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Sammanfattning

I detta arbete undersöks det hur en NoSQL-databas presterar jämfört med en 
relationsdatabas när kommunikation sker med en webbapplikation. Testning sker med hjälp 
av en PHP-applikation och Ajax för att simulera användningen av en webbapplikation. Den 
data som kommer lagras i databaserna kommer vara strukturerad och databaserna kommer 
vara på ett odistribuerat system. Metoden är teknikorienterade experiment men för framtida 
arbeten kan dessa tester utföras som en fallstudie för att ytterligare simulera en skarp 
användning av en webbapplikation.

I detta arbete förklaras anledningen till framtagningen av NoSQL-databaser. Saker som 
diskussionen om att NoSQL kommer ta över platsen som de mest använda databaserna från 
relationsdatabaser tas också upp. Förhoppningsvis kan detta arbete ge viss insikt till den 
diskussionen.

Resultatet av detta arbete visar att NoSQL kan passa bra för databaser som har en last som är
skriv- och uppdateringstung, men också att relationsdatabaser fortfarande passar bra i 
många fall. 

Nyckelord: Databas, NoSQL, relationsdatabas, PHP, odistribuerat, strukturerad.

2



Innehållsförteckning
1 Introduktion.......................................................................................................................1

2 Bakgrund...........................................................................................................................2
2.1 RDBMS.................................................................................................................................3
2.2 NoSQL..................................................................................................................................4
2.3 Kolumnbaserad NoSQL.......................................................................................................6

3 Problem..............................................................................................................................9

4 Metod................................................................................................................................11

5 Genomförande.................................................................................................................13
5.1 Pilotstudie..........................................................................................................................13
5.2 Mätverktygen......................................................................................................................14
5.3 Testfallen............................................................................................................................16

6 Utvärdering......................................................................................................................17
6.1 Presentation av resultat....................................................................................................17
6.2 Analys och slutsatser........................................................................................................20

7 Avslutande diskussion...................................................................................................22
7.1 Diskussion..........................................................................................................................22
7.2 Framtida arbete..................................................................................................................23

Referenser..........................................................................................................................24



1  Introduktion

I stort sett alla sidor och applikationer på nätet idag strävar ständigt emot att öka sin 
interaktivitet och med introduktionen av webb 2.0 ökades mängden av data som behöver 
lagras.  Av denna anledning påbörjades utvecklingen av NoSQL (Not only SQL) (Abramova 
och Bernardino, 2013) då det ansågs traditionella relationsdatabaser inte hanterar den 
ökande datamängden bra och eftersom de gav endast alternativet att kunna lagra data på ett 
strikt strukturerat sätt. NoSQL är ett samlingsnamn för databaser som inte är traditionella 
relationsdatabaser, men ofta använder sig av SQL-liknande syntax. Syftet med NoSQL-
databaser är att med lätthet kunna hantera ostrukturerad data på distribuerade databaser. 
Att Databaser är distribuerade betyder att databasen kan delas upp på flera olika maskiner 
och på flera olika geografiska lokaliseringar.

 Det är alltid av intresse att söka efter möjligheter att på ett optimalt sätt hantera data och av 
samma anledning finns intresset att mäta hur bra en NoSQL-databas hanterar den ökande 
mängden data jämfört med en relationsdatabas.

 Det finns flera underkategorier av NoSQL och den som valts för detta arbete är 
kolumnbaserad NoSQL. Detta eftersom dess struktur och syntax är mest lik den traditionella 
relationsdatabasen och därmed kommer övergången bli lättare.

Cassandra är av typen kolumnbaserad NoSQL-databashanterare och skapades av Facebook 
för att hantera den ökade mängd data som följde efter deras introduktion av att användarna 
skulle kunna söka i sin inbox (Lakshman och Malik, 2010).

Det finns flera studier som visar att NoSQL har högre antal operationer per sekund än 
relationsdatabaser när stor mängd ostrukturerad data lagrats, dock finns det få som visar hur
en NoSQL-databas presterar jämfört med en traditionell relationsdatabas när strukturerad 
data skall hanteras (Parker, Poe & Vrbsky., 2013). De få som utvärderar hur väl NoSQL 
hanterar strukturerad data använder sig av speciella verktyg gjorda just för att utvärdera 
NoSQL-databaser när de presterar så optimalt som möjligt. Denna artikel syftar istället att 
utvärdera databasernas effektivitet vid ökande datamängd med hjälp av PHP och därmed 
simulera en skarp användning av en webbapplikation.  Som Parker et al. (2013) så syftar 
detta arbete att utföra experiment på strukturerad data som hanteras av en enda maskin och 
måttet för att mäta databasernas effektivitet är operationer per sekund.

Syftet med detta arbete är att undersöka om en NoSQL-databas har högre operationer per 
sekund än en relationsdatabas när dessa ska hantera PHP-anrop och data har lagrats på ett 
strukturerat sätt.
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2  Bakgrund

En databashanterare, eller ”Database Management System” (härefter kallat DBMS), 
definieras som en samling funktioner för att hantera lagring, hämtning och manipulering av 
data. DBMS har över tiden blivit synonymt med databas (Abramova och Bernardino, 2013), 
men databas kan även syfta till den information som finns lagrad.

Relationsdatabashanterare (RDBMS) och att lagra data på ett strukturerat sätt har länge varit
standarden och MySQL är en av de mest populära RDBMS. Men på senaste tiden har 
intresset och användandet av DBMS av typen NoSQL och att lagra data 
semistrukturerat/ostrukturerat ökat. 
Att lagra data strukturerat betyder att lagra data inom fixerade fält och lokaliteter. 
Strukturerad data uppnås genom att föra in data utefter en datamodell. Att lagra data 
ostrukturerat innebär då att data inte lagras inom fixerad fält och lokaliteter och lagras ofta 
inte utefter en datamodell. Ostrukturerad data innefattar ofta data som är väldigt text-tung, 
som till exempel text-dokument och PDF-filer. Det kan också vara varierande mediefiler som 
inte passar in i fixerade ”boxar” på det sätt som vanlig strukturerad data gör. 
Semistrukturerad data är en hybrid av dessa två.

Vad gäller båda sorters DBMS så finns tre olika grund-operationer. Läs, skriv och uppdatera. 
Dessa tre operationer är grunderna för de frågor som kommer användas för att testa hur väl 
dessa DBMS hanterar data.

NoSQL-databashanterare (NoSQL-DBMS) har valts att representeras av Cassandra, som är 
en av de mest populära NoSQL-DBMS som finns i dagsläget. 
Cassandra är av typen kolumnbaserad NoSQL-DBMS.

Både RDBMS och NoSQL-DBMS byggs utifrån en gruppering av principer (Abramova och 
Bernardino, 2013). Dessa principer härstammar ifrån CAP teorin.  Denna teori definierar 
vissa garantier:

 Consistency (överensstämmelse) - Alla klienter ser samma data vid samma tidpunkt;
 Availability (tillgänglighet) - Klienten ska alltid kunna ställa frågor och skriva till 

databasen;
 Partition tolerance (Fördelningstolerans) - Om en del av systemet går ner, så ska inte 

hela systemet kollapsa.

2



2.1  RDBMS

RDBMS är baserade på relationsmodellen, en term som användes första gången 1970 av E.F 
Codd i (Codd, 1970) och RDBMS har sen dess blivit normen för att lagra data. Codds 
forskning ledde till skapandet av regler. I Codds artiklar ”Is Your DBMS Really Relational?” 
och “Does Your DBMS Run by the Rules?” presenterades Codds 12 regler för att hantera data 
med relationsmodellen. Ursprungligen hänvisade Codd termen "relation" till tabellerna, det 
vill säga hur rader och kolumner hade en relation till varandra och därmed skapade en tabell 
och därmed strukturerade data. Relationsmodellen baseras också på att tabellerna har 
relationer sinsemellan.  

Tabeller i RDBMS är oftast normaliserade. Det betyder att genom att hämta och 
sammanställa data från flera tabeller så kan mer komplicerade frågor ställas till databasen 
och mer specifik data kan hämtas (Parker et al., 2013). Det kan vara frågor som till exempel 
vilka personer arbetar på en särskild avdelning. 

Strukturen av en RDBMS är ofta presenterat i en modell för att skapa en semantisk bild av 
dess relationer. Figur 1 visar med en modell grafiskt hur en enkel RDBMS kan vara 
uppbyggd. Den består av två tabeller, person och avdelning. Namnen på tabellerna är i blått 
och dess primära nycklar, det attribut som entiteterna identifieras, är i gult. Attributet 
avdelning i tabellen person är en främmande nyckel. Den hänvisar till den primära nyckeln i 
tabellen avdelning och därmed skapar en relation emellan tabellerna person och avdelning. 
Figur 1 visar också hur relationen mellan person och avdelning låter person tillhöra exakt en 
avdelning, medan en avdelning kan ha ingen eller flera personer kopplade till sig.

     Figur 1 En modell över en RDBMS. Notationen är Unified Modeling Language ( UML).
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I Figur 2 visas ett exempel på tabellen ”Person”. Tabellen har fyllts med data som 
representerar en person och därmed skapat en rad.

Figur 2 Exempel på en tabell bestående av kolumner och rader.

RDBMS byggs på principen ACID som härstammar från CAP. ACIDs garantier för en RDBMS
är:

 Atomic (atomisk) - En transaktion färdigställs först när alla operationer är 
genomförda, annars utförs en rollback;

 Consistent (följdriktig) - En transaktion ska inte kunna få databasen att kollapsa, en 
sådan operation ska inte vara tillåten. Om sådan operation kallas utförs en rollback;

 Iolated (isolerad) - En transaktion är självständig och ska inte påverka andra 
transaktioner;

 Durable (hållbar) - När en commit har utförs så kan inte transaktionen bli ogjord.

NoSQL byggs inte utifrån ACID utan utifrån en egen princip, BASE, vilket förklaras senare.

MySQL är en av de mest populära RDBMS som finns i dagsläget och därför har den valts att 
representera relationsdatabaser i detta arbete. MySQL använder sig av språket "Structured 
Query Language", eller" SQL", vilket är standardspråket för att hantera RDBMS (Abramova 
och Bernardino, 2013). SQL antogs som standard av ANSI år 1986 och av ISO år 1987.

MySQL är ett cross-plattform open source-projekt som drivs av Oracle. MySQL Workbench 
är det officiella front-end verktyget för MySQL, det är också utvecklat av Oracle och är gratis 
att använda.

2.2  NoSQL

NoSQL är ett samlingsnamn för DBMS som inte använder sig av relationer på samma sätt 
som traditionella RDBMS gör. "NoSQL" står för ”Not only SQL”. Detta för att många NoSQL-
DBMS använder sig av SQL-liknande syntax. 

Huvudanledningen till att NoSQL utvecklades var den ökade mängd data som är nödvändig 
att lagra idag (Jing Han, Haihong, Guan Le & Jian Du., 2011) och att NoSQL hanterar 
ostrukturerad data bättre än RDBMS (Parker et al., 2013). Sociala nätverk såsom Facebook 
arbetar ständigt emot att öka hur användarna ska kunna interagera med deras sida. Detta 
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arbete innefattar saker som att användarna ska kunna chatta, kunna se en historik över sina 
konversationer, ladda upp mediefiler med mera. Detta leder till en ständigt ökande mängd 
data och en ökande mängd operationer som kallas av alla dess användare. Av denna 
anledning övergår mer och mer sådana nätverk och stora företag över till NoSQL för stora 
delar av sin datahantering. 

En styrka med NoSQL är att skala horisontellt görs enklare. Att skala horisontellt innebär att 
fler noder introduceras i system, det vill säga att fler maskiner används för att hantera 
databaserna i syfte att öka prestandan. Vertikal skalning betyder att prestandan ökas på en 
enskild maskin (Abramova och Bernardino, 2013). Förutom prestandaökningar så är det mer
ekonomiskt att skala horisontellt istället för vertikal skalning, då de är billigare att 
introducera flera små maskiner i systemet än att satsa på en supermaskin som ska hantera 
allting själv (Abramova och Bernardino, 2013).

NoSQL-databaser är designade för att hantera flera sorters problem som till exempel 
hårdvarufel. Som tidigare nämnts så är inte NoSQL-databaser byggda utifrån ACID, utan 
utifrån BASE:

 Basically Available (i stort sett tillgänglig) - All data är distribuerad så när ett fel 
uppstår så fortsätter systemet att arbeta;

 Soft state (mjukt tillstånd) - Följdriktighet kan inte garanteras;
 Eventually consistent (så småningom överensstämmande) - Systemet garanterat att 

även när data inte överensstämmer med alla klienter, så kommer den så småningom 
göra det.

BASE, precis som ACID, är baserad på CAP. Dock om systemet är distribuerat går det endast 
att följa två av de garantier som CAP består av. En övervägning får göras av vilka garantier 
det individuella systemet drar mest nytta av. BASE är mer flexibelt än ACID men ACID är 
mer fördelaktigt med följdriktighet då det kan vara svårt att få bra följdriktighet över flera 
hundra noder (Abramova och Bernardino, 2013).

Tillgång till data kan inte ske med SQL i NoSQL som med traditionella RDBMS. En av 
NoSQLs svagheter är att även om syntax kan likna SQL är det en ökad komplexitet att ställa 
frågor till databasen (Parker et al., 2013).

Enligt Indrawan-Santiago (2012) finns ett flertal olika NoSQL-DBMS att välja mellan och de 
kan delas in i fyra olika grupper: 

 Nyckel-värde lagring - All data lagras som grupperingar av nycklar och värden. 
Alla nycklar är unika och datatillgång sker genom att relatera de nycklarna till värden,
men värden behöver inte vara data, utan kan även vara andra nycklar.

 Dokumentorienterad lagring - Som nyckel-värde lagring definieras dessa 
databaser som grupperingar av nycklar och värden. Skillnaden här är att nyckel-
värdelagringen transformeras bakåtvänt till dokument och dessa dokument är 
identifierade av unika nycklar som kan bli grupperade med varandra. Dokumenten 
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definieras av kända standarder såsom XML eller JSON. Datatillgång sker via nycklar 
eller specifik data.

 Grafdatabaser - Dessa databaser används när data kan representeras som grafer, 
för till exempel sociala nätverk.

 Kolumnbaserad databas – En ingående förklaring av denna typ av databas 
kommer i nästa kapitel.

Enligt Pokorny (2011) så är NoSQL ett så brett uttryck så även XML- och objektdatabaser 
räknas som NoSQL-databaser.

2.3  Kolumnbaserad NoSQL

Det är en NoSQL-DBMS av kategorin kolumnfamilj som ska utvärderas i detta arbete. 
Anledningen till detta val är för att dessa använder en struktur som är mest lik traditionella 
RDBMS och därav blir övergången från MySQL till NoSQL lättare. Data är lagrat och 
strukturerad i kolumner, vilket kan vara oändligt många. Kolumnbaserade databaser består 
av ett antal olika kolumner:

 Kolumn - En kolumn är en atomisk enhet av information. Det representeras som ett
par bestående av namn och värde. 

Exempel på kolumn: Ort: Skövde

 Superkolumn -  En superkolumn grupperar associerade kolumner som kan tänkas 
hämtas samtidigt vid en förfrågning, eller har en semantisk association till varandra. 
De kan vara grupperingar av saker som de många olika delarna av en adress som till 
exempel Ort, Postnummer etc.

Exempel på superkolumn: Adress:{ Ort: Stockholm; Postnummer: 555 55;}

• Kolumnfamilj - En kolumnfamilj är grupperingar av både kolumner och 
superkolumner. Resultatet blir något som liknar en tabell i en RDBMS.

Exempel på kolumnfamilj: 
Person:{
Personnummer: 123456 7890;
Namn:{ Förnamn: Johan; Efternamn: Gustavsson;}
Adress:{ Ort: Stockholm; Postnummer: 555 55;}
Avdelning: IT;
}

Strukturen av superkolumner och kolumnfamiljer fastställer hur databasen är uppbyggd. 
Dock kan nya kolumner och superkolumner med lätthet introduceras till designen utan att 
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driftstopp måste ske (Abramova och Bernardino, 2013). En viktig skillnad mellan en 
kolumnbaserad databas och en traditionell relationsdatabas är att i kolumnbaserade 
databaser kan raderna i kolumnerna bestå av varierande antal kolumner/superkolumner. 
Detta leder till att kolumnbaserade databaser kan vara mycket effektiva när datainsamling 
blir mycket spridd och gles, eftersom data i NoSQL-databaser kan vara semi- och 
ostrukturerad (Parker et al., 2013).

Tillgång till data är gjort genom att ange kolumnfamilj, nyckel och kolumn på detta sätt: 
<kolumnfamilj>.<nyckel>.<kolumn>=<värde> (Abramova och Bernardino, 2013).

Cassandra har valts att representera kolumnbaserade NoSQL-DBMS. Cassandra är skrivet i 
Java och 2008 blev det ett open source projekt. Det finns nu tillgängligt under apaches licens 
på (http://cassandra.apache.org/). 

Cassandra är en kolumnbaserad NoSQL-DBMS som utvecklades av Facebook för att öka 
prestandan på deras inbox-sökning. När sökning i inbox introducerades i Facebook så ledde 
det till att de var tvungna hantera större mängder data som skrivs till databasen och skala 
med antalet användare (Lakshman och Malik, 2010). Idag används Cassandra av flera 
företag, till exempel Netflix, Ebay och även Facebook använder de fortfarande dock nu för 
Instagram istället för inbox-sökning. Nyckeln till att kunna hålla latensen nere var att kunna 
replikera data över olika datacenter som var bättre geografiskt placerade för användarna 
(Lakshman och Malik, 2010).

Detta arbete kommer utgå mycket ifrån Abramova och Bernardino (2013). I deras 
experiment jämfördes två stycken NoSQL-DBMS emot varandra, MongoDB och Cassandra. 
MongoDB är den mest använda NoSQL-DBMS idag och är dokumentorienterad. Slutsatsen 
av denna  studie är att under de flesta last-inställningar så presterar Cassandra bättre än 
MongoDB och Cassandra hanterade en ökad datamängd bättre än MongoDB. Abramova och 
Bernardino (2013) använde sig av verktyget Yahoo! Cloud serving benchmark för att mäta 
operationer per sekund.

Skillnaden mellan Cassandra och en RDBMS som MySQL är att medan RDBMS behöver 
lagra data på ett strukturerat sätt, så kan Cassandra lagra data som både strukturerat, 
ostrukturerat eller en hybrid av båda, det vill säga semistrukturerat (Abramova och 
Bernardino, 2013). En styrka med Cassandra över RDBMS är att även om RDBMS också kan 
vara distribuerat, så gör Cassandra detta på ett lättare och mer effektivt sätt. Det var skapat 
för att lagra och hantera stora mängder data på ett effektivt sätt, de kan hantera miljarder av 
kolumner och miljoner av operationer per dag (Abramova och Bernardino, 2013). En nackdel
med Cassandra är att de inte stödjer joins och aggregationer som RDBMS gör.

Cassandra var skapat för att hantera stora mängder ostrukturerad data över flera 
sammankopplade servrar (Lakshman och Malik, 2010). Istället för att ha en ”master”-nod 
som kontrollerar resterande noder, så distribueras all data likvärdigt över ett kluster av 
noder. Detta tillvägagångssätt kallas ”peer-to-peer” och överkommer master-slave-
begränsningar såsom möjligheten att kunna ha hög tillgänglighet och massiv skalbarhet. En 
nod är en lagringsenhet, till exempel en maskin som kör Cassandra och kluster är två eller 
fler sammankopplade noder. Ett kluster kan vara distribuerat över flera datacenter över hela 
världen med flera noder vardera. När en nod går ner, eller en ny nod introduceras i klustret, 
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så distribueras data över de resterande noderna och den felande noden kan bytas utan någon 
downtime (Abramova och Bernardino, 2013).

Antalet replikationer som finns av data över klustret kallas replikationsfaktor. 
Replikationsfaktor 1 betyder att en endast kopia av all data finns i klustret och 
replikationsfaktor 2 innebär att 2 replikationer av all data finns på olika noder i klustret osv.  
Enligt Abramova och Bernardino (2013) finns två olika strategier för replikation:

• Enkel replikationsstrategi - Denna strategi är rekommenderad när endast ett 
datacenter används och noder i ett kluster används i replikationssyfte. Första 
replikationen definieras av en systemadministratör och ytterligare 
replikationersnoder utses därefter.

• Nätverkstopologi-strategi - Om ett kluster är uppdelat över flera datacenter är 
denna strategi optimal. Med denna strategi specificeras det antal av replikationsnoder
som ska användas på varje datacenter. För att bibehålla överensstämmande och hög 
feltolerans så är 2-3 replikationsnoder per datacenter rekommenderat.

En viktig funktion i Cassandra är indexering. Varje nod i ett kluster innehar ett index över 
vilka tabeller den kontrollerar.  Ett index är implementerat som en gömd tabell, separerade 
från relevant data. De är också viktigt för varje nod att inneha vetskap om vilka intervaller av 
nycklar till rader som andra noder hanterar (Abramova och Bernardino, 2013). En nyckel, 
även kallad radnyckel, är en sträng av godtycklig längd för att identifiera rader i kolumner 
och är motsvarande en primärnyckel i RDBMS. Efterfrågade rader lokaliseras genom att söka
i noder som är relevanta, det vill säga där en nod har ett index med radnyckeln i sin intervall 
av nycklar.

Medan RDBMS som MySQL kan hanteras med språket SQL så hanteras Cassandra av 
språket Cassandra query language (CQL). CQL är starkt influerat av SQL och har mycket likt 
syntax vilket gör övergången från MySQL till Cassandra ännu enklare (Abramova och 
Bernardino, 2013).
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3  Problem

Enligt Abramova och Bernardino (2013) ökar kvantiteten av data som behövs lagras för 
diverse applikationer och företag, såsom Facebook och Google, för var dag som går och 
därmed ökar också behovet att ha optimerade databaser. I (Parker et al., 2013) nämns det att 
det är uppenbart att NoSQL är överlägsen jämfört med traditionella RDBMS när det gäller att
hantera ostrukturerad data och över flera noder. En annan punkt som Parker et al. (2013) tar 
upp är att NoSQL hanterar stora mängder data bättre än traditionella RDBMS. 

Det finns dock få studier som visar hur NoSQL-databaser presterar jämfört med traditionella 
RDBMS när strukturerad data på en nod skall hanteras. Problemet är att dessa studier 
använder sig av verktyg gjorda just för att testa på cloud-servrar och att databaserna ska 
prestera så optimalt som möjligt utan någon koppling till webben. Ingen av dessa studier 
testar hur dessa databaser presterar när de ska användas skarpt. Med att användas skarpt 
menas när de till exempel ska kommunicera med en webbapplikation som använder PHP för 
att ställa frågor till databasen.

Det finns diskussioner om att NoSQL kommer överta platsen helt och hållet som de mest 
använda databaserna ifrån traditionella relationsdatabaser (Parker et al., 2013).  Det är 
tydligt att NoSQL är överlägsen när ostrukturerad data skall hanteras, men Parker et al. 
(2013) utför tester för att se om NoSQL-DBMS kan hålla jämna steg när strukturerad data 
skall hanteras i en miljö med endast en nod. I många av testfallen presterar NoSQL-DBMS 
bättre än RDBMS gällande operationer per sekund.  Dock testas endast RDBMS och NoSQL-
DBMS i den artikeln på en liten databas bestående av endast 3 tabeller och på högst 12 416 
rader totalt. Parker et al. (2013) drar slutsatsen att en NoSQL-DBMS definitivt passar bra för 
de som använder sig av en strukturerad databas och med en återhållsam mängd data. Men 
hur skulle en NoSQL-DBMS prestera när databasen blir komplexare och datamängden ökar? 
Hur presterar NoSQL-DBMS när databasen ska användas emot en webbapplikation istället 
för att bara testas i ett testverktyg skapat just för syftet att testa databaserna när de presterar 
så optimerat som möjligt? Kan en NoSQL-DBMS också passa för en mer komplex databas 
med mycket data och hur fungerar den praktiskt?

Därav intresset att jämföra NoSQL-DBMS och RDBMS för att svara på frågan om en NoSQL-
DBMS kan ha högre antal operationer per sekund än en RDBMS även när förfrågningar ställs
via PHP och med en ökande mängd data. I detta arbete kommer de olika DBMS testats på en 
databas med 10 olika tabeller och med 1000 rader till 1 000 000 rader per tabell, vilket blir 
totalt 10 000 000 rader i databasen. Anledning till att stanna vid 1 000 000 rader per tabell 
är för att vid denna mängd data börjar inmatningen ta väldigt lång tid. Det tar börjar iallafall 
ta lång tid på den hårdvara som har använts i detta arbete vilket är hårdvara som ska 
representera hur en server vanligtvis är uppbyggd. Dessutom bör en tiofaldig ökning från 
1000 rader per tabell till 1 000 000 rader per tabell vara tillräckligt för att visa hur ökningen 
av data påverkar de olika DBMS.

Den frågeställning som detta arbete ämnar besvara är: Hur förhåller sig en kolumnbaserad 
NoSQL-DBMS jämfört med en RDBMS i ett odistribuerat system när strukturerad data ska 
hanteras och kommunikation sker med en webbapplikation? Om NoSQL-DBMS går om 
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traditionella relationsdatabaser i  antalet operationer per sekund, vid vilken datamängd 
kommer detta ske?

Hypotesen är att RDBMS presterar bättre initialt men vid en viss datamängd kommer 
NoSQL-DBMS prestera bättre än RDBMS när det gäller operationer per sekund. Dock är 
hypotesen också att en ytterligare brytpunkt kommer nås då RDBMS kommer prestera bättre
än NoSQL-DBMS igen när datamängden blir för hög och vid den punkten kommer inte 
NoSQL-DBMS hantera strukturerad data bra längre.

Anledning till att kolumnbaserade NoSQL-DBMS har valts att utvärderas är för att i 
Abramova och Bernardino (2013) presterade Cassandra bättre på databaser med mycket data
jämfört med MongoDB. En annan anledning till valet är för att övergången från en 
relationsdatabas till en NoSQL-databas lättare görs med kolumnbaserade NoSQL-databaser 
då de har liknande syntax.

Anledningen till att just Cassandra och bara Cassandra har valts av alla kolumnbaserade 
NoSQL-DBMS är för att den är den populäraste av dem enligt rankingen på http://db-
engines.com/en/. En annan anledning är att andra kolumnbaserade NoSQL-DBMS som är 
nära i popularitet, såsom HBase, behövs köras på flera noder för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Detta leder då till att databasen måste distribueras och det är något 
som detta arbete inte kommer täcka, utan målet är att jämföra olika DBMS som körs på en 
enda maskin.

MySQL är en av de mest populära relationsdatabashanterarna som finns idag och har därför 
valts att representera RDBMS i detta arbete. 
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4  Metod

Metoden för detta arbete är experiment. Detta eftersom tester kommer ske i en kontrollerad 
och sluten miljö (Wohlin et al., 2012). Enligt Wohlin et al. (2012) finns det två olika sorters 
experiment. De kan vara människoorienterade och de kan vara teknikorienterade. Detta 
experiment kommer vara teknikorienterat. Det betyder att den mänskliga faktorn tas ut och 
därmed kommer resultaten vara mer exakta. 

Den mätmetod som ska användas är baserad på tester som utfördes i (Parker et al., 2013). En
PHP-applikation ska skapas och igenom den kommer frågor att ställas till databasen och 
tiden att genomföra operationerna kommer mätas. Två olika frågor av varje sorts operation 
(läs, skriv och uppdatera) kommer testas på och sedan en blandning av alla dessa operationer
tillsammans. En viktig detalj är att både operationerna för RDBMS och NoSQL-DBMS ska ge 
samma resultat och att alla operationerna ska vara på sådan nivå att optimering av 
operationerna för varken RDBMS eller NoSQL-DBMS inte ska kunna leda till avvikelser i 
resultaten. Laddningen av PHP-sidorna kommer ske via Ajax-anrop.

En alternativ metod för mätning är att använda sig av ett verktyg som heter Yahoo! Cloud 
serving benchmark (YCSB).

YCSB är ett verktyg skapat för att utvärdera servrar i en cloud miljö. Det fungerar dock 
bevisligen också på ett lokalt system som endast är på en nod, då det är ett sådant system 
som testas med YCSB av Abramova och Bernardino (2013). I detta verktyg finns ett flertal 
olika fördefinierade ”last-inställningar” (Abramova och Bernardino, 2013). Dessa 
inställningar används för att simulera belastning som kan uppstå vid skarp användning av 
databasen. YCSB är ett open source projekt och är utvecklat för att det ska finnas möjlighet 
att lägga till egna last-inställningar etc. (Cooper et al., 2013).

Mätningarna skulle då baseras på hur de utfördes av Abramova och Bernardino (2013). Där 
utfördes ett experiment med verktyget YCSB och olika last-inställningar för att simulera 
användning i en skarp applikation.  De tre olika operationer som finns att testa på är läs, 
skriv och uppdatera och sedan olika varianter av last. En av den olika last inställningarna är 
”Update heavy”. Update heavy innebär att 50 % av den simulerade lasten är läsning av 
databasen och 50 % är uppdatering av databasen (Cooper et al., 2013). Tester skulle 
genomföras med olika laster och sedan skulle datamängden öka och testerna görs om igen 
med den nya datamängden på samma sätt som i testerna med PHP-applikationen.

Anledningen till att beslutet gjordes att mäta på PHP-frågor istället för att använda YCSB är 
att även om det finns mycket dokumentation om tester utförda med YCSB och hur det kan 
användas, så finns det lite information om vad som faktiskt händer när det utför 
mätningarna. Det finns också få artiklar som visar hur NoSQL-DBMS presterar när de ska 
kommunicera med en webbapplikation. Därav gjordes valet att mäta på vanliga PHP-
förfrågningar, då det leder till mer kontroll över mätningarna och det ger möjligheten att se 
hur stort antal operationer per sekund databaserna har när de ska användas skarpt.
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Databasen som kommer byggas är efter en modell med 10 tabeller och med ett varierande 
antal attribut i varje. Detta för att simulera en databas som används i ett skarpt system och 
därmed ge realistiska resultat vid mätningar. Modellen bifogas i Appendix A.

Då både klient och server är på samma nod så kommer nätverkslatens att inte vara en 
variabel som behöver vara medräknad.

En alternativ metod till experiment för detta arbete skulle vara att utföra en fallstudie. Då 
databasmodellen har erhållits från Mediapoolen (www.mediapoolen.se) så skulle tester 
kunna utföras på deras system i drift. Detta skulle kunna leda till att resultaten blir mer 
verklighetsförankrade då lasterna blir ifrån verkliga användare som använder databasen 
skarpt. Anledning till att experiment har valts istället är då de kan bli problematiskt att 
behöva publicera data som finns i deras databas som kan vara av känslig natur, såsom 
användares email. Om inte all data kan publiceras, leder detta till att detta arbete inte skulle 
kunna replikeras till fullo. Därför har istället experiment valts att göras med pseudo data i en 
kontrollerad och sluten miljö.

Forskningsetiskt är det viktigt att alla förutsättningar för att testa de två olika DBMS är 
samma så en rättvis jämförelse kan ske. Det kan innebära saker som att inte optimera 
frågorna speciellt för en av dem. För att detta arbeta ska bevisligen vara opartisk emot de 
olika databaserna så kommer båda databaserna fyllas med samma pseudo data och frågorna 
som ställs ska vara relativt enkla och ge samma resultat för båda databaserna. Genom att 
använda samma tillvägagångssätt på båda databaserna, så kommer data i databaserna vara 
densamma och testningen kommer ske på lika villkor på båda databaserna.

Eftersom experiment kommer utföras på ett teknikorienterat sätt som förklaras i (Wohlin et 
al., 2012) och att pseudo data skall användas så finns det ingen risk att känslig data om 
faktiska personer kommer publiceras. Godkännande har också erhållits ifrån Mediapoolen 
för att publicera den databasmodell som har tillhandahållits ifrån dem i syfte att kunna testa 
på en databas som ska representera en databas i ett skarpt system.

All kod för att fylla databasen med pseudo data, SQL-kod, CQL-kod och den databasmodell 
som databasen skapas efter kommer att publiceras för att detta arbete ska kunna replikeras 
till fullo. Alla program och verktyg som används för detta arbete är tillgängliga utan kostnad 
och är ofta open source, detta för att ytterligare öka replikationsmöjligheten.
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5  Genomförande

Den hårdvara som testerna genomfördes på bestod av en intel i5 750 på 2.67GHz, 16GB 
DDR3 internminne på 1600MHz och allt lagras på en SSD med 525MB/500MB/s read/write.
Operativsystemet som var installerat var Windows 7 Professional N 64-bitar.

Plattformen som användes för att installera databaserna på var Ubuntu-12.04.3-desktop-
i386 på som kördes Oracle VM Virtualbox Manager. Utöver standardprogrammen i denna 
version av Ubuntu så har även Java version 1.7.0_51 Java developer Kit 7 installerats. 
Inställningarna på Virtualbox var: 4096 MB base memory, 1 cpu, 8GB dynamically 
allocated .VDI och med bridged adapter på network adapter. Den version av MySQL som 
användes är MySQL Ver 14.14 Distrib 5.5.35 och den version av Cassandra som användes är 
Cassandra 1.1.12.

5.1  Pilotstudie

För att se huruvida det går att mäta operationer per sekund användandes PHP så gjordes en 
mindre pilotstudie. I denna pilotstudie ställdes en enkel fråga till databaserna: Hämta värde 
ifrån tabellen Years där ID är en slumpmässigt genererad siffra. Anledningen till att ID ska 
vara en slumpmässig siffra är för att få en jämn variation i varje frågeställning och för att 
undvika risken för att värdet sparas i en cache i något steg. Cache har inte på något sätt 
konfigurerats för någon av databaserna.

 Dessa frågor ställdes 1000 gånger, detta för att med ett mindre antal förfrågningar gick det 
för snabbt och verktygen för att mäta tid är inte tillräckligt precisa för att kunna mäta så 
korta tider.

Tiden det tar att utföra dessa 1000 förfrågningar mäts genom att ladda sidorna med Ajax och 
en timer startar när en sida laddas och slutar när sidan är färdigladdad. Laddning och 
mätning av sidorna görs 100 gånger och sedan räknas medeltiden ut.  Anledning till att 
testerna görs just 100 gånger är för att få precisare resultat. Då variationerna emellan 
testomgångarna är högst 10 millisekunder så blir det ingen skillnad att köra 200 istället för 
100. Därav finns ingen anledning att använda fler än 100 testomgångar.

För att kunna kommunicera med databasen via PHP behövs tillägg användas. För MySQL 
användes MySQL improved (MySQLi) och för Cassandra användes PHPCassa. MySQLi 
kommer tillsammans med MySQL och PHPcassa är version 1.0.a.6. Värt att notera är att för 
att PHPCassa ska kunna användas så behöver Apache Thrift vara installerat på servern. Den 
version av Thrift som användes för detta arbete är 0.6.0. 

Eftersom dessa två databaser använder sig av olika tillägg, så ställs förfrågningar till 
databaserna på olika sätt. Det läggs dock fokus i detta arbete på att även om frågor ställs på 
olika sätt, så ska resultaten som ges vara lika.

Databasen fylldes för pilotstudien först med 1000 rader per tabell och sedan ökade med ett 
tiofaldigt inkrement upp till 1 000 000 rader per tabell.

Syftet med pilotstudien är att bevisa att tider går att mäta med PHP och att visa hur söktider 
ändras när mer data förs in i databaserna.
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 Figur 3 Resultat av pilotstudien. 

I denna pilotstudie visas de tydligt att NoSQL-DBMS har betydligt mindre antal operationer 
per sekunder än RDBMS.  Det är också av intresse att se hur antalet operationer per sekund 
procentmässigt ändras när datamängden i databaserna ändras då detta visar hur de olika 
DBMS hanterar den ökande datamängden.

Mellan 1000 och 1 000 000 rader per tabell så minskar antalet operationer per sekund för 
RDBMS med 63.2% och för NoSQL-DBMS med 48.95%. därav syns det att NoSQL-DBMS 
hanterar ökningen av data bättre än RDBMS. Mellan 10 000 och 100 000 så händer det 
något med båda databaserna, då minskningen av operationer per sekund är den största 
emellan dessa intervaller. För RDBMS minskar operationer per sekund med 57.95% och för 
NoSQL-DBMS med 40.62%.

Denna pilotstudie visar att det är möjligt att mäta den tid det tar att utföra PHP-anrop med 
hjälp av Ajax. Den visar också att NoSQL-DBMS hanterar den ökande mängden data bättre 
än RDBMS precis som Parker et al. (2013) påstår. Dock visar det också att NoSQL-DBMS 
inte fungerar bra rent praktiskt när den ska kommunicera med en PHP-applikation och läs-
operationer ska utföras. Detta kommer dock undersökas ytterligare senare i detta arbete.
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5.2  Mätverktygen

Ajax-anrop används för att mäta den tid som det tar att ladda PHP-sidorna. Detta görs 100 
gånger för att öka precisionen i resultaten, det slutgiltiga resultatet blir medelvärdet av dessa 
100 laddningar.

Figur 4 Ajax laddar PHP-sidorna och mäter tiden.

Detta sätt att mäta databasens operationer per sekund är en vidareutveckling ifrån ett 
moment i en kurs på Högskolan i Skövde, content management och drift G2F, 7,5 hp, 
DA524G. I denna kurs var målet att mäta söktider på ett CMS. Denna kurs förklarar att 
fördelarna med att mäta med Ajax är: 

• Eftersom det är javascriptkontrollerat så finns full kontroll över när requests skickas. 

• Det finns full kontroll över vad som görs med resultaten, det blir inte DOM processing
om det inte önskas.

•  Det fungerar för alla browsers och alla operativsystem.

• Det kräver inga plugins eller andra applikationer.

Frågorna som ska ställas till databaserna är baserade på frågorna som användes för att 
undersöka prestanda i en RMDBS jämfört med MongoDB i (Parker et al., 2013).
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5.3  Testfallen

Det testfall som skall genomföras är:

• Två  sorters läs-operationer, en på en av de minsta tabellerna och en på en av de 
största för att se om det blir någon skillnad.

• Två olika sorters uppdatering av värden, dessa också på en av de minsta tabellerna 
och en på en av de största tabellerna.

• Två olika skrivoperationer på en av den minsta och på en av de största tabellerna och 
även ett testfall där alla tabeller fylls i databasen i en förfrågning.

• Tillsist en bladning av de tre olika operationerna. Denna blandning har inspirerats av
den exempelkod som finns med i nerladdningen av PHPcassa 1.0.a.6.

Alla förfrågningar för de testscenarion som ska utföras har valts att vara så enkla som 
möjligt. Med enkla så menas att exempelvis att läs-operationerna är utformade på det sättet 
som i pilotstudien och att skrivoperationer är utformade som i inmatningen av all data i 
Appendix C och E. Anledningarna till detta val är ett flertal. Det är för att optimering av 
frågorna ska inte vara möjligt. 

Eftersom NoSQL-DBMS inte kan hantera de mer komplexa frågorna med bland annat joins 
och aggregationer så byggs ofta NoSQL-databasen på ett annorlunda sätt för att arbeta runt 
dessa restriktioner. Då testerna i detta arbete ska ske på en databas som ser lika ut för båda 
DBMS så görs istället alla operationer så enkla som möjligt. Detta leder till att resultaten 
visar hur dessa DBMS hanterar datamängdsökningen på en mer grundläggande nivå.

För testfall 5-7 gjordes vissa ändringar till Ajax-scriptet. All kod med ändringarna i Ajax-
scriptet finns i Appendix G.
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6  Utvärdering

I detta kapitel presenteras resultaten av de olika testfallen som nämndes i förra kapitlet. Det 
som har fokuserats på i testerna är att jämföra antalet operationer per sekund för de olika 
DBMS och att se huruvida den ökande datamängden påverkar deras effektivitet. Gällande 
testfall 5-7, vilket är de testfall där skrivoperationer används, så gjorde inte den ökande 
datamängden någon påverkan på resultaten. Därför presenteras endast i de fallen det resultat
som var gemensamt för alla olika datamängder. 

6.1  Presentation av resultat

I det första testfallet hämtades ett värde ifrån en av de minsta tabellerna i databaserna. Detta 
visar dock inget nytt ifrån vad som syns i pilotstudien. Det som är intressant att se här är att 
jämföra testfall 1 med testfall 2 där ett värde hämtas ifrån den största tabellen i databaserna 
istället. Resultaten syns i figur 5.

 Figur 5 Resultat av testfall 1 och 2. 

Precis som pilotstudien visar dessa testfall att RDBMS har betydligt högre antal operationer 
per sekund än NoSQL-DBMS när läs-operationer utförs. Dessa tester visar dock också att 
NoSQL-DBMS påverkas negativt hela vägen av att hämta ifrån en större tabell, men att 
skillnaden i effektivitet minskar alltmedan att datamängden ökar, medan RDBMS går ifrån 
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en positiv påverkan till en negativ påverkan i effektiviteten när värdet ska hämtas ifrån en 
större tabell.  Från testfall 1 till testfall 2  minskar NoSQL-DBMS effektivitet med 33,19% när 
datamängden är 1000 rader per tabell. Sedan när datamängden ökar till 1 000 000 rader per 
tabell är skillnaden endast 18,89%. RDBMS har istället från testfall 1 till testfall 2 en ökning 
på 3,37% när datamängden är 1000 rader per tabell men sedan går till en minskning på 
23,77% när datamängden är 1 000 000 rader per tabell. 

Liksom testfall 1 och 2 så utgår testfall 3 och 4 på att testa på en av de minsta och en av de 
största tabellerna i databasen, men i dessa testfall är det istället uppdateringsoperationer 
som DBMS ska hantera. Resultaten syns i figur 6.

 Figur 6 Resultat av testfall 3 och 4. 

I dessa testfall är resultaten samma för båda DBMS oavsett datamängd, förutom för RDBMS 
i testfall 4 då en minskning av operationer per sekund på 26,67% händer ifrån 100 000 rader 
per tabell till 1 000 000 rader per tabell. I dessa tester har istället NoSQL-DBMS visat sig ha 
högre antal operationer per sekund, som mest har NoSQL-DBMS 199,44% fler operationer 
per sekund än RDBMS i testfall 4 och i övrigt NoSQL-DBMS ungefär dubbla antalet 
operationer per sekund än RDBMS.

I testfall 5, 6 och 7 utfördes tester på skrivoperationer. Då mätresultaten var samma oavsett 
datamängden i databaserna så presteras dessa resultat annorlunda emot tidigare testfall. 
Testfall 5 och 6 var upplagt som tidigare testfall, i testfall 5 skrevs data till en av de mindre 
tabellerna och i testfall 6 till en av de större tabellerna. I testfall 7 skrevs data till alla tabeller. 
Resultaten syns i figur 7.
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 Figur 7 Resultat av testfall 5, 6 och 7. 

I dessa testfall visas det att NoSQL-DBMS även är snabbare på skriv operationer än RDBMS. 
I testfall 5 har NoSQL-DBMS 41,87% högre antal operationer per sekund än RDBMS. I 
testfall 6 hade NoSQL-DBMS 27,37% högre antal operationer per sekund än RDBMS och i 
testfall 7 hade NoSQL-DBMS 57,86% högre antal operationer per sekund än RDBMS. I dessa 
tester visas det också att NoSQL-DBMS påverkas utav storleken på tabellerna den skriver till.
Det syns eftersom i testfall 6 har NoSQL-DBMS minskat med 13,22% antal operationer per 
sekund ifrån testfall 5. Anledning till att NoSQL-DBMS är så snabbt i testfall 7 är antagligen 
att databasen har många små tabeller. RDBMS effektivitet är konstant oavsett vilka tabeller 
som data skrivs till.

Det sista testfallet, testfall 8, används alla tre operationerna läs, skriv och uppdatera. För att 
kunna genomföra dessa tester så smidigt som möjligt så lades även en delete funktion till i 
testerna för båda DBMS. Resultaten av testfall 8 syns i figur 8.
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Figur 8 Resultat av testfall 8.

I detta slutgiltiga test visas det att NoSQL-DBMS är snabbare överlag än RDBMS. Det visar 
också NoSQL-DBMS blir snabbare när datamängden ökar medan effektiviteten hos RDBMS 
är relativt konstant oavsett datamängden. När datamängden är 1000 rader per tabell så har 
NoSQL-DBMS 72,76% högre antal operationer per sekund och på 1 000 000 rader per tabell 
70,7% högre. Detta då RDBMS var något snabbare vid 1 000 000 rader per tabell än 1000 
rader per tabell. 

All kod för alla testfall finns i Appendix H-X och alla resultat av testfallen finns i Appendix Y.

6.2  Analys och slutsatser

I de tester som har utförts har NoSQL-DBMS presterat starkt med undantag för 
läsoperationer. Detta var väntat med tanke på testerna som Parker et al. (2013) utförde. 
Aldrig i testfallen passerar de olika DBMS varandra i effektivitet såsom antogs i hypotesen. 
Detta beror antagligen helt enkelt på en felställd hypotes. Istället har antingen RDBMS eller 
NoSQL-DBMS dominerat igenom hela testfallen oavsett datamängd. En sak som var korrekt 
enligt hypotesen var att NoSQL-DBMS i de flesta fall hanterar den ökande mängden data 
bättre än RDBMS, vilket visas tydligast i testfall 1 och 2. 

Anledning till RDBMS var överlägsen på läsoperationer och NoSQL-DBMS var överlägsen på 
skriv- och uppdateringsoperationer är antagligen helt enkelt hur det är uppbyggda. NoSQL-
DBMS skapades i de syfte att de ska kunna lagra stora mängder data lättare. NoSQL-DBMS 
passar därför bättre för exempelvis loggning av data och eftersom de är optimerade för att 
lagra data så har inte läsoperationer optimerats på samma sätt.

I de flesta testfall så var resultaten stabila. Anledningen till att resultaten varierade mer på 
läsoperationer än på skriv- och uppdateringsoperationer är antagligen för att i läsoperationer
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är det nödvändigt att söka igenom databasen vid varje operation. Det är då uppenbart att när 
datamängden ökar så blir det mer data att söka igenom vid varje läsoperation. Vid skriv- och 
uppdateringsoperationer behövs denna sökningen inte göras, utan data skrivs direkt till 
databaserna.

I  testfall 8 blir NoSQL-DBMS konstigt nog långsammare från 100 000 rader per tabell till 1 
000 000 rader per tabell, men ändå snabbare än 10 000 rader per tabell. Denna ökning kan 
bero på samma orsak som ökningen mellan testfall 5-7. Anledningen till att NoSQL-DBMS 
presterar bättre än RDBMS i de blandade operationerna beror antagligen på att de blandade 
operationerna till största del består av operationer för att lagra data.

En slutsats som kan tas ifrån dessa tester är att NoSQL-DBMS överlag hanterar ökningen av 
data bättre än RDBMS, men att de även har hög effektivitet när datamängden är låg. I testfall
8 används de tre olika operationerna, vilket visar att en NoSQL-DBMS skulle prestera bra i 
applikation som har en balanserad last av dessa tre operationer. Som väntat utifrån studien 
gjort av Parker et al. (2013) så presterar NoSQL-DBMS bättre på uppdatering- och 
skrivoperationer, medan den faller på läsoperationer. Av detta kan slutsatsen dras att en 
NoSQL-DBMS skulle passa bra för insamling av data, medan en RDBMS skulle passa bättre 
för applikationer som ska hämta mycket data ifrån databasen.

Parker et al. (2013) drar slutsatsen att en NoSQL-DBMS definitivt passar bra för de som 
använder sig av en strukturerad mindre databas och med en återhållsam mängd data, men 
dessa tester visar att NoSQL-DBMS även passar för mer komplexa databaser och för en stor 
mängd data.

Dessa tester visar också att NoSQL-DBMS fungerar bra i skarpa applikationer som använder 
PHP för kommunikation med databasen och att de inte bara presterar bra i en labbmiljö som 
är uppsatt för att kunna testa på databaserna när de är så optimerade som möjligt.
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7  Avslutande diskussion

Detta arbetes syfte är att svara på frågan om en NoSQL-DBMS kan ha högre antal 
operationer per sekund än en RDBMS även när förfrågningar ställs via PHP och med en 
ökande mängd data. Detta har undersökts genom att NoSQL-DBMS och RDBMS har 
jämförts hanterandes strukturerad data på ett odistribuerat system. Kommunikationen med 
dessa DBMS har gjorts med PHP för att simulera en skarp situation där kommunikationen 
sker via en webbapplikation. Detta för att se om NoSQL-DBMS kan ha högre prestanda än 
RDBMS även när NoSQL-DBMS största styrkor inte är involverade, vilket är på ett system 
som är distribuerat och hanterandes ostrukturerad data. Anledningen till att det är av 
intresse att utföra dessa tester är att enligt Parker et al. (2013)  finns det diskussioner om att 
NoSQL ska ta över platsen som de mest använda DBMS. Förhoppningen är att dessa tester 
ska ge ytterligare insikt om detta är en möjlighet. Prestanda mäts i testerna som antalet 
operationer de olika DBMS kan utföra per sekund.

Tester har utförts på de tre olika operationerna läs, skriv och uppdatera. NoSQL-DBMS 
visade sig vara bra på både skriv och uppdatera men RDBMS var snabbare på läsoperationer.
Testerna visade också att NoSQL-DBMS fungerar bra på en last som är välbalanserad mellan 
de tre olika operationerna.

De slutsatser som kan dras av dessa tester är i enlighet med de slutsatser som dras i (Parker 
et al., 2013) men även bygger vidare på dem. Enligt Parker et al. (2013) är NoSQL-DBMS mer
effektivt i skriv- och uppdateringstunga applikationer än RDBMS på små databaser med en 
återhållsam mängd data. Men dessa tester visar att NoSQL-DBMS också presterar bra i de 
fall då databasen är komplexare och med en högre mängd data. Dock märks det också att 
NoSQL-DBMS påverkas mer av storleken på tabellerna än RDBMS och om databasen består 
av flera stora tabeller kan RDBMS då fortfarande vara det optimala även i skriv- och 
uppdateringstunga applikationer.

7.1  Diskussion

En stor del av detta arbete har varit att undersöka hur en NoSQL-DBMS fungerar i en skarp 
situation, då både i (Parker et al., 2013) och (Abramova och Bernardino, 2013) testas NoSQL-
DBMS med verktyg som antingen byggts endast i syfte för att testa på databaserna så 
optimerat som möjligt. Genom att testa på detta sätt har de visat att teoretiskt sätt kan 
NoSQL-DBMS vara väldigt effektivt när lasten är skriv- och uppdateringstung. Men det finns 
fler variabler som måste tas i åtanke när valet av DBMS ska göras. Testerna i detta arbete är 
på en grundläggande nivå och frågor där joins och aggregationer används testas inte. I de 
flesta fall kan inte en databas konverteras direkt ifrån RDBMS till NoSQL-DBMS som i detta 
arbete. Detta då NoSQL-DBMS inte använder relationer som RDBMS gör. Istället för att 
använda främmande nycklar byggs databasen om för NoSQL-DBMS för att gå runt dessa. På 
detta sätt är RDBMS fortfarande mer passande än NoSQL-DBMS i många skarpa situationer.
Med detta sagt så kan slutsatsen dras att även om NoSQL-DBMS presterade bra i dessa 
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tester, så finns det fortfarande många skarpa situationer även där lasten är skriv- och 
uppdateringstung och RDBMS fortfarande är det mest optimala valet.

Gällande forskningsetiska aspekter i detta arbete publiceras all material som är nödvändigt 
för att kunna återskapa dessa tester. Samtliga mjukvaror och dess versioner har 
dokumenterats i tidigare kapitel och all kod som har använts för att genomföra mata in data i 
databaserna och för att genomföra tester publiceras i Appendix.

Den samhällsnytta detta arbete kan bidra till är att ge en insikt i frågan: kan verkligen 
NoSQL-DBMS ta över platsen som de mest använda databaserna från relationsdatabaser? 
Detta genom att till skillnad ifrån andra studier såsom (Parker et al., 2013) bevisa hur 
NoSQL-DBMS fungerar i skarpa situationer och inte bara i en laborationsmiljö. 
Förhoppningsvis ska detta arbete också kunna vara till hjälp för de som vill optimera sina 
databaser och kunna ge insikt i om en NoSQL-DBMS passar utifrån deras behov.

7.2  Framtida arbete

Det finns ett flertal sätt att kunna fortsätta på detta arbete eftersom det finns ett flertal olika 
variabler som kan ändras för kunna fortsätta testa. Ett exempel är att i dessa tester så har 
data lagrats på en SSD. Tester skulle kunna utföras på en hårddisk med roterande diskar för 
att se om det blir någon skillnad. Ytterligare tester kan också genomföras på flera olika 
databaser. Det finns flera kolumnbaserade NoSQL-DBMS som kan vara värda att utföra 
tester på och även på andra sorters NoSQL-DBMS, såsom dokumentorienterade NoSQL-
DBMS. Flera RDBMS kan också utföras tester på som Oracle och Microsoft SQL Server. 
Under skrivandet av detta arbete har även en ny version av Cassandra lanserats, Cassandra 
2.0 och tester skulle kunna utföras på denna nya version.

I framtida arbeten skulle också mängden data kunna ökas. Datamängden i detta arbete 
avgränsades till max 10 000 000 rader i databaserna totalt. Anledningen till detta var att 
inmatningen av data började ta lång tid. En annan anledning är att målgruppen som kan vara
intresserade av att se tester på en ytterligare ökad datamängd existerar knappt då det är få 
svenska sidor som har över 10 000 000 rader i sin databas. Eftersom en avsevärd minskning 
i operationer per sekund sker på läsoperationer mellan 10 000 rader per tabell och 100 000 
rader per tabell så finns det en möjlighet att en liknande minskning sker mellan 1 000 000 
rader per tabell och 10 000 000 rader per tabell. Det kan då hända att NoSQL-DBMS går om 
RDBMS i operationer per sekund även i läsoperationer. Därför kan det ändå vara av intresse 
att utföra tester på en ökad datamängd.

Under testerna framstod flera resultat som märkliga och ytterligare tester skulle kunna 
genomföras för att förstå anledningen till dessa resultat. De fallen som anses märkliga är 
varför RDBMS har stabila resultat oavsett datamängd i uppdateringsoperationer förutom vid 
1 000 000 rader per tabell och varför en avsevärd minskning i effektivitet sker mellan 10 000
rader per tabell och 100 000 rader per tabell i läsoperationer för båda DBMS. Det är också av
intresse att undersöka varför NoSQL-DBMS blir snabbare när datamängden ökar i testfall 8 
när de blandade operationerna genomförs.

Databasstrukturer som bättre passar NoSQL-DBMS skulle kunna testas på. Som tidigare 
nämnts har inte NoSQL-DBMS någon funktion för joins och aggregationer utan databasen 
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struktureras runt detta problem. Tester skulle kunna utföras på en vanlig databas för RDBMS
och på en databas strukturerad för NoSQL-DBMS syfte och tester där joins och aggregationer
används av RDBMS kan därmed testas då NoSQL-DBMS får samma svar på annat sätt. På 
detta sätt utökas kunskapen om hur en NoSQL-DBMS presterar i en skarp situation.

Metoden som har använts i detta arbete har givit stabila resultat. Men testerna har på många 
sätt också inte simulerat skarp använding av en webbapplikation då de på flera inte simulerar
hur användingen av en webbapplikation oftast sker i ett skarpt läge. Exempelvis är frågorna 
ofta inte tillräckligt utspridda och den data som skrivs till databaserna följer alltid samma 
mönster, vilket oftast inte är fallet vid använding av en webbapplikation. För att få resultat 
som på ett bättre sätt representerar skarp använding skulle tester istället kunna utföras som 
en fallstudie då förfrågningar och laster blir mer slumpvisa.

För att ytterligare öka kunskapen om hur en NoSQL-DBMS presterar i skarpa situationer kan
tester utföras på flera olika sorters webbapplikationer. I detta arbete testas 
kommunikationen med PHP med det finns flera andra att simulera en webbapplikation som 
kan implementeras och testas. Kanske kan kommunikationen förbättras med HipHop vilket 
är en källkodsomvandlare för PHP som skapats av Facebook, samma företag som skapade 
Cassandra (Lakshman och Malik, 2010).
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Appendix B – Mätverktyg Ajax

<html>
<head>

<script src="http://code.jquery.com/jquery-
latest.min.js"></script>

<script>
var start, end = 0;
var Medelvarde = 0;
$(document).ready(function(){
for (var i = 0;i < 100;i++){
start = new Date();

$.ajax({
url: "cassandratest2.PHP",

type: "POST",
async: false

});
end = new Date();
var time = end - start;
Medelvarde = Medelvarde + time;
console.log(time);
}
Medelvarde = Medelvarde/100;
console.log("medelvärde tid = " + Medelvarde);
});

</script>

</head>
<body>

<h1>Ajax-Verktyg</h1>
</body>

</html>
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Appendix C – PHP – Cassandra – Inmatning av data

<?PHP

set_time_limit(9999999999999);

require_once('/usr/share/PHP5/PHPcassa/lib/autoload.PHP');

use PHPcassa\Connection\ConnectionPool;

use PHPcassa\ColumnFamily;

use PHPcassa\SystemManager;

use PHPcassa\Schema\StrategyClass;

// Create a new keyspace and column family

$sys = new SystemManager('127.0.0.1');

$sys->create_keyspace('Mediapoolen', array(

    "strategy_class" => StrategyClass::SIMPLE_STRATEGY,

    "strategy_options" => array('replication_factor' => '1')));

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Years');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Themes');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Years_Themes');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Media_types');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Media');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Users');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Users_Themes');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Areas');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Subjects');

$sys->create_column_family('Mediapoolen', 'Subjects_Themes');

 for($i=0; $i<100000; $i++){

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Years = new ColumnFamily($pool, 'Years');

$Themes = new ColumnFamily($pool, 'Themes');

$Years_Themes = new ColumnFamily($pool, 'Years_Themes');
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$Media_types = new ColumnFamily($pool, 'Media_types');

$Media = new ColumnFamily($pool, 'Media');

$Users = new ColumnFamily($pool, 'Users');

$Users_Themes = new ColumnFamily($pool, 'Users_Themes');

$Areas = new ColumnFamily($pool, 'Areas');

$Subjects = new ColumnFamily($pool, 'Subjects');

$Subjects_Themes = new ColumnFamily($pool, 'Subjects_Themes');

// Insert a few records

$Years->insert($i, array("Varde" => "Varde ID$i", "Short" => "Short ID$i"
, "Weight" => "Weight ID$i"));

$Themes->insert($i, array("Varde" => "Varde ID$i", "ID_Years" => 
"ID_Years ID$i" , "Demo" => "Demo ID$i" , "Creation_date" => 
"Creation_Date ID$i" , "Publish_Date" => "Publish_Date ID$i" , 
"Published" => "Published ID$i" , "Intro" => "Intro ID$i" , "Description"
=> "Description ID$i" , "Movie" => "Movie ID$i"));

$Years_Themes->insert($i, array("ID_Years" => "ID_Years ID$i", "ID_Theme"
=> "ID_Theme ID$i"));

$Media_types->insert($i, array("Varde" => "Varde ID$i", "Target" => 
"Target ID$i" , "Weight" => "Weight ID$i"));

$Media->insert($i, array("ID_Theme" => "ID_Theme ID$i", "ID_Media_type" 
=> "ID_Media_type ID$i" , "Varde" => "Varde ID$i", "Author" => "Author 
ID$i", "Publisher" => "Publisher ID$i", "Year" => "Year ID$i", "Link" => 
"Link ID$i", "Stream" => "Stream ID$i", "Content" => "Content ID$i", 
"Dvd" => "Dvd ID$i", "Streaming" => "Streaming ID$i", "Download" => 
"Download ID$i", "ID_Product" => "ID_Product ID$i", "Weight" => "Weight 
ID$i", "Published" => "Published ID$i"));

$Users->insert($i, array("Varde" => "Varde ID$i", "Email" => "Email ID$i"
, "Description" => "Description ID$i", "Role" => "Role ID$i", "Active" =>
"Active ID$i"));
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$Users_Themes->insert($i, array("ID_Users" => "ID_Users ID$i", "ID_Theme"
=> "ID_Theme ID$i"));

$Areas->insert($i, array("Varde" => "Varde ID$i"));

$Subjects->insert($i, array("Varde" => "Varde ID$i", "Description" => 
"Description ID$i" , "ID_Area" => "ID_Area ID$i"));

$Subjects_Themes->insert($i, array("ID_Subjects" => "ID_Subjects ID$i", 
"ID_Themes" => "ID_Themes ID$i"));

// Close our connections

$pool->close();

$sys->close();

}

?>
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Appendix D – PHP – Cassandra – Pilotstudie

<?PHP

require_once('/usr/share/PHP5/PHPcassa/lib/autoload.PHP');

use PHPcassa\Connection\ConnectionPool;

use PHPcassa\ColumnFamily;

use PHPcassa\SystemManager;

use PHPcassa\Schema\StrategyClass;

// Create a new keyspace and column family

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Years = new ColumnFamily($pool, 'Years');

 for($i=0; $i<1000; $i++){

  $random = rand(0,99999);

$YearsID = $Years->get($random);

$Varde = $YearsID["Varde"];

}

// Close our connections

$pool->close();

?>
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Appendix E – PHP – MySQL – Inmatning av data

<?PHP

set_time_limit(9999999999999);

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

  

  for($i=0; $i<100000; $i++){

$sql = ("INSERT INTO Years ( ID, Varde, Short, Weight)

VALUES ('$i', 'Varde $i', 'Short $i', 'Weight $i' )");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  $sql = ("INSERT INTO Themes ( ID, Varde, ID_Year, 
Demo, Creation_date, Publish_date, Published , Intro, Description, 
Movie )

VALUES ('$i', 'Varde $i', '$i', ' Demo $i', 'Creation_date $i',
'Publish_Date $i', 'Published $i', 'Intro $i', 'Description $i' , 'Movie 
$i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));
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  }

  

  

  $sql = ("INSERT INTO Years_Themes ( ID_Year, ID_Theme)

VALUES ('$i', '$i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  $sql = ("INSERT INTO Media_types ( ID, Varde, Target, Weight)

VALUES ('$i', 'Varde $i',  'Target $i',  'Weight $i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

    $sql = ("INSERT INTO Media ( ID, ID_Theme, 
ID_Media_type, Varde, Author, Publisher, Ar, Link, Stream, Content, Dvd, 
Streaming, Download, ID_Product, Weight, Published )

VALUES ('$i', '$i', '$i', 'Varde $i', 'Author $i', 'Publisher 
$i', 'Ar $i', 'Link $i', 'Stream $i', 'Content $i', 'Dvd $i', 'Streaming 
$i', 'Download $i', 'ID_Product $i', 'Weight $i', 'Published $i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  
IX



    $sql = ("INSERT INTO Users ( ID, Varde, Email, 
Description, Role, Active)

VALUES ('$i', 'Varde $i',  'Email $i',  'Description $i',  
'Role $i',  'Active $i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

    $sql = ("INSERT INTO Users_Themes ( ID_User, 
ID_Theme)

VALUES ('$i', '$i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

    $sql = ("INSERT INTO Areas ( ID, Varde)

VALUES ('$i', 'Varde $i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

    $sql = ("INSERT INTO Subjects ( ID, Varde, 
Description, ID_Area)

VALUES ('$i', 'Varde $i',  'Description $i',  '$i')");
X



if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

    $sql = ("INSERT INTO Subjects_Themes ( ID_Subject, 
ID_Theme)

VALUES ('$i', '$i')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  }

  mysqli_close($con);

  echo "added $i records";

  

 

?>
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Appendix F – PHP – MySQL – Pilotstudie

<?PHP

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

 for($i=0; $i<1000; $i++){

 $random = rand(0,99999);

$query= "SELECT Varde FROM Years WHERE ID='".$random."'";

/* execute query */

if (mysqli_real_query($con, $query)) {

    do {

        /* store first result set */

        if ($result = mysqli_use_result($con)) {

            mysqli_free_result($result);

        }

    

    } while (mysqli_next_result($con));

}

}

 mysqli_close($con); 

  

   ?>
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Appendix G – Ajax-anrop för testfall 5-7

<html>

<head>

<script src="http://code.jquery.com/jquery-
latest.min.js"></script>

<script>

var start, end = 0;

var Medelvarde = 0;

var inmatning = 1000000;

$(document).ready(function(){

for (var i = 0;i < 100;i++){

start = new Date();

$.ajax({

url: "testfall5cassandra.php",

type: "POST",

data: {

variabelnamn: inmatning

},

async: false

});

end = new Date();

var time = end - start;

Medelvarde = Medelvarde + time;

console.log(time);

inmatning= inmatning + 101;

}

Medelvarde = Medelvarde/100;

console.log("medelvärde tid = " + Medelvarde);

});

</script>
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</head>

<body>

<h1>bleh</h1>

</body>

</html>
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Appendix H – PHP – MySQL – Testfall 1

<?php

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

 for($i=0; $i<1000; $i++){

 $random = rand(0,999999);

$query= "SELECT Varde FROM Areas WHERE ID='".$random."'";

/* execute query */

if (mysqli_real_query($con, $query)) {

    do {

        /* store first result set */

        if ($result = mysqli_use_result($con)) {

            mysqli_free_result($result);

        }

    

    } while (mysqli_next_result($con));

}

}

 mysqli_close($con); 

  

   ?>
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Appendix I – PHP – MySQL – Testfall 2

<?php

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

 for($i=0; $i<1000; $i++){

 $random = rand(0,999999);

$query= "SELECT Published FROM Media WHERE ID='".$random."'";

/* execute query */

if (mysqli_real_query($con, $query)) {

    do {

        /* store first result set */

        if ($result = mysqli_use_result($con)) {

            mysqli_free_result($result);

        }

    

    } while (mysqli_next_result($con));

}

}

 mysqli_close($con); 

  

   ?>
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Appendix J – PHP – MySQL – Testfall 3

<?php

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

$new=1000000;

 for($i=0; $i<1000; $i++){

 $random = rand(0,999999);

/* execute query */

$sql = ("UPDATE Areas SET Varde='".$new."' WHERE ID='".
$random."'");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

$new++;

}

 mysqli_close($con); 

  

   ?>
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Appendix K – PHP – MySQL – Testfall 4

<?php

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

$new=1000000;

 for($i=0; $i<1000; $i++){

 $random = rand(0,999999);

/* execute query */

$sql = ("UPDATE Media SET Published='".$new."' WHERE ID='".
$random."'");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

$new++;

}

 mysqli_close($con); 

  

   ?>
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Appendix L – PHP – MySQL – Testfall 5

<?php

set_time_limit(9999999999999);

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

  

$t = $_POST["variabelnamn"];

 for($i=0; $i<100; $i++){

    $sql = ("INSERT INTO Areas ( ID, Varde)

VALUES ('$t', 'Varde $t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  

  

  $t++;

  }

  mysqli_close($con);

  echo "added $t records";

?>
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Appendix M – PHP – MySQL – Testfall 6

<?php

set_time_limit(9999999999999);

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

  

$t = $_POST["variabelnamn"];

 for($i=0; $i<100; $i++){

    $sql = ("INSERT INTO Users ( ID, Varde, Email, 
Description, Role, Active)

VALUES ('$t', 'Varde $t',  'Email $t',  'Description $t',  
'Role $t',  'Active $t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  

  

  $t++;

  }

  mysqli_close($con);

  echo "added $t records";

  

?>
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Appendix N – PHP – MySQL – Testfall 7

<?php

set_time_limit(9999999999999);

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

  

$t = $_POST["variabelnamn"];

 for($i=0; $i<100; $i++){

$sql = ("INSERT INTO Years ( ID, Varde, Short, Weight)

VALUES ('$t', 'Varde $t', 'Short $t', 'Weight $t' )");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  $sql = ("INSERT INTO Themes ( ID, Varde, ID_Year, 
Demo, Creation_date, Publish_date, Published , Intro, Description, 
Movie )

VALUES ('$t', 'Varde $t', '$t', ' Demo $t', 'Creation_date $t',
'Publish_Date $t', 'Published $t', 'Intro $t', 'Description $t' , 'Movie 
$t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }
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  $sql = ("INSERT INTO Years_Themes ( ID_Year, ID_Theme)

VALUES ('$t', '$t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  

  

  $sql = ("INSERT INTO Media_types ( ID, Varde, Target, Weight)

VALUES ('$t', 'Varde $t',  'Target $t',  'Weight $t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  

 

    $sql = ("INSERT INTO Media ( ID, ID_Theme, 
ID_Media_type, Varde, Author, Publisher, Ar, Link, Stream, Content, Dvd, 
Streaming, Download, ID_Product, Weight, Published )

VALUES ('$t', '$t', '$t', 'Varde $t', 'Author $t', 'Publisher 
$t', 'Ar $t', 'Link $t', 'Stream $t', 'Content $t', 'Dvd $t', 'Streaming 
$t', 'Download $t', 'ID_Product $t', 'Weight $t', 'Published $t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }
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    $sql = ("INSERT INTO Users ( ID, Varde, Email, 
Description, Role, Active)

VALUES ('$t', 'Varde $t',  'Email $t',  'Description $t',  
'Role $t',  'Active $t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

    $sql = ("INSERT INTO Users_Themes ( ID_User, 
ID_Theme)

VALUES ('$t', '$t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

    $sql = ("INSERT INTO Areas ( ID, Varde)

VALUES ('$t', 'Varde $t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }
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    $sql = ("INSERT INTO Subjects ( ID, Varde, 
Description, ID_Area)

VALUES ('$t', 'Varde $t',  'Description $t',  '$t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  

    $sql = ("INSERT INTO Subjects_Themes ( ID_Subject, 
ID_Theme)

VALUES ('$t', '$t')");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

  $t++;

  }

  mysqli_close($con);

  echo "added $t records";

  

?>
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Appendix O – PHP – MySQL – Testfall 8

<?php

$con=mysqli_connect("localhost","johan1","superglue","Mediapoolen");

// Check connection

if (mysqli_connect_errno())

  {

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();

  }

  

 for($i=0; $i<250; $i++){

$sql = ("INSERT INTO Years ( ID, Varde, Short, Weight)

VALUES ('1000001', 'Varde 1000001', 'Short 1000001', 'Weight 
1000001' )");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

 

$query= "SELECT Varde FROM Years WHERE ID='1000001'";

/* execute query */

if (mysqli_real_query($con, $query)) {

    do {

        /* store first result set */

        if ($result = mysqli_use_result($con)) {

            while ($row = mysqli_fetch_row($result)) 
{

               printf("%s\n", $row[0]);

            }
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            mysqli_free_result($result);

        }

    

    } while (mysqli_next_result($con));

}

$sql = ("UPDATE Years SET Varde='1000002' WHERE ID='1000001'");

if (!mysqli_query($con,$sql))

  {

  die('Error: ' . mysqli_error($con));

  }

$query= "DELETE FROM Years WHERE ID='1000001'";

/* execute query */

if (mysqli_real_query($con, $query)) {

    do {

        /* store first result set */

        if ($result = mysqli_use_result($con)) {

            mysqli_free_result($result);

        }

    

    } while (mysqli_next_result($con));

}

}

 mysqli_close($con); 

  

   ?>
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Appendix P – PHP – Cassandra – Testfall 1

<?php

 */

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Areas = new ColumnFamily($pool, 'Areas');

 for($i=0; $i<1000; $i++){

  $random = rand(0,999999);

// Fetch a record

$AreasID = $Areas->get($random);

$Varde = $AreasID["Varde"];

}

// Close our connections

$pool->close();

?>
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Appendix Q – PHP – Cassandra – Testfall 2

<?php

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Media = new ColumnFamily($pool, 'Media');

 for($i=0; $i<1000; $i++){

  $random = rand(0,999999);

// Fetch a record

$MediaID = $Media->get($random);

$Published = $MediaID["Published"];

}

// Close our connections

$pool->close();

?>
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Appendix R – PHP – Cassandra – Testfall 3

<?php

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Areas = new ColumnFamily($pool, 'Areas');

$new=1000000;

 for($i=0; $i<1000; $i++)

 {

 // Insert a few records

$random = rand(0,999999);

$Areas->insert('$random', array('Varde' => $new));

$new++;

}

// Close our connections

$pool->close();

?>
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Appendix S – PHP – Cassandra – Testfall 4

<?php

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Media = new ColumnFamily($pool, 'Media');

$new=1000000;

// Insert a few records

 for($i=0; $i<1000; $i++)

 {

$random = rand(0,999999);

$Media->insert('$random', array('Published' => $new));

$new++;

}

// Close our connections

$pool->close();

?>
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Appendix T – PHP – Cassandra – Testfall 5

<?php

set_time_limit(9999999999999);

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Areas = new ColumnFamily($pool, 'Areas');

$t = $_POST["variabelnamn"];

 for($i=0; $i<100; $i++){

$Areas->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t"));

$t++;

}

$pool->close();

?>
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Appendix U – PHP – Cassandra – Testfall 6

<?php

set_time_limit(9999999999999);

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Users = new ColumnFamily($pool, 'Users');

$t = $_POST["variabelnamn"];

 for($i=0; $i<100; $i++){

$Users->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t", "Email" => "Email ID$t"
, "Description" => "Description ID$t", "Role" => "Role ID$t", "Active" =>
"Active ID$t"));

$t++;

}

$pool->close();

?>

XXXII



Appendix V – PHP – Cassandra – Testfall 7

<?php

set_time_limit(9999999999999);

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Years = new ColumnFamily($pool, 'Years');

$Themes = new ColumnFamily($pool, 'Themes');

$Years_Themes = new ColumnFamily($pool, 'Years_Themes');

$Media_types = new ColumnFamily($pool, 'Media_types');

$Media = new ColumnFamily($pool, 'Media');

$Users = new ColumnFamily($pool, 'Users');

$Users_Themes = new ColumnFamily($pool, 'Users_Themes');

$Areas = new ColumnFamily($pool, 'Areas');

$Subjects = new ColumnFamily($pool, 'Subjects');

$Subjects_Themes = new ColumnFamily($pool, 'Subjects_Themes');

$t = $_POST["variabelnamn"];

 for($i=0; $i<100; $i++){

// Insert a few records

$Years->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t", "Short" => "Short ID$t"
, "Weight" => "Weight ID$t"));

$Themes->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t", "ID_Years" => 
"ID_Years ID$t" , "Demo" => "Demo ID$t" , "Creation_date" => 
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"Creation_Date ID$t" , "Publish_Date" => "Publish_Date ID$t" , 
"Published" => "Published ID$t" , "Intro" => "Intro ID$t" , "Description"
=> "Description ID$t" , "Movie" => "Movie ID$t"));

$Years_Themes->insert($t, array("ID_Years" => "ID_Years ID$t", "ID_Theme"
=> "ID_Theme ID$t"));

$Media_types->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t", "Target" => 
"Target ID$t" , "Weight" => "Weight ID$t"));

$Media->insert($t, array("ID_Theme" => "ID_Theme ID$t", "ID_Media_type" 
=> "ID_Media_type ID$t" , "Varde" => "Varde ID$t", "Author" => "Author 
ID$t", "Publisher" => "Publisher ID$t", "Year" => "Year ID$t", "Link" => 
"Link ID$t", "Stream" => "Stream ID$t", "Content" => "Content ID$t", 
"Dvd" => "Dvd ID$t", "Streaming" => "Streaming ID$t", "Download" => 
"Download ID$t", "ID_Product" => "ID_Product ID$t", "Weight" => "Weight 
ID$t", "Published" => "Published ID$t"));

$Users->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t", "Email" => "Email ID$t"
, "Description" => "Description ID$t", "Role" => "Role ID$t", "Active" =>
"Active ID$t"));

$Users_Themes->insert($t, array("ID_Users" => "ID_Users ID$t", "ID_Theme"
=> "ID_Theme ID$t"));

$Areas->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t"));

$Subjects->insert($t, array("Varde" => "Varde ID$t", "Description" => 
"Description ID$t" , "ID_Area" => "ID_Area ID$t"));

$Subjects_Themes->insert($t, array("ID_Subjects" => "ID_Subjects ID$t", 
"ID_Themes" => "ID_Themes ID$t"));

$t++;

}

$pool->close();

?>
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Appendix X – PHP – Cassandra – Testfall 8

<?php

require_once('/usr/share/php5/phpcassa/lib/autoload.php');

use phpcassa\Connection\ConnectionPool;

use phpcassa\ColumnFamily;

use phpcassa\SystemManager;

use phpcassa\Schema\StrategyClass;

// Start a connection pool, create our ColumnFamily instance

$pool = new ConnectionPool('Mediapoolen', array('127.0.0.1'));

$Years = new ColumnFamily($pool, 'Years');

 for($i=0; $i<250; $i++){

// insert new row

$Years->insert('1000001', array("Varde" => "Varde ID 1000001 ", "Short" 
=> "Short ID 1000001" , "Weight" => "Weight ID 1000001"));

//fetch Varde from new row

$YearsID = $Years->get('1000001');

$Varde = $YearsID["Varde"];

//update Years

$Years->insert('1000001', array("Varde" => "1000002"));

//remove the row we created

$Years->remove("1000001");

}

$pool->close();

?>
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Appendix Y – Resultaten av samtliga tester

Testfall Databashanterare Rader per tabell Operationer per sekund

1 RDBMS 1000 18047

1 RDBMS 10000 17256

1 RDBMS 100000 7182

1 RDBMS 1000000 7008

1 NoSQL-DBMS 1000 2883

1 NoSQL-DBMS 10000 2826

1 NoSQL-DBMS 100000 1603

1 NoSQL-DBMS 1000000 1318

2 RDBMS 1000 18709

2 RDBMS 10000 17367

2 RDBMS 100000 6964

2 RDBMS 1000000 5342

2 NoSQL-DBMS 1000 1926

2 NoSQL-DBMS 10000 1889

2 NoSQL-DBMS 100000 1195

2 NoSQL-DBMS 1000000 1069

3 RDBMS 1000 1258

3 RDBMS 10000 1323

3 RDBMS 100000 1268

3 RDBMS 1000000 1233

3 NoSQL-DBMS 1000 2693

3 NoSQL-DBMS 10000 2717

3 NoSQL-DBMS 100000 2700

3 NoSQL-DBMS 1000000 2731

4 RDBMS 1000 1234

4 RDBMS 10000 1300

4 RDBMS 100000 1226
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4 RDBMS 1000000 899

4 NoSQL-DBMS 1000 2695

4 NoSQL-DBMS 10000 2684

4 NoSQL-DBMS 100000 2784

4 NoSQL-DBMS 1000000 2692

5 RDBMS * 1168

5 NoSQL-DBMS * 1657

6 RDBMS * 1129

6 NoSQL-DBMS * 1438

7 RDBMS * 1151

7 NoSQL-DBMS * 1817

8 RDBMS 1000 1465

8 RDBMS 10000 1614

8 RDBMS 100000 1528

8 RDBMS 1000000 1611

8 NoSQL-DBMS 1000 2531

8 NoSQL-DBMS 10000 2508

8 NoSQL-DBMS 100000 2826

8 NoSQL-DBMS 1000000 2750
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