filformaten. Svarstiderna
liknar varandra genom att MongoDB prestarar svarstider som är densamma vid 100 som vid
500 för varje filformat.  Ett exempel som går att se i  Figur 24 och Figur 25 är att epub-
formatet  har  liknande  svarstid  vid  100  som  vid  500  borttagningar  vilket  betyder  att
konfidensintervallet  överlappar  och  därmed  går  det  inte  att  avgöra  vilken  mätning  som
presterar bäst svarstid då svarstiderna kan vara densamma som konfidensintervallet visar.
När  det  gäller  mätningen  av  1000  borttagning  presterar  MongoDB  högre  svarstider  vid
borttagning av txt-formatet medan borttagning av de andra filformaten resulterar i liknande
resultat  som  vid  de  andra  mätningarna  då  konfidensintervallet  överlappar  de  tidigare
mätnignarna.



Figur 27 Hämtning av 100 böcker i olika format 

Figur 28 Hämtning av 500 böcker i olika format 



Figur 29 Hämtning av 1000 böcker i olika format

När mätningen skulle göras för att hämta böcker från databaserna gjordes en ändring från
tidigare  operationer.  På grund av att  hämtningsoperationen hämtar  önskat antal  böcker,
vilket bestäms i webbapplikationerna när det gäller vilket antal som ska hämtas, där önskat
antal  filer  hämtas  på  en  gång  var  det  tvungen  att  kontrolleras  att  dessa  mätningar  var
korrekta. Det gjordes genom att utveckla ett Greasemonkey-script som automatiserar 100
stycken hämtningar av önskat antal böcker. 

Detta gjordes för att kunna få fram ett medelvärde för hämtningen av de olika filerna i de två
databaserna. Resultatet av dessa hämtningar presenteras i Figur 27, Figur 28 och Figur 29
där  hämtningarna  har  gjorts  i  tre  olika  storlekar  som  är  densamma  som  vid  tidigare
operationer. De figurerna visar att MongoDB presterar mycket bättre än vad CouchDB gör
när det gäller alla olika format. Dessutom presenteras det att svarstiden varierar beroende på
vilket format som hämtas där mobi-formatet tar längst tid att hämta för båda databaserna.
Dessutom visar figureran att MongoDB har ett jämnare resultat än vad CouchDB har för de
olika  filformaten  där  konfidensintervallet  är  mindre  vid  alla  hämtningar  jämfört  med
CouchDB. Anledningen till det är för att MongoDB presterar jämnare resultat vid de olika
hämtningarna än vad CouchDB gör och därmed blir konfidensintervallet större för CouchDB
än MongoDB. Det betyder att svarstiden har en större variation i CouchDB än vad MongoDB
har vid hämtningar av samma filer.

Dessutom visar Figur 27, Figur 28 och Figur 29 att svarstiden ökar vid hämtning av större
antal böcker där svarstiden är lägst vid hämtning av 100 filer och högst vid hämtning av
1000 filer. Anledningen till detta är för att fler filer behöver hämtas och därmed krävs det
mer kraft från databaserna som då resulterar i högre svarstider vid fler hämtningar. 



5.4 Analys

5.4.1 Insert-operationer
När det gäller skillnad för de olika filformaten i CouchDB visar det sig att epub, txt och html-
formaten  presterar  liknande  svarstider  vilket  betyder  att  det  inte  är  någon  signifikant
skillnad mellan de vid inmatning i MongoDB och CouchDB. Detta betyder att svarstiden är
densamma oavsett vilken av dessa format som matas in i CouchDB databasen. Dock visar det
sig  att  ju  mer  inmatning  som  sker  desto  säkrare  värden  presenteras  och  därmed  blir
konfidensintervallet kortare vilket betyder att det är större chans att svarstiden hamnar inom
det området som är så nära medelvärdet som möjligt. Till skillnad från vid inmatning av 100
filer vilket ger en större konfidensintervall och därmed resultat som inte är lika pålitliga då
resultaten kan variera i ett större spann än vid inmatning av 1000 filer. Detta presenteras i
Figur 18, Figur 19 och Figur 20.

Dock skiljer sig ett filformat från dessa tre och det är mobi-formatet som ger längre svarstid
än de andra tre i CouchDB vilket betyder att det tar längre tid för databasen att hantera det
formatet och därför blir även svarstiden högre. Vid inmatning av 100 mobifiler tar det 15
millisekunder per bok att sparas medan vid inmatning av 500 och 1000 filer är medelvärdet
runt 14 millisekunder vilket kan förklaras genom att de två större mätningarna har gett fler
resultat  och därmed har  medelvärdet  sjunkit  då databasen hanterar  vissa  filer  inom det
formatet bättre än andra. Dock är det ingen signifikant skillnad mellan inmatningar av 100,
500 och 1000 filer vilket betyder att det inte spelar någon roll hur många inmatningar som
sker av mobi-formatet är svarstiden att vara densamma och därmed vara högre än de andra
tre formaten som har undersökts.  

När det gäller MongoDB databasen och inmatning av de olika formaten visar det sig att den
presterar sämre än vad CouchDB gör vilket visas genom att medelvärdena för inmatningarna
är högre än vad de är för CouchDB samt att konfidensintervallet inte överlappar varandra
vilket menas med att det är en signifikant skillnad mellan de och därmed går det att säga att
CouchDB  presterar  bättre  än  vad  MongoDB  gör  vid  inmatning  av  epub,  txt  och  html-
formaten.

Men när inmatningen sker för mobi-formatet i de olika databaserna presterar de likvärdigt
där medelvärdet är lägre för MongoDB men konfidensintervallet överlappar varandra vilket
gör  att  det  inte  går  att  säga  att  det  är  en  signifikant  skillnad  då  svarstiderna  kan  vara
densamma för databaserna i vissa situationer och därmed presterar databaserna likvärdigt
vid hantering av det filformatet.

Dessa  resultat  liknar  Wei-ping,  Ming-xin  och  Huan  (2011)  forskning,  där  de  utförde
inmatningar i  både MongoDB och MySQL för att se vilken databas som presterade lägst
svarstid.  Deras  resultat  var  att  MongoDB  presterade  bättre  totalt  sätt  men  även  att
MongoDB presterade lägre svarstider vid inmatningar av mindre antal dokument. Det liknar
det  resultatet  som  presenterades  i  detta  experiment  där  resultatet  blev  densamma  där
svarstiden blev lägre när mindre antal matades in i MongoDB-databasen.



5.4.2 Update-operationer
Vid uppdatering av existerande filer i databaserna presterar databaserna likvärdigt när det
gäller  svarstid  vid  inmatning  för  de  olika  formaten.  Anledningen  till  det  är  för  att
uppdateringen  sker  på  ett  liknande  sätt  som  för  inmatning,  den  enda  skillnaden  är  att
dokumentet som filen kopplas till i CouchDB och dokumentet som filen sparas i MongoDB är
redan skapat vilket i sin tur gör att databaserna har mindre att utföra vid uppdatering än vid
inmatning. Det leder i sin tur till att det ger något kortare svarstider vid uppdatering av filer
än vid inmatning av filer vilket även presenteras i Figur 21, Figur 22 och Figur 23.

Utifrån vad som har presenterats i de tre olika stora mätningarna, vid uppdatering, går det
att säga att det inte är någon prestandaskillnad mellan MongoDB och CouchDB, anledningen
är för att konfidensintervallet överlappar varandra mellan databaserna vid varje filformat
vilket  betyder  att  det  inte  är  någon signifikant  skillnad mellan de och därmed presterar
likvärdigt vid uppdatering av dokument.

Dock är det en viss skillnad mellan MongoDB och CouchDB vid uppdatering av 1000 filer
som har mobi-formatet där CouchDB presterar lägre svarstider än vad MongoDB gör vilket
visas  genom att  konfidensintervallet  inte  överlappar  varandra.  Det  betyder  att  CouchDB
presterar lägre svarstider än vad MongoDB gör vid borttagning av 1000 stycken mobi-filer
medans databaserna presterar likvärdiga resultat vid borttagning av 100 och 500 stycken
mobi-filer vilket tyder på att MongoDB presterar sämre vid ett större antal uppdateringar än
CouchDB.

Dessa resultat  liknar  till  viss  del  det  som presenterades  i  forskningen  av  Abramova och
Bernardino (2013)  där de jämförde MongoDB med Cassandra, som är en annan NoSQL-
databas. Det de fick fram i deras forskning var att svarstiden för MongoDB ökade när fler
dokument behandlades vid uppdatering vilket även var fallet totalt sett i detta experiment.
Anledningen är för att den genomsnittliga svarstiden var ungefär densamma oavsett vilket
filformat som behandlades och det leder till att den totala svarstiden längre då det utförs mer
mätningar och därmed tar det längre tid. Detta experiment har dock fokuserat mest på hur
lång svarstid det är för varje enskild operation som görs och inte den totala svarstiden vilket
gör att det skiljer sig lite från vad Abramova och Bernardino (2013) testade. Det gör även att
detta experiment har presenterat resultat som är unika då tidigare forskning inte har utfört
mätningar på samma sätt med samma filformat.

5.4.3 Delete-operationer
När det gäller borttagning av filerna i databaserna presenteras väldigt intressanta resultat. I
Figur 24, Figur 25 och Figur 26 presenteras svarstiderna för de tre olika mätningarna som
utfördes.  Detta  resulterade i  att  CouchDB presterade väldigt  låga svarstider  jämfört  med
MongoDB  som  presterade  svarstider  som  varierade  mellan  20  millisekunder  och  10
millisekunder. Anledningen till att CouchDB presterar avsevärt mycket lägre svarstider än
MongoD är på grund av att CouchDB tar inte bort några filer från databasen. Istället läggs
det till ett värde till det dokumentet som filen är kopplad till som gör att det dokumentet inte
används i framtiden. Tack vare detta ligger alltså filerna kvar i databasen utan att de går att
använda vilket kan vara bra om en återställning skulle behövas någon gång i framtiden då
det är möjligt att få tillbaka information som har blivit raderat. Detta är även en sak som
skiljer CouchDB jämfört med MongoDB då MongoDB tar bort filerna vid en delete-operation



vilket gör att informationen inte finns kvar och därmed går det inte återställa information
som har blivit borttagen.

CouchDB presterar  snarlika svarstider  oavsett  vilket  filformat  det  är  som tas  bort  vilket
betyder att oavsett vilken av de fyra filformaten som har undersökts i detta experimentet
som används kommer svarstiden bli väldigt snarlik och väldigt låg. Svarstiden är nämligen så
pass låg att den knappt syns i Figur 24, Figur 25 och Figur 26. Medelvärdet för svarstiderna
för både MongoDB och CouchDB går att skåda i Tabell 6 som presenteras i kapitel 5.5.

När det gäller MongoDB däremot presterar den svarstider som varierar beroende på vilket
filformat  som  tas  bort.  Vid  100  delete-operationer  presterar  alla  filformaten  liknande
svarstider där konfidensintervallet överlappar varandra. Det betyder att det går inte säga att
någon av filformaten presterar  bättre än något  annat  filformat  då 95% av  mätresultaten
hamnar inom konfidensintervallet vilket gör att filformaten ger liknande svarstider. Dock vid
500  delete-operationer  presterar  MongoDB  högst  svarstider  vid  borttagning  av  epub-
formatet medans de andra tre filformaten presterar liknande svarstider. Dessa tre filformat
är txt, html och mobi där resultatet mellan 100 och 500 delete-operationer liknar varandra
till stor del där medelvärdet är ungefär densamma medans konfidensintervallet blir kortare
vid  500  delete-operationer.  Anlednignen till  att  konfidensintervallet  blir  lägre  vid  större
mätniningar är på grund av att fler mätningar utförs vilket betyder att det blir fler resultat
och därmed inte räknas in i konfidensintervallet då det endast tar med 95% av resultaten.

Vid den sista och största som är med 1000 delete-operationer presterar MongoDB resultat
där  svarstiden för epub- och txt-formatet  ger  högst  svarstid medans databasen presterar
lägst  svarstid  vid  borttagning  av  html-formatet.  Anledningen  till  dessa  resultat  vid
borttagning av olika filformat i MongoDB är oklart då det skulle kunna bero på hur stora
filerna är men detta är något som inte har undersökts i denna undersökningen. Det gör att
det går inte att säkerställa varför MongoDB presterar högre respektive lägre svarstider vid
borttagning av filer från databasen.

Vilken databas som är den bästa databasen för att utföra delete-operationer är därmed svårt
att  avgöra  då  det  beror  på  vilken  miljö  databasen  ska  användas  i.  Det  kan  vara  så  att
databasen inte har oändligt med utrymme att lagra information på och därmed behöver ta
bort data vilket  betyder att MongoDB passar bäst in i  den situationen medans CouchDB
skulle passa bäst ifall det finns möjlighet att lagra mycket information utan att behöva ta bort
något.

5.4.4 Select-operationer
Dessutom  har  även  hämtningsoperationer  utförts  där  resultatet  av  dessa  hämtningar
presenteras i Figur 27, Figur 28 och Figur 29. Det visar att vid hämtning av 100 stycken
böcker av olika format är svarstiden inte alls hög vilket kan förklaras genom att 100 böcker
inte  tar  så  stor  plats  i  databaserna  vilket  gör  att  det  är  lätt  för  databaserna  att  utföra
hämtningsoperationerna utan att svarstiden ska bli överdrivet hög. Det visar sig dock att vid
hämtning av 1o0 böcker presterar MongoDB bättre än vad CouchDB gör vilket syns i form av
att de röda staplarna, som representerar svarstiden i CouchDB, är högre än de blå, vilket är
svarstiden för MongoDB. 



Utöver  det  går  det  även  att  tyda  att  svarstiden  beror  på  vilket  format  som hämtas  där
formaten är uppbyggda på olika sätt vilket gör att de hanteras av databaserna på olika sätt
vilket gör att svarstiderna inte är densamma för alla format. Detta märks främst i CouchDB
där databaserna presterar högre svarstider vid mobi-formatet än de andra formaten samt att
konfidensintervallet är större vilket betyder att svarstiden varierar mycket mellan de olika
mätningarna trots att CouchDB hämtar samma information vid alla mätningar. Det tyder på
att  CouchDB  presterar  inte  pålitliga  svarstider  då  det  kan  skilja  beroende  på  när
hämtningarna utförs. Detta gäller inte för MongoDB där svarstiderna är lägre än vad de är
för CouchDB där även konfidensintervallet är kortare, det betyder att svarstiderna är ungefär
densamma  vid  de  100  hämtningarna  som  har  utförts.  Tack  vare  det  är  MongoDB  mer
förutsägbar  vilken  svarstid  som  den  databasen  kommer  ha  vid  hämtning  av  dessa  fyra
formaten oavsett när dessa hämtningar görs. Dock är det även en liten tendens till högre
svarstider för mobi-formatet även i MongoDB där medelvärdet är lite högre än för de andra
formaten som har hämtats. Den svarstiden är inte i närheten av vad den är i CouchDB vilket
leder till att MongoDB presterar bättre vid hämtning av 100 stycken böcker än vad CouchDB
gör.

I Figur 28 presenteras resultatet för hämtning av 500 filer där även dessa hämtningar har
utförts  100 gånger  för  att  kunna se  vad medelvärdet  är  för  svarstiden.  Resultatet  är  att
MongoDB fortsätter att prestera lägre svarstider än vad CouchDB gör, vilket även visades vid
hämtning av 100 filer. Dock är svarstiderna högre vid hämtning av 500 böcker där CouchDB
har betydligt högre svarstider än vad MongoDB har och det gäller oavsett vilket format som
hämtas. Dessutom fortsätter samma trend som presenterades vid hämtning av 100 filer där
databaserna  presterar  högre  svarstider  vid  hämtning  av  mobi-formatet  än  de  andra
formaten.  Detta  gäller  för  båda  databaserna.  Vid  jämförelse  mellan  databaserna  går  det
tydligt att se MongoDB prestera bättre än vad CouchDB gör vid alla format vilket även det
presenterades vid hämtning av 100 filer. 

När  det  sedan  utfördes  hämtningsoperationer  där  1000  böcker  skulle  hämtas  fortsatte
svarstiderna att öka för alla format då det krävs mer av databaserna att hämta 1000 böcker
än vad som krävs för 100 böcker vilket gör att det tar längre tid att hämta och därmed ökar
svarstiderna. Mönstret som har presenterats både vid 100 och 500 hämtningar fortsätter
även vid 1000 hämtningar där svarstiderna ökar när fler böcker behöver hämtas samt att
mobi-formatet fortsätter att presentera högst svarstider samt att MongoDB fortsatt presterar
lägre svarstider än vad CouchDB gör oavsett vilket format som hämtas. 

Ännu en sak som går  att  tyda är att  epub-formatet  har  lägst  svarstider av alla  filformat
oavsett hur många böcker som hämtas vilket gäller båda databaserna men att svarstiden är
lägre  vid  hämtning  av  böckerna  i  MongoDB.  När  det  gäller  hämtning  av  txt-  och  html-
formaten i MongoDB och CouchDB presterar de liknande svarstider där konfidensintervallet
överlappar varandra oavsett hur stort antal av böcker som hämtas. Det leder till att det inte
går att säkerställa att någon av dessa formaten presterar bättre än det andra då svarstiden
varierar inom konfidensintervallet vilket betyder att svarstiden kan vara densamma men kan
lika gärna vara lägre för något av dessa två format. 

Resultaten vid hämtning av information liknar även det som presenterades i forskningen av
Abramova och Bernardino (2013). Det de fick fram i deras forskning var att svarstiden för
MongoDB ökade när fler dokument behandlades vid hämtning av data, vilket de visar i Figur



6  i  deras  forskning.  Det  är  även  fallet  i  denna  studie  där  MongoDB  presterade  högre
svarstider desto fler dokument som behövde hämtas. Deras mätning har dock undersökt fler
scenarion där de utför olika operationer på samma gång vilket inte har gjorts i denna studien
och  de  resultaten  går  inte  att  jämföra  med  resultatet  som  har  presenterats  i  detta
experiment. Detta går inte på grund av att de utför olika saker och därmed går det inte att
klargöra vilken operation som tar mest tid. Därför har endast operationerna där det endast
utförs en operation i taget använts vid jämförelse mellan deras forskning och denna studie.



5.5 Slutsatser
Frågeställningen i detta experiment var att kolla vilken av MongoDB och CouchDB som 
presterar lägst svarstider för olika databasoperationer. Databasoperationerna som utfördes 
är inmatning, uppdatering, hämtning och borttagning. Hypotesen var att resultaten kommer 
likna varandra men att MongoDB kommer prestera lite bättre. 

Denna frågeställning har nu besvarats genom figurerna som har presenterats i tidigare 
kapitel i denna studie. Slutsatsen av detta experiment är att databaserna presterar olika bra 
vid olika operationer och vid olika filformat. Vid inmatning av epub- och txt-formatet 
presterar CouchDB bättre än vad MongoDB gör oavsett hur många böcker som matas in i 
databaserna. Men vid inmatning av html- och mobi-formatet presterar MongoDB och 
CouchDB liknande svarstider. Vilket inte stämmer överens med min hypotes då MongoDB 
inte presterar bättre vid inmatningen av något av de fyra filformaten. 

När det gäller uppdatering så presterar MongoDB och CouchDB likvärdiga resultat vid 
uppdatering av  epub- och html-formatet medans vid uppdatering av txt- och mobi-formatet 
presterar CouchDB lägre svarstider än vad MongoDB gör. Detta leder till att hypotesen 
varken stämmer vid inmatning eller vid uppdatering då CouchDB presterar bättre än vad 
MongoDB gör.

Vid borttagning av existernade filer i databaserna blev skillnaden stor mellan CouchDB och 
MongoDB när det gäller svarstid. Anledningen till detta är på grund av att CouchDB tar inte 
bort något från databasen utan information göms undan så att den inte används mer än när 
informationen återskapas igen. Det skiljer sig mot hur MongoDB hanterar borttagning av 
dokument då MongoDB som tar bort allt från databasen när en borttagning utförs. Det gör 
att CouchDB får lägre svarstider än MongoDB vilket motsäger den hypotes som sattes upp 
innan experimentet utfördes. Hypotesen var att MongoDB skulle prestera lägre svarstider än
CouchDB vilket inte var fallet vid borttagning.

Men när det gäller att hämta böcker från databasen skiljer sig resultatet där MongoDB 
presterar bättre än vad CouchDB gör oavsett hur många böcker som hämtas vilket gör att 
hypotesen stämmer överens med det slutgiltiga resultatet. Till sist gjordes även mätningar 
vid borttagning där resultatet blev att CouchDB presterade lägre svarstider än vad MongoDB
gjorde vilket även det inte stämmer överens med hypotesen som sattes upp innan 
experimentet utfördes. 

Tack vare dessa resultat för de olika operationerna går det att säkerställa att MongoDB och 
CouchDB presterar olika bra svarstider vid olika operationer med olika filformat. I detta fall 
när det gäller hantering av e-böcker är det förmodligen så att e-böckerna matas in i 
databasen en gång där de eventuellt uppdateras någon enstaka gång om något ändras eller 
blev fel vid första inmatningen. Det som kommer att utföras flest gånger är förmodligen 
hämtning av böckerna då det i verkligheten är så att det är ett företag som har hand om att 
lagra e-böcker medan andra företag eller kunder hämtar böckerna från det företaget. 
Anledningen till detta är för att det skulle vara väldigt ineffektivt om alla företag ska lagra 
sina egna e-böcker som ändå är tillgängligt för alla och tar väldigt stor plats om det är så att 
många e-böcker behöver sparas. Det innebär en kostnad som många företag inte är villiga att



betala utan istället använder tjänster som andra företag har där deras uppgift är att lagra 
böckerna där andra företag kan hämta dem.

I Tabell 6 nedan går det även att se alla medelvärden vid alla mätningar som har utförts 
vilket gör det tydligt att se vilken databas som presterar bäst vid en viss operation av ett visst 
filformat. Dock presenteras inte konfidensintervallet i den tabellen då det skulle blivit för 
mycket information på en och samma gång. Konfidensintervallet går dock att se i de figurer 
som har presenterats tidigare i denna studie istället för istället.
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Epub
(ms)

Epub
(ms)

Txt
(ms)

Txt
(ms)

Html
(ms)

Html
(ms)

Mobi
(ms)

Mobi
(ms)

Insert
100

6,713 3,564 7,099 4,267 6,188 5,115 11,901 15,119

Insert
500

6,206 4,329 5,645 3,984 5,010 4,212 11,267 14,140

Insert
1000

3,827 2,715 3,463 2,534 8,633 3,169 11,705 13,616

Update
100

3,41 3,54 2,07 2,1 2,65 2,315 12,63 6,955

Update
500

3,356 3,274 2,518 2,016 2,9 2,386 11,456 10,516

Update
1000

2,759 2,618 2,874 1,783 2,704 2,099 18,509 9,686

Select
100

50,98 69,4 90,99 290,49 113,43 429,46 195,9 886,64

Select
500

158,95 1211,03 349,39 1894,7 421,82 1962,32 755,47 2807,4

Select
1000

309,56 1749,63 634,56 2272,91 832,83 2192,55 1501,85 4310,72

Delete
100

16,22 0 10,95 0,03 11,23 0 11,49 0,16

Delete
500

14,69 0,132 10,488 0,008 11,532 0,008 10,532 0,006

Delete
1000

17,161 0,039 16,236 0,029 11,136 0,032 14,598 0,414

Tabell 6 Tabell över medelvärde vid alla mätningar



6 Avslutande diskussion

6.1 Sammanfattning
Svarstider är något som det läggs väldigt mycket fokus på då det ska gå snabbt att hitta
önskad information utan att behöva vänta på att applikationer ska behöva ladda längre än
vad en användare önskar. Svarstiden ska helst vara så låg som möjligt för att användaren
inte ska behöva lägga onödig tid på att vänta på att applikationen ska visa rätt information.
En anledning till att svarstiden kan vara hög i vissa applikationer kan vara att databasen är
långsam när den utför operationer vilket bidrar till högre svarstider och det är anledningen
till  att denna studie har utförts. Frågeställningen i denna studie var därför att undersöka
vilken  av  MongoDB och CouchDB,  där  båda databaserna är  inom NoSQL-databaser  och
tillhör  samma  kategori  inom  NoSQL,  som  presterar  lägst  svarstider  vid  inmatning,
hämtning, uppdatering och radering av data.

Detta har utförts  genom ett  empiriskt  experiment i  en kontrollerad miljö där en virtuell
webbserver  sattes  upp  för  att  kunna  likna  verkligheten  så  mycket  som  möjligt.  På
webbservern  installerades  sedan  både  MongoDB  och  CouchDB  där  databaserna  var
aktiverade vid olika tillfällen för  att  inte  störa varandras  resultat.  Experimentet  utfördes
genom att två webbapplikationer skapades där en webbapplikation var för CouchDB medans
den andra var utvecklad mot MongoDB databasen. På denna webbsida gick det sedan att
välja vilken operation som skulle utföras, vilken storlek detta skulle utföras på och vilket
filformat som skulle hanteras. 

Resultatet av detta experiment var att MongoDB och CouchDB presterade olika bra vid olika
situationer  vid  hantering  av  olika  filformat  där  båda  databaserna  presterade  likvärdiga
resultat  vid  inmatning  och  uppdatering  medan  CouchDB presterade  lägre  svarstider  vid
borttagning och MongoDB presterade bättre vid hämtning av filerna. Anledningen till  att
CouchDB presterar bättre vid borttagning är för att den databasen tar inte bort information
utan istället  lägger till  ett  attribut för dokumenten som är borttagna som gör att  de inte
hämtas utan bara finns lagrade. Tack vare att MongoDB presterar avsevärt mycket bättre vid
hämtning  av  filerna  passar  den  databasen  bättre  vid  hantering  av  e-böcker  med  dessa
filformat då resultaten vid inmatning, uppdatering och borttagning inte är så stor som vid
hämtning. Detta gör att det är mer tidseffektivt att använda MongoDB vid hantering av e-
böcker av dessa filformat.  Tack vare det resultatet går det även att få fram att den totala
svarstiden  ökar  vid  hantering  av  fler  filer  vid  de  olika  operationerna  genom  att  fler
operationer utförs med ungefär samma svarstid för varje operation betyder det att den totala
svarstiden blir längre vid fler operationer som utförs.

Dessa resultat liknar det som Abramova och Bernardino (2013) och Wei-ping, Ming-xin och
Huan (2011) presenterade i deras forskningsartiklar. Resultatet liknar deras på det sättet att
MongoDB presterar totalt sett längre svarstider när hämtning och uppdatering görs i större
mängder.  Dessa  två  forskningsartiklar  har  mätt  totala  svarstiden  för  hämtning  och
uppdatering medan denna studie har undersökt varje enskild operation och hur lång tid den
tar.  Det  gör  att  denna studie  skiljer  sig  från deras  och därmed presenterar  resultat  kan
användas som underlag för att bestämma vilken databas av MongoDB och CouchDB som
passar bäst i en viss situation. 



6.2 Diskussion
Denna studie har utförts genom att använda experiment som undersökningsmetod genom
att  ändra  oberoende  variabler,  vilket  är  de  olika  operationerna  och  filformaten  som har
ändrats mellan de olika mätningarna.  Detta gjordes för att  kunna få fram svarstiden för
MongoDB och CouchDB och därmed kunna avgöra  vilken  av  databaserna  som är  bäst  i
vilken situation. Denna undersökningsmetod som användes var den mest lämpade i denna
situation  då  trovärdiga  resultat  presenterades.  Resultatet  skulle  möjligen  kunnat  vara
annorlunda om det istället skulle utförts en surveyundersökning där människor skulle fått
presentera vilken databas de anser är snabbast genom att låta de testa webbapplikationen
och ge deras syn på hur databaserna presterar. I och med att svarstiderna skiljer endast med
några millisekunder vid insert och update-operationerna skulle det vara svårt för en person
att kunna avgöra vilken som är snabbast och därmed skulle det inte ge lika tydliga resultat
som undersökningen presenterar genom undersökningsmetoden experiment. 

Resultatet från denna studie kan användas som underlag för företag eller privatpersoner att
välja vilken NoSQL databas som skulle passa de bäst i en utvald situation. Det skulle kunna
innebära att de väljer att använda MongoDB istället för CouchDB eller tvärtom beroende på
vilken operation som utförs mest och därmed kunna bestämma vilken som passar de bäst.
Dock beror det även på hur de företagen eller privatpersonerna kommer använda databasen
som de väljer. Denna studie har använt ett antal olika filformat för att mäta svarstiden vilken
kan göra att svarstiden blir annorlunda om några andra filer används istället.  Svarstiden
skulle även kunna skilja om en riktig server skulle användas istället för den virtuella som
användes i denna studie då den ska ha bättre prestanda och därmed ge lägre svarstider än
vad experimentet har presenterat i denna studie.

Ett etiskt problem med mätningarna som har presenterats är att vid select-operationerna har
detta endast undersökts genom att använda Firefox vilket  innebär att  svarstiderna skulle
kunna skilja  om någon annan webbläsare  används istället.  Det  skulle vara intressant  att
undersöka om svarstiden skiljer mellan olika webbläsare och hur mycket svarstiden skiljer
isåfall men även varför svarstiden är lägre eller högre på olika webbläsare. Dock skulle inte
Greasemonkey-scriptet fungera på någon annan webbläsare då Greasemonkey är utvecklat
för  Firefox  där  det  finns  andra  alternativ  för  andra  webbläsare,  som  till  exempel
Tampermonkey till Google Chrome.

6.3 Framtida arbete
Om denna studie skulle pågått en längre tid skulle det kunna utförts större mätningar med
fler böcker och fler operationer vilket skulle ge fler resultat och därmed en bättre överblick
på hur databaserna presterar vid olika stora mätningar. Det skulle kunna leda till att någon
databas  möjligen  presterar  betydligt  bättre  vid  en  stor  datamängd  medan  någon  annan
databas presterar  sämre vid  större  datamängder  vilket  skulle  vara en spännande sak att
undersöka i framtiden. 

Dessutom finns det möjlighet att använda denna studie i framtiden av något företag som
kanske vill undersöka om de använder rätt databas i rätt syfte där de minimerar svarstiderna
för att öka snabbheten i ett system eller tjänst. Företag skulle kunna anpassa denna studie så
att den använder deras nuvarande databas istället och sedan jämför mot antingen CouchDB



eller MongoDB för att se om den presterar bättre eller sämre för att sedan avgöra om det är
någon idé att byta databas för att minimera svarstiden och därmed förbättra systemet eller
tjänsten.

Ytterligare en sak som skulle vara intressant att testa är att utföra olika databas-operationer
samtidigt för att se om det är någon prestandaskillnad mellan CouchDB och MongoDB i ett
sådant fall. Det skulle till exempel vara intressant att se vad svarstiden skulle vara om det
sker några uppdateringar samtidigt som det hämtas information. Tack vare att en databas
kan innehålla mycket information och att den kan användas i olika syften kan detta vara en
intressant  sak  att  undersöka  för  att  se  vilken  databas  som  presterar  lägst  svarstid  och
därmed är snabbast.
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Appendix A - Greasemonkey-script för select-
operation

// ==UserScript==
// @name        automatic
// @namespace   niklas
// @include     http://192.168.1.200:8000/dropdown
// @version     1
// @require     http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js
// @grant       none
// ==/UserScript==
$(document).ready(function() {
  //  To  use  this  script  on  MongoDB  site  you  have  to  use  

http://192.168.1.200:3000/dropdown instead
  // Change .val to what you want to do. ”500”, ”select” and ”txt” for example
  
  $("select[name=antal]").val("1000");
  $("select[name=operation]").val("select");
  $("select[name=format]").val("mobi");
  
  $('#submitButton').click(function() {
   
  });

  // If you want to start the loop you have to manually make one select-operation, 
  // after that the loop will countinue 99 times. Which makes it 100 select-operations in total

  for(var i = 1; i <100; i++){
     $('#submitButton').click();
  }
 
});

I
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