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Sammanfattning 
Den globala uppvärmningen sätter många samhällsviktiga funktioner på prov. Inte minst 

förmågan att upptäcka och bekämpa bränder. Ett viktigt steg för att kunna göra detta på ett 

effektivt sätt är att kunna lagra den data som samlas in och bearbeta denna så att den effektivt 

kan användas av godtyckligt program. För att kunna göra detta krävs ett databassystem. För att 

undersöka vilket databassystem som är bäst lämpat att lagra branddata från USA:s 

jordbruksdepartement utförs insättnings-, läs, och uppdateringsoperationer på databaserna 

Cassandra, MongoDB och MySQL. Testresultaten som erhölls från studien tyder på att 

MongoDB med stor marginal är bäst lämpat för att bearbeta data från Active Fire Maps-

dokument som erhållits från USA:s jordbruksdepartement. 

Nyckelord: NoSQL, DBMS, KML, Active Fire Maps 
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1 Introduktion 

Running (2006) skriver att den ökade genomsnittliga temperaturen ökar frekvensen och magnituden av 

skogsbränder. Dessa skogsbränder är givetvis väldigt kostsamma, men de bidrar även väldigt betydande 

till den ökade mängden CO2 i atmosfären. Running (2006) skriver att grovt uppskatta är mängden CO2 

som släpps ut av skogsbränder 40 % av vad som släpps ut av fossila bränslen. Därav finns det stor 

ekonomisk anledning att undersöka hur skogsbränder kan förhindras och bearbetas.  

Nader, Filippi och Bisgambiglia (2011) skriver att intresset för skogsbränder har markant ökat de 

senaste 50 åren och därför har de tagit fram ett ramverk för insamling och visualisering av 

skogsbrandsdata. Ramverket innehåller en mängd variabler som gör skogsbränder mätbara med 

godtycklig noggrannhet. Dessa variabler kan sedan skickas till Google Maps för visuell presentation. 

För att det ramverk som presenteras skall kunna användas effektivt är det viktigt att veta vilket 

databassystem som presterar bäst för det givna dataformatet. 

De databassystem som skall testas är representativa för olika databasparadigm. MySQL är den 

populäraste databasen baserad på öppen källkod och används av flera stora webbföretag (Schram, 

2012). MongoDB och Cassandra är det två mest populära NoSQL-databaserna (Solid IT, 2015). Då 

dessa tre databaser lagrar data på tre skilda sätt är det rimligt att kunna utröna vilken datalagring som 

är lämpligast för det KML-format som skall testas. 

Vilken databas som är bäst kommer att avgöras genom ett experiment som utförs i en kontrollerad miljö 

med slumpmässigt genererad data. All data som genereras är tänkt att ha så hög verklighetsanknytning. 

De mätningar som utförs kommer ske med en virtuell maskin som innehåller de databaser som skall 

testas och en Apache webbserver. De variabler som är intressanta för mätningarna kommer utföras med 

PHP. Då den kontext som dataformatet är tänkt att användas i är beroende av snabba svar och möjlighet 

att behandla många klienter samtidigt är de variabler som är intressanta svarstider för 

databasuppkopplingen och antalet operationer per sekund. 

Då vare sig data eller dataformat för Nader et al (2011) experimentella ramverk finns att tillgå ersattes 

den data som skall testas med Active Fire Maps som publicerar branddata från USDA, United States 

Department of Agriculture, Active Fire Maps publicerar KML-data för bränder som upptäcks av 

NASA-satelliter och gör dem tillgängliga för allmänheten, Active Fire Maps (2015). 

Utifrån de data som publiceras av Active Fire Maps skapas databaser för respektive databas som skall 

testas. Till varje databas väljs lämplig databas-drivrutin som möjliggör kommunikation mellan PHP 

och nämnda databaser. För att säkerställa att implementationen var framgångsrik utförs en pilotstudie. 

Denna pilotstudie går igenom de operationer och mätningar som krävs för att det skall vara möjligt att 

genomföra den metod som presenteras. 

Genom studien som genomfördes erhöll testresultat som tyder på att MongoDB är snabbare i vid 

enstaka insättnings-, läs- och uppdaterings-operationer för en minimalt komplex databas. Detta 

försprång ökar radikalt när databaskomplexiteten ökar. Detta beror troligen på att sättet som MongoDB 

lagrar data på gör det möjligt att förflytta lika mycket data som Cassandra och MySQL med långt färre 

faktiska operationer. 
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2 Bakgrund 

För att kunna lagra stora mängder data och för att selektivt kunna göra utdrag av denna data krävs någon 

form av databassystem. I detta arbete kommer databassystem användas synonymt med databas och 

DBMS (database management system). Abramova och Bernadino (2013) skriver att DBMS är ett 

samlingsnamn för program som organiserar, lagrar, redigerar och hämtar data. 

Det finns mängder av olika typer av data. Denna variation har gett upphov till olika strategier för att 

lagra och leverera data till applikationer. Brewer (2000) skriver att konsistens, tillgänglighet och 

feltolerans är några av de mest åtråvärda egenskaperna. Gilbert och Lynch (2002) bevisar att det dock 

är omöjligt att uppnå alla dessa egenskaper samtidigt. Detta resulterar i att databaser betonar olika typer 

av funktionalitet och presterar olika bra beroende på vilken data som lagras och till vilken grad de 

belastas. 

2.1 CAP-satsen 

CAP-satsen är en uppsättning av åtråvärda egenskaper som på grund av sin motsägelsefulla natur gör 

det omöjligt att uppnå alla. CAP-satsen formulerades av Eric Brewer (2000) och bevisades formellt av 

Gilbert och Lynch (2002). CAP-satsen är en utgångspunkt för många databaser. Utifrån CAP-satsen är 

det möjligt att härleda både ACID- och BASE-egenskaperna. Pokorny (2011) sammanfattar CAP på 

följande vis: 

 Consistency – Vid skrivningar kommer alla som läser från databasen alltid ha den senaste 

versionen av tillgänglig data. 

 Availability – Alla förfrågningar avslutas med ett förväntat svar. 

 Partition Tolerance - Om en del av systemet fallerar så kommer systemet inte att kollapsa. 

2.1.1 ACID 

Abramova och Bernadino (2013) skriver att ACID är en uppsättning principer som agerar som regler 

för relationsdatabaser. 

 Atomicity - Alla transaktioner slutförs enbart när alla deloperationer är genomförda. Annars 

återställs databasen till läget som fanns innan transaktionen. 

 Concistency - Transaktioner kan ej få databasen att kollapsa. Även om så skulle vara fallet blir 

denna operation ogiltig och databasen återställs till det tidigare tillståndet. 

 Isolation - Transaktioner är helt oberoende av varandra och kan ej påverka en annan 

transaktion. 

 Durability - Efter att en transaktion har genomförts går det inte att göra transaktionen ogjord 

(givetvis går det att återställa värdet). 

Dessa principer är viktiga för att en databas skall lagra korrekt information vid varje godtycklig 

tidpunkt. 

 

2.1.2 BASE 

ACID-databaser ser varje dataskrivning med viss pessimism. Istället för att anta att en operation är 

framgångsrik ser ACID-databaser till att undersöka om operationer lyckas och kompensera om så inte 

är fallet. Abramova och Bernadino (2013) skriver att ACID-egenskaperna är viktig, men att det kan 
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vara svårt att uppnå till fullo när data mängden som lagras är stor. Databaser baserade på BASE-

principer är mer optimistiska och utgår från att operationer kommer vara framgångsrika på alla noder. 

Detta antagande kan resultera i högre prestanda. Även om operationer inte skulle genomföras samtidigt 

på alla noder garantera BASE-egenskaperna att databasen till slut innehåller samma data över alla 

noder. Pokorny (2011) beskriver BASE-egenskaperna på följande sätt. 

 Basically Available - All data är distribuerad. Även vid datafel så fortsätter databasen att 

fungera. 

 Soft-state - Det finns ingen garanti för att all data är konsistent. 

 Eventually consistent - Även om inte all data som lagras ej är konsistent garanterar systemet 

att den så småningom så kommer den vara det. 

2.2 RDBMS 

Codd (1970) skriver att relationsdatabaser skapar möjligheten att lagra data i dess naturliga struktur 

utan behovet av en överliggande struktur. Den naturliga strukturen baseras på att all data lagras i tabeller 

och att tabeller sedan har relationer med varandra. Kofler (2004) skriver att RDBMS använder tabeller 

för att lagra data och att varje linje i en sådan tabell är en datapost. Relationsdatabaser använder sig av 

språket SQL, Structured Query Language, för att formulera instruktioner som databasen skall följa, 

Kofler (2004). 

Abramova och Bernadino (2013) skriver att SQL utvecklades i samband med det databasen R. En 

experimentell databas som utvecklades för att demonstrera relationsdatabasers funktioner och 

användbarhet. Sedan dess har SQL utvecklats och blivit standard för interaktion och manipulation av 

data. 

Relationsdatabaser är den typ av databas som i särklass används mest i dag. Av de tio mest populära 

databassystemen är sju av dessa relationsdatabaser (Solid IT, 2015). En av de mest etablerade 

relationsdatabaserna är MySQL. Enligt Schram och Anderson (2012) används MySQL av flera de 

största webbföretagen som Facebook och Flickr. 

Abramova och Bernadino skriver att alla applikationer med stora mängder data oundvikligen förlorar 

prestanda. I och med att relationsdatabaser följer de strikta ACID-egenskaperna kan vissa 

relationsdatabasers prestanda markant försämras vid lagring av väldigt stort antal dataposter (Tudorica 

och Bucur, 2011). För att minimera dessa prestandaförluster har nya typ av databaser utvecklats. 

2.3 NOSQL 

Enligt Cattell (2010) är NoSQL, Not Only SQL, ett samlingsnamn för en rad olika databaser vars 

gemensamma nämnare är att de är baserade på BASE-principerna.  

Det finns en rad olika NoSQL-implementationer och enligt Solid IT (2015) är de två mest populära 

NoSQL-databaserna Mongodb och Cassandra. Till skillnad från relationsdatabaser finns inte kriteriet 

att data skall lagras i tabeller. Detta resulterar i att NoSQL-databaser kan variera i deras datalagring. 

Flera implementationer utgår ifrån nyckelvärdesdatabasen och bygger sedan vidare med mer 

avancerade lagringslösningar. MongoDB använder sig av dokumentbaserad lagring och Cassandra 

bygger på breda kolumner. Abramova och Bernadino (2013) beskriver nyckelvärde-, dokument och 

kolumnlagring på följande sätt. 
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 Nyckelvärde - All data är lagrad parvis som nyckel och värde. Databasen får tillgång till ett 

unikt värde genom att relatera nycklarna till dess värde. Nycklarna får dock inte lagra någon 

faktisk information. 

 Dokument - Dokumentbaserade NoSQL-databaser lagras på ett liknande sätt som 

Nyckelvärdeslagring. Varje insättning i databasen har ett unikt nyckelvärde, men nyckeln är 

kopplad till ett dokument. Vilken typ av dokument som används definieras av kända standarder, 

men de absolut vanligaste är XML och JSON. 

 Kolumn - Kolumndatabaser lagrar informationen på ett liknande sätt som en tabell i 

relationsdatabaser gör. Det finns olika sätt att strukturera data i en kolumndatabas: 

o Kolumn - En vanlig kolumn där varje inlägg består av nyckel och värdepar.  

o Superkolumn - En kolumn som lagrar kolumner 

o Kolumnfamilj - En konstruktion som efterliknar relationer i relationsdatabaser där 

familjen består av ett godtyckligt antal superkolumner. 

2.3.1  Cassandra och MongoDB 

MongoDB och Cassandra är båda NoSQL-databaser som baserade på öppen källkod. Till skillnad från 

RDBMS kan NoSQL-databaser vara relativt olika och lagra data annorlunda, se tabell 1.  

Tabell 1: Fakta om MongoDB och Cassandra 

 

MongoDB lagrar data i dokument. MongoDB lagrar dokument i formatet BSON som står för binary 

JSON. Detta medför att samma syntax används för båda formaten, se figur 1. 

 

Figur 1:Exempel på ett BSON-dokument 

Cassandra lagrar data i kolumner på ett sett som är mer likt traditionella RDBMS, Abramova och 

Bernadino (2013). CQL, Cassandra Query Language, är också betydligt mer likt SQL som 

relationsdatabaser använder, se figur 2. 

 MongoDB Cassandra 

Lagringsformat Dokument Kolumn 

Utvecklingsspråk C++ Java 

Licens GNU APL Apache License 2.0 

Första utgåva 2009 2008 

Senaste utgåva 2015-03-17 2014-11-10 

Webbplats Mongodb.org Cassandra.apache.org 
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Till skillnad från RDBMS är MongoDB och Cassandra flexibla när det gäller vilken typ av data som 

lagras ihop. Då RDBMS behöver definiera: hur många kolumner en tabell skall innehålla, vilken 

datatyp kolumnen skall lagra, hur främmande nycklar skall hanteras etc. MongoDB och Cassandra 

kräver ingen fördefinierad struktur. Därför kan MongoDB och Cassandra lagra många olika datatyper 

och format tillsammans. För stor variation på data som lagras tillsammans kan dock resultera i 

betydande begränsningar i prestanda, Abramova och Bernadino (2013). 

MongoDB använder en indexeringsprocess som kan liknas den som används av relationsdatabaser. 

Varje dokument identifieras av ett _id-fält, nyckel, och över varje unikt fält skapas ett index. Index kan 

även skapas manuellt av en administratör. Alla index som skapas använder sig an en binärträdstruktur. 

Abramova och Bernadino (2013) skriver att MongoDB använder sig av en sökfrågeoptimerare som 

väljer ett index som är lämpligaste för frågeställningen. Tids nog utförs en omvärdering och det som 

anses vara det mest effektiva indexet väljs. 

För att förhindra samtida uppdatering och läsning av samma datapost använder MongoDB sig av en 

låsningsmekanism som låser dataposten tills den färdigbehandlad, inte olikt ACID-databaser. 

Cassandra indexerar på nodbasis, där varje nod innehar en komplett upplaga av alla index för alla de 

tabeller som lagras i noden. Noden har dock begränsad kunskap om nycklar som hanteras av andra 

noder. 

2.4 KML 

OGC (2008) skriver att KML sedan 14 april 2008 är en öppen standard som underhålls av OGC, Open 

Geospatial Consortium. KML är ett XML-baserat programmeringsspråk som ursprungligen hanterade 

visualiseringen av geospatial data genom Google Earth. KML används fortfarande mycket i Google 

Earth men även andra applikationer och webbplatser. Lyle och Eby (2010) skriver att KML, keyhole 

markup language, är ett format som används för att presentera geospatiala punkter i applikationerna 

Google maps och Google Earth.  

KML innehåller både obligatoriska och valfria taggar. Som med andra Markup Languages finns det en 

rad olika taggar som används för olika typer av funktionalitet. Det som kan göras i KML är bland annat: 

placera och manipulera kameran, skapa 3d objekt, transformationer, länkar och mycket mer.  Ett tydligt 

tecken på att KML har sitt ursprung i XML är att KML använder sig av samma doctype-deklaration 

Figur 2: exempel på CQL Figur 2: Exempel på CQL 
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som XML, se figur 3. Till skillnad från XML har KML-taggar fördefinierad mening. Detta då 

applikationer som använder KML skall kunna tolka informationen i dokumentet. 

2.5 Ramverk för skogsbränder 

Nader, Filippi och Bisgambiglia (2011) presenterar ett experimentellt ramverk för spridning av 

skogsbränder. Primära anledningen bakom ramverket är att Nader et al (2011) anser att de observationer 

som görs av skogsbränder utan en tydlig och standardiserad datastruktur minimerar användbarheten hos 

utförda observationer. Detta i kombination med att skogsbränder ökat i intensitet och frekvens enligt 

Running (2006) ger ett tydligt incitament för ett standardiserat ramverk. 

Ramverket består av en väldefinierat dataformat tillsammans med ett API.  Det API som presenteras 

kan representera observationer. Observationerna görs visuellt tillgängliga genom att använda KML och 

Google Maps. Nader et al (2011) skriver att för att kunna lagra denna typ av data behövs en rad variabler 

som kan beskriva en brands egenskaper, se tabell 2.  

 

  

Figur 3: Exempel-KML (Google, 2013) 
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Tabell 2: Definierade variabler för det föreslagna ramverket 

Variable Type Dimension Unit 

Fire ID Custom Fire Representation Text - 

Fire Name Custom  Fire Representation Text - 

Fire Description Custom Fire Representation Text - 

The Arrival Time Of Fire 

Line 

Double X, Y - 

Wind Speed Double Wind m/s 

Wind Direction Double Wind Degree 

Ignition Points Of Fire Double Date And Time For A Fire - 

The Final Time Of Fire Double Date And Time For A Fire - 

Ignition Points Of Fire [Double, 

Double] 

Number Of Ignition Points, Point 2D - 

Total Burned Surface Double Burned Surface Ha 

Availability Of Fighting 

Tool 

Custom Info About The Fighting Tool - 

Fire Passes Known 

Points 

Custom Number Of Observations Of Contours - 

Front Contours Custom Number Of Observations Of Contours - 

A Front Contour [Double, 

Double] 

Number Of Points In A Countre, Point 2D - 

Table Of Fire Spread Custom Number Of Observations Of The Rate If Fire Spread - 

Rate Of Fire Spread  Double Fire Spread Value m/s 

Table Of Fire Intensity Custom Number Of Observations Of the Fire Intensity - 

Fire Intensity Double Fire intensity Value kW/M 

Table Of Smoke Height Custom Number Of Observations Of The Smoke Height - 

Smoke Height Double Smoke Height Value M 

Table Of Flame Height Custom Number Of Observations Of the The Flame Height - 

Flame Height Double Flame Height Value m 
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2.6 Active Fire Maps 

Active fire maps är ett satellitbaserat brandövervakningsprogam som förvaltas av USDA, United States 

Department of Agriculture. Active Fire Maps erbjuder nära realtidsövervakning över USA och Kanada. 

Insamlad data görs tillgänglig till allmänheten i KML-format. All data som publiceras grupperas i filer 

med data från en dag. Då antalet bränder är starkt varierar över året varierar även storleken på de filer 

som publiceras med hundratusentals rader. 

Ett av de olika satellitsystem som Active Fire Maps använder Är MODIS, moderate resolution imaging 

spectroradiometer. Modis kan upptäcka bränder med upplösningen 1 km2. 
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3 Problemformulering  

Nader et al (2011) skriver att det senaste halvseklet har intresset för skogsbränder attraherat 

forskare inom alla vetenskapliga områden. Därav presenterar Nader et al (2011) ett 

experimentellt ramverk för att kunna följa skogsbränders framfart. Ramverket som presenteras 

visualiserar data genom KML, keyhole markup language, och Google Maps. För att en 

applikation som spårar naturkatastrofer skall vara användbar är det viktigt att all data som 

presenteras är aktuell så att inte de individer som påverkas gör felaktiga beslut. 

Då Nader et al (2011) ej publicerar den data de använder eller tydligt beskriver hur den data en 

använder är formaterad kan den ej användas. Annan skogsbrandsdata än den som Nader et al 

(2011) använder samlas in av MODIS och görs tillgänglig för allmänheten av USAs 

jordbruksdepartement i form av Active Fire Maps. 

Active Fire Maps-dokument publiceras i KML-format, som är ett XML-baserat markupspråk 

och därmed dras med samma för- och nackdelar. Tian et al (2002) skriver att en 

relationsdatabas genererad från DTD-information är betydligt snabbare än en motsvarande 

textfil. 

Ramakrishnan et al (2000) skriver att några fördelar med en databasimplementation är: 

 Skyddar data från inkonsekventa ändringar från olika användare som använder filen 

samtidigt. 

 Centraliserad administration 

 Erbjuder ett abstraktionslager som möjliggör extrahering av data från en rad olika 

plattformar 

 Minskar utvecklingstid av applikationer 

På grund av dessa begränsningar hos filsystem kommer databaserna: Cassandra, MongoDB 

och MySQL användas för att undersöka vilket av dessa tre är bäst lämpade för att lagra Active 

Fire Maps-data. För en applikation som hanterar Active Fire Maps-dokument är det 

fördelaktigt att databassystemet har så låga svarstider som möjligt och klarar av att leverera så 

många operationer som möjligt för det givna dataformatet. Detta för att minimera risken att 

användare tar del av utdaterad data eller att data blir otillgänglig på grund av överbelastning. 

Detta ger frågeställningen: Vilket DBMS levererar högst antal operationer per sekund med 

lägst svarstider för KML-data med det specifika format som Nader et al (2011) använder i sitt 

experimentella ramverk? 

Enligt Tudorica och Bucur (2011) är det allmänt känt att MySQL-databaser ej kan hantera stora 

mängder dataposter utan ytterligare MySQL-serverar eller med hjälp av minnes-cachning. 

Tudorica och Bucur (2011) skriver att vid tillräckligt stora datavolymer kan MySQL inte 

prestera tillräckligt för att vara användbar i någon form av situation. Vidare skriver Tudorica 

och Bucur (2011) och hänvisar till Brewer (2000) och hans CAP-sats att om en 

databasimplementation prioriterar tillgänglighet och feltolerans över konsistens är det 

teoretiskt möjlig att uppnå högre antal läs-, skriv- och uppdateringsoperationer än med 

traditionella RDBMS som fokuserar på konsistens. 
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Då MySQL är det mest använda öppen källkodsdatabasen i världen enligt Oracle (2015), är det 

lämpligt att använda MySQL som utgångspunkt. Det är även ett tillfälle att undersöka om 

Tudorica och Bucurs (2011) beskrivning i stycket här ovan stämmer. De databaser som skall 

jämföras mot MySQL är NoSQL-databaserna MongoDB, använder dokumentbaserad lagring, 

och Cassandra, använder kolumnbaserad lagring. Detta då Cattell (2010) skriver att 

dokumentbaserade NoSQL-databaser lämpar sig bäst när det skall vara möjligt att ha åtkomst 

till ett objekt på flera olika värden. Kolumnbaserade NoSQL-databaser skall fungera bäst när 

raderna innehåller väldigt lika data så som att alla användare har: användarnamn, lösenord och 

en e-postadress. Även om Cattell (2010) skriver att MongoDB borde lämpa sig bättre för 

uppgiften erhöll Abramova och Bernadino (2013) högre resultat för Cassandra. Därför är det 

relevant att testa båda dessa NoSQL-databaser. 

Hypotesen för experimentet är att NoSQL-databaser överlag kommer prestera bättre då de är 

baserade på BASE-principerna istället för ACID. Då BASE ger betydligt mer svängrum när en 

ny operation inleds känns det rimligt att detta kommer ge Cassandra och MongoDB ett övertag 

gentemot MySQL.  
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3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka om MySQL, MongoDB eller Cassandra lämpar sig bäst för det 

kartapplikationsscenario som Nader et al (2011) presenterar kommer ett experiment att genomföras. 

Som nämns tidigare i kapitlet är det essentiellt för de databassystem som lagrar denna typ av data att 

kunna leverera så många operationer som möjligt. För att kunna mäta vilket databassystem som gör just 

detta krävs det att mätningarna inkluderar en tidsenhet. Detta experiment utformas så att det är möjligt 

att utföra godtyckligt antal iterationer av varje databasoperation samtidigt som tiden för alla tester mäts. 

Detta medför att det sedan går att erhålla mätvärdet operationer per sekund. 

För att databastesterna skall vara jämförbara med varandra kommer varje deltest bestå av 1000 

iterationer. För varje test registreras dels den totala körtiden och även tiden för varje enskild iteration. 

Detta skapar underlag för att utvärdera hur jämnt respektive databas presterar. 

Abramova och Bernadino (2013) har i sin metod olika belastningsscenarion som körs tre gånger där 

mängden dataposter i databasen ökar. Förhållandet mellan mängden dataposter är 100 %, 280 % och 

700 %. För att förhindra att temporära spikar skall påverka resultatet kommer mätningarna utföras i 

intervall om 200 sekunder. För att kunna avgöra om det finns någon betydande skillnad mellan läs-, 

skriv- och uppdateringsscenarion kommer samma testscenarion som Abramova och Bernadino (2013) 

använde köras: 

Scenario 1: 100 % läsning 

Scenario 2: 50 % uppdatering, 50 % läs 

Scenario 3: 50 % insättning, 50 % läs 

Scenario 4: 50 % uppdatering 50 % insättning 

För att kunna avgöra om storleken på de paket som skickas från databasen har en inverkan på resultatet 

kommer alla tester utföras för två mängder KML-dokument. först genomförs alla tester där webbservern 

efterfrågar KML-dokumenten en i taget. Sedan utförs experimentet igen och då efterfrågar webbservern 

100 KML-dokument i taget. Då den beräkningskapacitet som finns tillgänglig, se tabell 3, är begränsad 

finns det en risk att hårdvaran är en begränsande faktor i de mätningar som utförs. Därav kommer 

hårdvaruanvändning att finnas med i de testresultat som erhålls. 

Testerna kommer att utföras på virtuella maskiner med hjälp av mjukvaran VirtualBox.  De virtuella 

maskinerna kommer använda operativsystemet Ubuntu 14.04.2 LTS, som är den senaste versionen som 

innehar Long Term Support. Då de virtuella maskiner som används kommer ha begränsad hårdvara att 

tillgå kommer det i samband med testresultatet också redovisas till vilken grad hårdvaran utnyttjas. 

Tabell 3: Datorspecifikationer 

Processor i5 4670K 

RAM 16Gb 1600MHz 

Lagring Western Digital Red 3 TB 5400 RPM 
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Tabell 4: Virtuell Maskiner 

Databaser 

Processor 4 processorkärnor 100 % utnyttjandegrad. 

RAM 12 GB 

Lagring 32 GB VDI (Virtual Disk Image) 

Webbserver 

Processor 1 processor kärna 100 % utnyttjandegrad 

RAM 2048 MB 

Lagring 8GB VDI 

 

För att kunna erhålla den mängd data som krävs för att utföra experimentet kommer en algoritm köras 

som slumpar fram siffror inom lämpliga gränsvärden och texter. Texterna kommer genereras genom att 

slumpmässigt välja ord från en ordlista som sedan bildar nonsenstexter men som ändå är uppbyggda av 

verkliga ord. 

Själva experimentet kommer bestå av fyra virtuella maskiner, se tabell 4. En där webbservern är 

installerad och tre som har en databas installerad. Webbservern innehåller lämpliga PHP-tillägg och 

klasser som kan behövas för att kunna kommunicera med respektive databas. Databaserna kommer 

genom slumpgeneratorn fyllas så mycket som möjligt med data. Detta för att de resultat som erhålls 

skall vara mer representativa för hur databaserna kan hantera och lokalisera dataposter vid skarp 

användning. För att de virtuella maskiner som kör en databas så lite som möjligt skall påverkas av 

webbservern kommer respektive VDI lagras på olika fysiska lagringsmedium. Webbserverns VDI 

lagras på en SSD-hårddisk och databasernas på den mekaniska hårddisk som beskrivs i tabell 3. 

De testscenarion som presenteras tidigare i kapitlet kommer vara implementerade i enskilda PHP-

funktioner och förhållandet mellan de olika operationerna, exempelvis läs och uppdatering, kommer 

dikteras av en slumpgenerator. Detta för att minimera risken att någon av databaserna kan förutspå 

nästkommande operation.  

För att starta testet behövs en webbläsare som kallar på funktionen som genomför de olika testscenarion 

som nämns tidigare i kapitlet. 

Experimentet kommer använda sig av webbservern Apache och PHP som mätinstrument. Mättiden 

kommer att avgöras med hjälp av PHP-funktionen microtime(). 

3.1.1 Alternativa metoder 

Det experiment som skall användas i detta arbete är enligt Wohlin et al (2012) förklarande forskning 

som jämför ett godtyckligt antal entiteter för att se orsak och verkan samband. Metoden ger enbart 

kvantitativ data. Enligt Wohlin et al (2012) är kvalitativ data nödvändig för att besvara frågor om källan 

till olika skillnader i olika testscenarion. För att kunna erhålla kvalitativa resultat behövs någon form 

av fältstudie. En fältstudie för att testa vilken databas som är bäst lämpad för det dataformat som Nader 
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et al (2013) skulle dels kräva en skogsbrand och testpersoner som samlar in observationer. Dessa 

omfattande förberedelser skulle inte vara proportionerliga för detta arbete. För att inte tala om att de 

användare som skall göra observationer skulle utsättas för betydande risk.  

3.2 Etiska Aspekter 

Det experiment som skall utföras kommer behandla data som är tänkt att användas i en kartapplikation, 

Google Maps. Om verklig data från skogsbränder skulle användas kan flera etiska dilemman uppstå. 

Dels skulle de data som används behöva publiceras för att göra det möjligt att återupprepa experimentet, 

men verklig kartdata som publiceras kan kopplas till specifika individer. Dessa individer skulle 

dessutom vara mer utsatta än andra för diverse suspekta aktiviteter eller blir föremål för påtryckningar 

för vissa typer av produkter eller tjänster. Detta problem förvinner i och med att helt slumpmässig data 

används i experimentet.  

För att underlätta så mycket som möjligt för de som skulle vilja återupprepa studien kommer all kod 

publiceras och testmiljön kommer vara så lite konfigurerad som möjligt. Detta kommer minimera 

mängden specialkunskap som krävs för att sätta upp testmiljön. För att även kunna utföra tester på 

liknande data kommer den algoritm som slumpar fram värden publiceras samt den ordlista som används 

för att generera de meningar som krävs för det KML-format som kommer testas. 
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4 Genomförande 

Trots omfattande efterforskningar hittades inte någon konkret implementation eller data för det 

dataformat som Nader et al (2011) presenterar. Då en implementation baserad på de variabler som 

Nader et al (2011) presentera enbart skulle vara en personlig tolkning och därmed ha väldigt begränsad 

användning kommer experimentet utföras på data hämtad från Active Fire Maps (2015). Bytet av data 

kommer inte påverka metoden, kapitel 3, då den används inom samma område och är av samma format, 

KML. Möjligtvis kommer detta byte göra arbetet mer relevant då istället för att mäta på data från ett 

experimentellt ramverk kommer mätningar utföras på data som genereras för två av världens största 

länder, USA och Kanada. 

4.1 Litteraturstudie 

All data som publiceras av Active Fire Maps (2015) finns tillgänglig på deras webbplats som 

komprimerade KML-filer, KMZ. Som andra KML-filer används XML-doctypen med UTF-8 

teckenkodning. Då KML-filerna skall användas i kombination med kartapplikationer innehåller många 

av taggarna information som länkar till ikoner och färgkodning. Den absoluta majoriteten av innehållet 

i filerna består av två typer av Placemark -taggar. Den ena, ”fire detection centroid”, markerar med en 

punkt och den andra, ”fire detection footprint”, markerar omfattningen av ett område som är påverkat 

av en brand. 

För att PHP skall kunna kommunicera med de databaser som skall undersökas krävs en rad olika API. 

De API som väljs behöver kunna genomföra alla de operationer som krävs för att kunna genomföra 

metoden som beskrivs i kapitel 3: läs-, insättning och uppdateringsoperationer. Det är en stor fördel om 

drivrutinerna redan är förinstallerade på basplattformen, Ubuntu 14.04 LTS. Om drivrutinerna kräver 

individuella installationer är det viktigt att eventuella beroenden är enkla att installera då felsökning i 

övriga programmeringsspråk skulle dra ut oresonligt mycket på tiden. 

PDO MySQL En drivrutin som implementerar PDO, PHP Data Objects, som möjliggör åtkomst mellan 

PHP och MySQL. PDO använder stödet för ”prepared statements” som introducerades från och med 

MySQL 4.1, PHP.net (2015). 

Datastax PHP-driver är ett klientbibliotek som använder CQL för att kommunicera med en Cassandra-

databas. Datastax PHP-driver befinner sig för tillfället i version 1.0.0. beta vilket kan medföra att viss 

funktionalitet ej är helt stabil, Datastax (2015). Datastax PHP-driver finns ej att tillgå som traditionell 

PHP-tillägg som PDO, utan kräver att källkoden laddas ner och att relevanta PHP-filer inkluderas i 

sidhuvudet, Datastax (2015). 

MongoClient är en PHP-klass som skapar och hanterar databasuppkopplingar. MongoClient-klassen 

erbjuder funktionalitet som CRUD-operationer och stöd för de MongoDB-databaser från och med 

version 1.3, PHP.net (2015). Då MongoClient ej följer med av PHP5 som standard krävs installation av 

denna drivrutin. 

Val av databas För att implementationen skall gå smidigt till och för att underlätta upprepningar av 

studien var det lämpligt att välja databassystem som är baserade på öppen källkod och är välanvända. 

Detta ökar chansen att drivrutiner är giltiga och att potentiella buggar redan har påträffats och innehar 

en lösning på databasernas respektive webbplatser eller på programmeringsforum som StackOverflow. 

De databassystem som presenteras i problemformuleringen uppfyller alla dessa kriterier.  
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4.2 Implementation och verktyg 

Databasimplementationer 

För att överföra Active Fire Maps dokument till databaserna används ett tillvägagångsätt som resulterar 

i ett slutresultat som liknar det som Tian et al (2002) erhåller genom ”The relational DTD approach”. 

Då Active Fire Maps lagras i KML och ej renodlad XML skapas en egen algoritm som extraherar 

relevant data och lagrar denna i en array som möjliggör enkel insättning i de tre databaserna som 

används i experimentet.  

För att avgöra vilken data som är relevant för experimentet gicks alla noder igenom och antalet gånger 

de förekommer i Active Fire Maps dokument. Listan och antalet noderna förekommer finns tillgängligt 

i Appendix H. Utifrån denna lista i kombination med de ursprungliga KML-filerna gjordes ett urval för 

vilka delar av dokumentet som var relevanta för att lagras i en databasimplementation. Data som ansågs 

vara överflödig innehåller information som primärt är relevant för Google Earth. Exempel på data som 

valts bort listas här nedan: 

 Id för hur länge sedan brand observerades 

o 00_to_06hr_fire 

o 06_to_12hr_fire 

o prev_6_days_fire 

 Länk till ikon 

o http://activefiremaps.fs.fed.us/data/kml/images/modis_mod14/modis_prev_6_days_fi

re.png 

 Färgkodning av ikoner 

o 8366ffff 

All data som berörde koordinater för brandområden och beskrivande information om dessa ansågs 

relevant. 

Denna mappning resulterades i den datastruktur som visas som en MySQL EER-diagram i figur 4. 

MongoDB och Cassandra använder samma grundläggande struktur men med motsvarande datatyper. 

Kod för varje implementation hittas i Appendix A. Den struktur som erhölls av den utförda mappningen 

kommer hädanefter kallas ”relevant data mappning”. 
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Figur 4:EER för relevant data mappnings schema 

För att kunna erhålla så mycket information som möjligt från experimentet kommer två 

implementationer av respektive databas utföras. Den ena implementationen representerar en 

produktionsimplementation, figur 4, och en enkel implementation, figur 5. Den enkla 

implementationens syfte är primärt till för att undersöka om RDBMS och kolumnbaserade NoSQL 

påverkas negativt av en implementation spridd över flera tabeller.  

I och med dessa tre databasers olika struktur kan det vara väldigt relevant att undersöka hur väldigt 

enkla databasimplementationer står sig mot mer komplexa för just den typ av data som Active Fire 

Maps (2015) tillhandahåller. 

Den simpla MySQL-implementationen består enbart av en tabell en kolumn som lagrar LONGTEXT. 

Denna enkelhet gör det möjligt att undersöka hur snabbt MySQL skulle kunna leverera ett KML-

dokument, även om en implementation av detta slag skulle ha mycket begränsad praktiskt användning.  

 

Figur 5: Enklast möjliga MySQL-implementation 

MySQL 

Databasimplementationen är utformad så att all data i ett KML-dokument kan hämtas med tabellen 

FireData som utgångspunkt. 
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Om innehållet i en tabell har ett egenvärde innehar denna tabell en primärnyckel, exempelvis 

FireDetectionFootprint. Alla tabeller i implementationen innehar primärnycklar med undantaget 

CoordinateForAreaOfInterest och FireDetectionFootprintCoordinates som är flervärda attribut. Kursen 

databassystem skriver att alla kolumner i en tabell för flervärda attribut är en del av nyckeln i 

föräldraentiteten. 

CRUD-operationer 

De operationer som experimentet skall bestå av är primärt så kallade CRUD-operationer: create, read, 

update och delete. I kapitel 3 skrivs det att det operationer som skall testas i experimentet är insättning-

, uppdatering- och läs-operationer. Med PDO-MySQL kan dessa operationer genomföras på olika sätt, 

men det som kommer användas i experimentet är i kombination men PDO::prepared() då detta 

möjliggör stor flexibilitet och stor återanvändbarhet av kod. 

 

Figur 6:PDO_MySQL läsoperation 

 

Figur 7: PDO_MySQL insättningsoperation 

 

Figur 8: PDO_MySQL uppdateringsoperation 

Som kan ses i figur 6-8 är läs-, insättning- och uppdateringsoperationer väldigt lika där den primära 

skillnaden är i frågeställningssträngen och om någon data skall hämtas från databasen. 

Cassandra Query Language, CQL, är starkt influerad av SQL och därmed är det väldigt smidigt att 

skapa en databasstruktur för Cassandra motsvarande den som presenteras i figur 4. På samma sätt har 

Datastax PHP-driver många likheter med PDO_MySQL. 

 

Figur 9:Datastax PHP-driver läsoperation 

 

Figur 10 Datastax PHP-driver insättningsoperation 
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Figur 11:Datastax PHP-driver uppdateringsoperation 

För att kunna implementera databasschemat, figur 4, i Cassandra behövdes SQL syntaxen, Appendix 

A, först översättas till CQL, Appendix B. Därefter kördes denna kod i cqlsh kommandotolken. Denna 

kommandotolk följer med när Cassandra installeras på en server. 

MongoDB dokumentlagring är på flera sätt likt hur data lagras i associativa arrayer. Detta medför att 

det går att för in ett nytt dokument i MongoDB genom att kalla på MongoClient-klassens metod insert 

och skicka med en associativ array som argument. Detta resulterar i att det dokument som genereras 

innehar samma struktur som den associativa array som skickas med som argument. 

 

Figur 12: MongoClient läsoperation 

 

Figur 13:MongoClient insättningsoperation 

 

Figur 14: MongoClient Uppdateringsoperation 

Som kan ses i figur 12-14 kräver MongoClient betydligt mindre kod än både PDO_MySQL och 

Datastax PHP-driver. Mycket av detta är ett resultat av att MongoDB är uppbyggt så att objekt och 

arrayer kan skickas med direkt som parametrar. 

PDO MySQL installation och användning 

De två drivrutiner som rekommenderas av PHP.net och MySQL-dokumentation är antingen PDO eller 

MySQLi. PHP.net skriver dock att PDO stödjer många andra databaser vilket skulle göra det möjligt 

att använda den kod som skapas för bearbetning av data och för tester. Dessutom hittades ett tillägg för 

PDO, tillgängligt på Google Code som möjliggjorde stöd för Cassandra. Detta resulterade i att PDO 

valdes som primär PHP-drivrutin för MySQL. 

Då PDO_MySQL följer med när Apache webbserver och PHP5 installeras finns inget behov av någon 

konfiguration. Detta medför att det är möjligt att direkt skapa ett PDO-objekt, figur 15. De delar av 

PDO-klassen som kommer användas i experimentet är framförallt PDO::prepare() och 

PDOStatement::bindParam. Detta gör det möjligt att med stor flexibilitet interagera med databasen 

under både insättningsfasen och testfasen av experimentet. Figur 16 visar när både prepared() och 

bindParam() används. 

 

Figur 15: skapande av ett PDO-objekt med MySQL-anslutning 
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Figur 16: användning av PDO och prepared statements i kombination med bindParam() 

Cassandra API installation och användning 

Då valet för databas API för MySQL var det väldigt naturligt att försöka implementera drivrutinerna 

för Cassandra PDO. Koden för installationsförsöket hämtades från Google Code cassandra-pdo (2015). 

Förhoppningen var att genom att använda Cassandra-pdo skulle dels skulle återanvändbarheten av kod 

öka och även möjligtvis öka sannolikheten att databaserna jämförs på lika villkor. Detta kunde dock 

inte genomföras alla installationsföresök slutade med felmeddelandet TDispatchProcessor.h no such 

file or directory, se figur 17. 

 

Figur 17: Felmeddelande under installation av Cassandra-PDO 

Då Cassandra-pdo installation aldrig genomfördes ersattes denna drivrutin med Datastax PHP-driver. 

Datastax PHP-driver möjliggör den interaktion med Cassandra som är relevanta för det experiment som 

skall utföras. 

För att installera Datastax PHP-driver följdes de instruktioner som finns tillgängliga på datastax Github-

sida datastax (2015). Något som inte framgår tydligt i installationsinstruktionerna är dels att 

pakethanteraren Composer behöver vara installerat. Med Composer är det sedan möjligt att automatiskt 

ladda in alla PHP-filer som krävs för att drivrutinen skall fungera, figur 18. I denna implementation 

används psr-4 autoloadning på det sätt som presenteras av phpacademy (2014). 

 

Figur 18: filer som behöver inkluderas för psr-4 autoloadning av Datastax PHP-driver 

För att upprätta en koppling med en Cassandradatabas krävs först ett objekt av klassen Cassandra. Sedan 

lagras databasens adress i en instansvariabel som sätts med hjälp av metoden withContactPoints(). I 

samband med att objektet skapas är det även lämpligt att definiera vilket keyspace som skall objektet 

skall ansluta till. Det är sedan från detta objekt som alla databasoperationer kommer utföras. Den kod 

som används i experimentet finns i figur 19. 
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Figur 19: Upprätta en koppling mot en Cassandradatabas 

När en uppkoppling till databasen är etablerad erbjuder Datastax PHP-driver en rad olika sätt att 

interagera med Cassandra. Det som kommer användas i detta experiment är en kombination av 

SimpleStatement och BatchStatement, se figur 20. 

 

Figur 20: Exempel på SimpleStatement och BatchStatement 

MongoDB API installation och användning 

Den drivrutin som erbjuds för PHP av MongoDB inc är MongoClient. PHP.net skriver att MongoClient 

är aktuellt från och med version 0.9.0 av MongoDB. 

Installationen av MongoClient är ganska rättfram och processen har betydligt mindre beroenden än 

installationen av Datastax PHP-driver. Hela installationsprocessen dokumenteras av MongoDB inc 

(2015) på deras webbplats. 

För att starta en uppkoppling mot en MongoDB skapas först ett MongoDB-objekt. Samtidigt som 

objektet skapas bör en sträng med IP-adressen, som hänvisar till MongoDB-databasen, skickas med 

som argument, se figur 21. På ett liknande sätt som för Cassandra är det lämpligt att efter 

databaskopplingen är upprättad att specificera databas- och collection-namn. 

 

Figur 21:Exempel på en MongoClient-uppkoppling 

Dataextrahering 

För att kunna föra in de data som Active Fire Maps tillhandahåller i ovanstående 

databasimplementationer krävdes någon form av parsing. Det tillvägagångsätt som användes i detta 

arbete var att initialt importera hela dokumentet med hjälp av funktionen file_get_contents och sedan 
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skapa ett objekt av importerad data med hjälp av klassen SimpleXMLElement. Den exakta koden som 

användes i implementationen kan ses i figur 22. 

 

Figur 22: importerar KML-data 

Efter filens innehåll finns tillgängligt som ett XML-objekt är det möjligt att iterera genom de olika 

elementen med nästlade foreach-loopar. När lämplig nod har nåtts sparas läggs all data in i en associativ, 

$insertArray, genom funktionen array_push(). Exempel på hur data hämtas till Centroid-tabellen finns 

i figur 23. Efter att en associativ array erhållit all relevant data kan alla tabeller fyllas i lämplig ordning. 

Hela kodexemplet finns i Appendix G. 

 

Figur 23:hämtning av data för Centroidtabell 

För att kunna avgöra hur lång tid det tar att koppla upp sig mot databasen krävs två microtime tidpunkter 

som sedan subtraheras, PHP.net (2015). För att sedan erhålla ett medelvärde för alla svarstider sparas 

alla resultat i en array. För att minimera risken att någon av databaserna sparar resultat nollställs alla 

variabler som används, med undantag av de variabler som sparar resultaten och räknar antalet 

iterationer. Slutligen skrivs medelvärdet ut genom att räkna ihop arrayens totala summa och dividera 

med arrayens storlek. För att kunna avgöra hur stora eventuella spikar är skrivs även värdet för den 

iteration som tog längst tid ut. 

4.3 Pilotstudie 

Den pilotstudie som genomförs säkerställer att alla delar av implementationen fungerar för de planerade 

testerna. För att experimentet skall kunna utföras krävs funktionalitet för att genomföra läs, insättning, 

uppdateringsoperationer. Som skrivs i kapitel tre kommer varje individuell operation utföras i iteration 

om 1000. För att se om detta fungerar kommer pilotstudien utföras med identisk kod fast med 20 

iterationer istället för 1000. För att kunna erhålla de variabler som beskrivs i problemformuleringen och 

metoden, kapitel 3, krävs möjlighet att kunna mäta körtid för både hela testet och varje enskild iteration. 

I de tabeller som listas här nedan presenteras de mätvärden som erhölls för läs-, insättning- och 

uppdateringsoperationer för respektive databas, Tabell 5-7. Efter dessa tabeller visas en graf, figur 24, 

för de mätvärden som erhölls för varje insättningsiteration i MongoDB. 
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De resultat som erhålltits från pilotstudien är enbart preliminära och är enbart en indikation på vilka 

resultat som kan erhållas under den faktiskta studien. 

 

 

 

Tabell 5: Mätvärden för MySQL 

MySQL 20 iterationer Simpel implementation Lite redundans 

Läs (sekunder) 0,47 80.97 

Insättning (sekunder) 2.76 383,82 

Uppdatering (sekunder) 2,23 85.07 

 

Tabell 6: Mätvärden för Cassandra 

Cassandra 20 iterationer Simpel implementation Lite redundans 

Läs (Sekunder) 0,46 120,50 

Insättning (Sekunder) 5.02 207,30 

Uppdatering (Sekunder) 4,84 232,49 

 

Tabell 7: Mätvärden för MongoDB 

MongoDB 20 iterationer Simpel implementation Lite redundans 

Läs 0,02 0,13 

Insättning 0,95 0,97 

Uppdatering 0,42 8,73 
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Figur 24: Tid att utföra individuella insättningsoperationer i MongoDB 
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5 Utvärdering 

5.1 Studien 

I kapitel tre skrivs det att studien kommer bestå av fyra testscenarion för två olika typer av 

databasimplementationer. Under tiden arbetet fortgått har slutsatsen dragits att detta ej är det bäst 

lämpade sättet att undersöka om Cassandra, MongoDB eller MySQL är lämpligast för att utföra 

insättnings-, läs-, eller uppdaterings-operationer. Detta då information om hur Active Fire Maps-

dokument används ej finns lättillgängligt vid tillfället då denna studie genomförs. Att genomföra de 

testscenarion som beskrivs i kapitel 3 är att anta användningsmönster. Därför kommer insättnings-, läs-

, eller uppdaterings-operationer testas var och en för sig. Detta gör det lättare att analysera styrkor och 

svagheter hos respektive databas och gör att beroende på hur användningsmönstret ser ut för denna typ 

av dokument kan den lämpligaste databasen väljas. 

Operationerna som listas här ovan kommer att testas på två databasimplementationer. En minimalt 

komplex och en som mer liknar en produktionsdatabas vars fokus är relevant data. För varje typ av 

operation kommer testas två gånger, för max- och min-Active Fire Maps dokument. Ett max-dokument 

består av 11036 observationer och ett min-dokument av 362. Därmed är ett max-dokument strax över 

30-gånger större än ett min-dokument. 

Alla tester initieras från en webbläsare som körs på värddatorn, se tabell 3. Webbläsaren ansluter då till 

den webbserver som listas i tabell 4 som sedan kommunicerar med de olika databasservrarna. Då enbart 

det slutgiltiga resultatet presenteras i webbläsaren och detta efter att all tidtagning är slutförd kommer 

testerna ej utföras med någon annan webbläsare. I samband med att testerna genomförs kommer så 

många som möjligt av alla ej nödvändiga applikationer avslutas. 

Alla tester utförs på tomma databaser. Detta val gjordes för att det skulle ta väldigt lång tid att utföra 

de insättningar som krävs. Abramova och Bernadino (2013) utför alla tester med 100k, 280k och 700k. 

För att använda samma förhållande i denna studie skulle vara 500-, 1400- och 3500-dataposter. Som 

kan ses längre ner i figur 25 tog 500 insättningar nära 10h för alla tre databaser. Med detta som 

utgångspunkt skulle insättning 1400- och 3500-dataposter ta 98h. Detta beslutades vara allt för 

tidskrävande för detta arbete. 

De första testerna som utfördes var på de minimalt komplexa databaserna där respektive databas enbart 

lagrar en sträng som innehåller ett kml-dokument och ett korresponderande ID-nummer. 
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Figur 25: Testresultat för uppdateringsoperationer av max-dokument för de tre databaserna 

 

Figur 26: Testresultat för uppdateringsoperationer av min-dokument för de tre databaserna 

Tabell 8: Testresultat insättningsoperationer min-komplexitetdatabas 

Minimal komplexitet Cassandra MongoDB MySQL 

Insert Max – avg 0.373s 0.396s 1.826s 

Insert Min – avg  0.009s 0.009s 0.062s 

Skillnad min - max +4144 % +4400 % +2945 % 

Tabell 1:Genomsnitt för insättning av max-dokument i databaser med minimal komplexitet 

De första två tester som utfördes var insättning av max- och min-dokument. Som kan ses i tabell 8 är 

svarstiderna för Cassandras och MongoDB väldigt lika, för både max- och min-dokument. MySQL är 

dock betydligt långsammare vid insättning av min-dokument, men svarstiderna växer i betydligt 

långsammare takt för max-dokument jämfört med NoSQL-databaserna.  
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Figur 27: Testresultat för uppdateringsoperationer av max-dokument för de tre databaserna 

 

Figur 28: Testresultat för uppdateringsoperationer av max-dokument för de tre databaserna 

Tabell 9: Testresultat insättningsoperationer min-komplexitetdatabas 
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0.005s 

Read Min – avg  0.009s 0.001s 

(noggrannhetsgräns) 

0.001s 

(noggrannhet gräns) 

Skillnad min - max +1355 % +0 % +500 % 
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Svarstiderna för att hämta ut data från Cassandradatabasen beter sig på ett liknande sätt som de som 

förekom vid insättning med samma svarstid för en min-operation och sedan en kraftig ökning vid 

läsning av max-dokument, även om denna ökning är 1/3 var för insättningsoperationer. 

MySQL-svarstiderna ökar marginellt från låga nivåer och MongoDB ökar inte alls i mätningen. Att 

svarstiderna för MongoDB inte ökar skall tas med en nya salt då resultaten som registreras är under 

mätnoggrannhetsgränsen. 

 

Figur 29: Testresultat för uppdateringsoperationer av max-dokument för de tre databaserna 

 

Figur 30: Testresultat för uppdateringsoperationer av min-dokument för de tre databaserna 
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Tabell 10: Testresultat uppdateringsoperationer min-komplexitetdatabas 

Minimal komplexitet Cassandra MongoDB MySQL 

Update Max – avg 0.166s 0.096s 0.231s 

Update Min – avg  0.006s 0.005s 0.010s 

Skillnad min - max +2766 % +1920 % +2310 % 

 

När de tre databaserna behandlar min-dokument erhålls snarlika svarstider. Sedan när de utför 

uppdateringar med max-dokument sprids resultaten ut då svarstiderna ökar relativt olika för alla 

databaser. Detta är den första mätningen som utfördes där alla tre databaserna uppvisar ett unikt 

beteende. 

 

Figur 31: Testresultat för läsoperationer av max-dokument för de tre databaserna 

Tabell 11: Testresultat uppdateringsoperationer min-redundansdatabas 

Lite redundans Cassandra MongoDB MySQL 

Insert Max – avg 39.171s 0.125s 33.889s 

Insert Min – avg  1.588s 0.005s 1.945s 

Skillnad min - max 2465 % 2500 % 2014 % 

 

För den mer komplexa databasimplementationen utför Cassandra och MySQL insättningsoperationer 

med väldigt lika hastighet både för max- och min-dokument. Givetvis finns viss skillnad mellan 

resultaten, men de blir genast nära irrelevanta när de jämförs med MongoDB. Även om MongoDB utför 

insättningar mer än faktor 250 snabbare än de andra två databaserna är ändå ökningen mellan min- och 

max-dokument i samma storleksordning. 
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Figur 32: Testresultat för läsoperationer av max-dokument för de tre databaserna 

 

 

Figur 33: Testresultat för läsoperationer av min-dokument för de tre databaserna 

Tabell 12: Testresultat uppdateringsoperationer min-redundansdatabas 

Lite redundans Cassandra MongoDB MySQL 

Read Max – avg  4.259s 0.001s* 2.577s 

Insert Min – avg  0.035s 0.001s* 0.085s 

Skillnad min - max + 12169 % + 0 % +3032 % 
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Cassandras svarstider för max-läsoperationer är enligt figur 37 över spannet 4-8 sekunder. Utöver detta 

spann finns dock inga spikar. En intressant detalj är att läsresultaten för min-dokument sjunker. 

MongoDB utför läsoperationerna så mycket snabbare än Cassandra och MySQL att det är svårt att 

utläsa skillnaden mellan dessa två i figur 34. Tabell 12 visar dock att svarstiderna för MongoDB är 

drygt fem gånger snabbare än Cassandra.  

Svarstiderna för MySQL-läsoperationer är så när som några få läsoperationer med god marginal den 

långsammaste. Dock är spannet för svarstiderna smalare än för Cassandra. 

 

Figur 34: Testresultat för uppdateringsoperationer av max-dokument för de tre databaserna 

  

 

Figur 35:Testresultat för uppdateringsoperationer av min-dokument för de tre databaserna 

Tabell 13: Testresultat uppdateringsoperationer min-redundansdatabas 
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Lite redundans Cassandra MongoDB MySQL 

Update Max – avg 0.134s 0.026s 5.186s 

Update Min – avg  0.119s 0.009s 0.483s 

Skillnad min - max +12 % +288 % 1073 % 

 

Efter ett initialt försök att utföra fullskalig uppdatering av ett helt max-dokument avbröts efter 20h 

körtid. Detta ledde till att testet omformades. Dels för att testet tog oresonligt lång tid för denna typ av 

arbete och även för att det rent intuitivt känns osannolikt att hela dokument uppdateras åt gången. Det 

känns rimligare att uppdateringar görs några få åt gången.  

Vid uppdatering av min-dokument ger de tre databaserna väldigt skilda resultat. Detsamma gäller även 

ökningen från min- till max. I och med att svarstiderna för MongoDB är så låga inledningsvis är 

MongoDB även betydligt snabbare än de övriga när uppdateringsoperationer utförs med max-

dokument. Värt att notera är att MySQL tar med stor marginal längst tid på sig för att utföra 

uppdateringar för min-dokument och att svarstiderna växer flera gånger snabbare än för de andra två 

databaserna när max-dokument behandlas. 

5.2 Prestandautnyttjande 

För att säkerställa att någon av de tre databaserna inte använde mer systemresurser och därmed fick ett 

orättvist prestandaövertag togs flertalet skärmdumpar.  

 

Figur 36; Utdrag av systemutnyttjande för Cassandra 
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Figur 37:Exempel på systemutnyttjande av MongoDB 

 

Figur 38: Exempel på systemutnyttjande av Cassandra 

Som figur 21, 22 och 23 visar är systemanvändningen inte samma för de tre databaserna. Då detta arbete 

ej haft tillgång till programvara som kan övervaka resursanvändningen kan inga direkta slutsatser dras 

från dessa siffror, men de kan ge en delförklaring till mätningarna. 

5.3 Analys 

Alla tester som utförs undersöker svarstiderna för grundläggande operationer, insättning, läs och 

uppdaterings-operationer, och den första implementationen med minimal komplexitet är avsedd för att 

under så lika förhållanden som möjligt förbigå skillnaderna i hur databaserna lagrar data, relationer, 

tabeller och dokument.  
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Bland de första resultaten som kan dras från studien är att MongoDB är betydligt snabbare än både 

Cassandra och MySQL. Detta är framförallt påtagligt när relevant data-implementationerna. Detta kan 

med största sannolikhet tillskrivas att antalet operationer som MongoDB behöver utföra är betydligt 

färre än för Cassandra och MySQL. För att kunna föra in ett Active Fire Maps dokument i MySQL eller 

Cassandra behöver insättningsoperationer utföras för varje del av dokumentet. Detta resulterar i 

mångdubbelt fler operationer som behöver utföras jämfört med MongoDB. Denna förklaring är dock 

inte applicerbar när det gäller svarstiderna för databasimplementationerna med minimal komplexitet. 

Så när som på insättning av max-dokument är MongoDB snabbare än både Cassandra och MySQL för 

alla typer av operationer som testas. Varför detta är fallet är svårt att avgöra med data som erhållits av 

denna studie. Med stor sannolikhet krävs fler specifika mätningar som under söker denna specifika 

aspekt samt även en grundlig jämförelse av respektive databas dokumentation och hur de rent tekniskt 

utför denna typ av operationer. 

Testerna som erhölls från databasimplementationen med minimal komplexitet tyder på att svarstiderna 

för insättning av min- och max- Active Fire Maps dokument är relativt förutsägbara. Ett max-dokument 

består av 30 gånger fler observationer än ett min-dokument. Svarstiderna som erhölls för insättning av 

max-dokument tyder på en linjär eller nära linjär tillväxt. En intressant observation är att svarstiderna 

för MySQL växer nära på helt linjärt medan båda NoSQL-databaserna ökat 40 % mer. Det skall 

tilläggas att då svarstiderna för min-insättning är nära sju gånger högre än för Cassandra och MongoDB 

knappar MySQL bara in marginellt vid insättning av max-dokument. 

Svarstiderna för läsoperationerna var för Cassandra mer eller mindre identiska med 

insättningsoperationerna och svarstiderna växer nära på linjärt.  Svarstiderna för MongoDB är till 

skillnad från Cassandra helt plana. Det skall dock tilläggas att svarstiderna är så korta att de underskrider 

den noggrannheten hos mätfunktionen som specificeras i PHP.net dokumentationen. Resultaten för 

MySQL är ganska lika MongoDB. Visserligen visar mätningarna en femfaldig ökning i svarstider, men 

då svarstiderna är så nära mätnoggrannheten är det svårt att dra några entydiga slutsatser om hur mycket 

svarstiderna växer för MongoDB eller MySQL.  

Cassandra uppvisar testresultat som är i linje med de tidigare resultaten som erhållits och den ökade 

svarstiden ligger väldigt nära storleksskillnaden mellan min- och max-dokument. Till viss del kan 

samma sak sägas om MongoDB och MySQL.  

Nästan alla operationer som utförs på den simpla implementationen av de olika databaserna följer mer 

eller mindre storleksskillnaden mellan max- och min-dokument. De enda resultaten som egentligen är 

verkligt avvikande från detta mönster är läsresultaten från MongoDB och MySQL. En hypotes för dessa 

resultat är att majoriteten av tiden som går åt att utföra en läsoperations används för att söka upp rätt 

datapost och inte att hämta ut informationen som lagras. Då svarstiderna ökar mer eller mindre linjärt 

för Cassandra spenderas då troligen betydligt mer tid på att hämta ut själva informationen. 

Resultaten för insättning av Active Fire Maps dokument i den implementation som fokuserar på 

relevant data och som potentiellt skulle kunna användas i en organisationsmiljö följer delvis samma 

tillväxt i svarstider som erhölls för implementationen med minimal komplexitet. Det är dock en väldigt 

stor skillnad i absoluta tal mellan de olika databaserna. Skillnaderna framkommer extra tydligt vid 

insättning av max-dokument där framförallt MongoDB står ut med svarstider på lite drygt 1/10-sekund 

medan MySQL och Cassandra kräver mellan 30 och 40 sekunder för att föra in ett max-dokument in 

den definierade strukturen. 
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Resultaten från studien tyder på att när detta format påverkas främst av om databasen i fråga består av 

tabeller eller dokument. I och med att Cassandra och MySQL lagrar all data i tabeller krävs det att 

Active Fire Maps dokumentet delas upp för att sedan rätt information skall delas in i rätt tabell. För ett 

min-dokument innebär detta åtta tabeller varav två av dessa skall innehålla 362 dataposter. Då 

MongoDB kan föra in ett dokument i sin helhet med en insättningsoperation sparar MongoDB in på 

hundratals operationer för insättning för denna typ av data jämfört med tabellbaserade databaser. 

Läsoperationer påverkas på ett liknande sätt som insättningsoperationer. Cassandra och MySQL 

behöver hämta data från åtta tabeller medan MongoDB kan hämta ut all data med en läsoperation. Därav 

är det inte förvånande att MongoDB uppvisar liknande siffror som för implementationen med minimal 

komplexitet. För MySQL ökar svarstiderna på förväntat sätt, storleksskillnaden mellan max- och min-

dokument. Detta är dock inte alls fallet för Cassandra som ökar tre gånger så mycket som var förväntat.  

I och med att uppdateringstestet är något annorlunda är det svårare att dra paralleller till de tidigare 

testerna, men det är fullt möjligt att dra slutsatser för vilken databas som är bäst lämpad för uppdatering 

av Active Fire Maps. Först och främst behöver det noteras att MongoDB ej har samma övertag som i 

läs och insättningsoperationer då samma mängd operationer behöver utföras som för Cassandra och 

MySQL. Om testresultaten från minimala komplexitetimplementationen används som referensresultat 

för att kunna utvärdera de olika databasernas lagrar data ges resultatet att MongoDB tydligt har ett 

övertag över Cassandra och MySQL. För att kunna dra slutsatser om vilken databas som är lämpligast 

när uppdateringmängden ökar krävs fler tester. Detta främst om tillväxten sker linjärt eller exponentiellt. 

MySQL är otvivelaktigt den databas som är sämst lämpad för att utföra uppdateringar av Active Fire 

Maps-dokument. 

5.4 Slutsats 

Då både Cassandra och MongoDB är snabbare än MySQL vid minimal komplexitet ger stöd till 

hypotesen att BASE-databaser är snabbare än ACID-databaser. För att verkligen kunna dra denna 

slutsats entydigt skulle det vara önskvärt att sätta upp mätpunkter under hela operationsförloppet för att 

sedan kunna undersöka vad som de olika databaserna har gemensamt och vad som skiljer. 

De testresultat som erhölls från implementationer tyder på att alla tre databaser har jämförbara resultat 

för min-dokument. Det är dock ganska tydligt att större datamängd ger NoSQL-databaserna ett övertag. 

Det dock med stor sannolikhet skillnaden i lagringsarkitektur som ger MongoDB det massiva övertaget 

i relevant data-testerna. Detta då MongoDB kan flytta all data i en operation medan Cassandra och 

MySQL behöver flytta samma mängd i hundratals eller tusentals fler operationer. 

Alla databassystem har enbart implementerats med avsikten att få dem att var testbara. Dvs så nära ”out 

of the box” konfiguration som möjligt. Det skall tilläggas att Cassandra kräver index på varje 

nyckelvärde för varje tabell för att det skall vara möjlig att använda dessa. Detta kan potentiellt ge 

Cassandra ett övertag gentemot de andra databaserna, men de kan även vara så att de andra två auto-

indexerar på nyckelattribut medan Cassandra inte gör på detta sätt. 

Utifrån de testresultat som erhållits är det tydligt att MongoDB är det bäst lämpade databassystemet för 

att lagra och bearbeta Active Fire Maps-dokument. Visserligen utför MongoDB individuella 

insättnings-, läs- och uppdateringsoperationer snabbare än de övriga två, men det tyngsta argumentet är 

utan tvekan att MongoDB kan utföra insättning och läsning av dokumenten med hundratals eller 

tusentals färre steg. 
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6 Slutord 

6.1 Sammanfattning 

I och med den globala uppvärmningen kommer, enligt Running (2006), antalet skogsbränder öka. För 

att på bästa sätt kunna I detta arbete har flertalet tester utförts för att undersöka vilket databassystem 

som är bäst lämpat för att utföra insättnings-, läs- och uppdaterings-operationer av Active Fire Maps 

dokument. I nära på alla tester är MongoDB snabbast. Detta är extra tydligt i testerna där Cassandra 

och MySQL behöver utföra operationer mot flera tabeller. Av Cassandra och MySQL framträder ingen 

klar vinnare utan de varierar mellan de olika testerna. 

6.2 Diskussion 

I efterhand är det inte förvånande att MongoDB är betydligt snabbare än Cassandra och MySQL. Detta 

var dock inget som författaren insåg när hypotesen formulerades.  

Jämfört med artiklar som tidigare jämfört dessa databaser är det svårt att dra entydiga slutsatser. 

Abramova och Bernadino (2013) utförde sitt arbete med verktyget YCSB och erhöll resultat som tydde 

på att svarstiderna för Cassandra minskade när datamängden ökade motsatt effekt för MongoDB. De 

ger dock ingen tydlig beskrivning för vilken typ av data som YCSB använder för att utföra testerna. 

Testerna som utfördes simulerade en klient som extraherar stora mängder ACM-dokument. Det är 

möjligt att den fördel som MongoDB erhåller i de utförda testerna på grund av sin dokumentstruktur 

minskar. 

 

Resultaten som erhållits från studien är så riktiga som kan förvänta sig för ett arbete av denna typ. Det 

är dock osannolikt att alla, eller ens majoriteten, faktorer som skulle kunna påverka testresultaten blivit 

eliminerade. Ett exempel på detta är att svarstiderna för MySQL markant minskade om den virtuella 

maskinen startades om efter varje försök istället för att köra alla test efter varandra. Detta förmodligen 

då kontinuerlig användning krävde ökad utnyttjande av swap-disken. 

6.3 Framtida arbete 

Ett problem vid analys av testresultaten var att det ej varit möjligt att avgöra om svarstidsökningen från 

behandling av min- till max-dokument är exponentiell eller linjär. Därav är det önskvärt att upprepa 

studien med dokument som är mellan max- och min-dokumenten. Kanske till och med större max-

dokument för att förutse hur datahanteringen skulle påverkas om fler observationer skulle uppstå i 

framtiden. 

Studien har fokuserat på att erhålla testresultat för att kunna avgöra vilken databas som ger bäst 

testresultat. Detta har inte lämnat rum för att analysera databaserna mer i detalj och analysera hur de 

olika databassystemen utför operationer och jämföra dessa med varandra. 

Testerna har utförts på databassystem som implementerats så nära ”out of the box” som möjligt. Därav 

behöver inte testresultaten vara representativa för hur de skulle prestera i en optimerad 

produktionsmiljö. Att utföra studien på optimerade implementationer skulle möjliggöra en tydligare 

rekommendation av databas och även erbjuda en uppskattning om hur mycket testresultaten kan 

förbättras genom att optimera databaserna. 
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Som beskrevs väldigt kortfattat i kapitel 5.2 verkar det som om databaserna använder olika stor mängd 

systemresurser. För att entydigt kunna avgöra om så är fallet behövs en log eller mjukvara som 

kontinuerlig övervakar systemutnyttjandet. Det skulle även vara värdefullt att undersöka om det är 

möjligt att få de olika databassystemen att utnyttja lika mängd systemresurser och sedan mäta hur detta 

påverkar studieresultaten. 

Ett framtida experiment som undersöker hur de olika databaserna presterar när antalet klienter ökar. 

Detta skulle kunna ge en mer rättvis bild av hur databaserna skulle bete sig när individuella extraherar 

data och inte bara när massiva mängder data extraheras från en klient. 
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Appendix A -  Implementation databas MySQL 

create table FireData ( 

 `id`   INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

 `name`   VARCHAR(60), 

 `description` TEXT 

); 

create table LookAt ( 

 `id`  INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

 `mode` varchar(60), 

 `latitude` text,  

 `longitude` text, 

 `altitude` text, 

 `fireData` int, 

 FOREIGN KEY (`fireData`) REFERENCES FireData (id) 

); 

create table AreaOfIntrest ( 

 id     int primary key auto_increment, 

 name   varchar(50), 

 description  text, 

 fireData  int, 

 FOREIGN KEY (fireData) REFERENCES FireData (id) 

 

); 

create table CoordinatesForAreaOfIntrest ( 

 `areaOfIntrest` int, 

 `latitude`  float, 

 `longitude`  float, 

 `altitude`  float, 

 FOREIGN KEY (`areaOfIntrest`) REFERENCES AreaOfIntrest (id) 

); 

create table Centroid ( 

 `id`    int primary key auto_increment, 

 `name`   varchar(60), 

 `description`   text, 

 `latitude`    float, 

 `longitude`   float, 

 `timeSince`   text, 

 `fireData`   int, 

 FOREIGN KEY (`fireData`) REFERENCES FireData (id) 

);  

´ 

 

 

 

 

 

create table FireDetectionFootprint ( 

 `id`   INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

 `name`   VARCHAR(60), 

 `description`  TEXT, 

 `fireData`  INT, 

 FOREIGN KEY (`fireData`) REFERENCES FireData (id) 

); 
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create table FireDetectionFootprintCoordinates ( 

 `fireDetectionFootprint` INT, 

 `latitude`   FLOAT, 

 `longitude`   FLOAT, 

 `altitude`   FLOAT, 

 FOREIGN KEY (`fireDetectionFootprint`) REFERENCES FireDetectionFootprint (id) 

); 

create table LatLongAltBox ( 

 id    int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

 `north` FLOAT,  

 `south` FLOAT, 

 `east`  FLOAT, 

 `west`  FLOAT, 

 `fireData` int, 

 FOREIGN KEY (`fireData`) REFERENCES FireData (id) 

); 
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Appendix B -  Implementation databas Cassandra 

CREATE COLUMNFAMILY firedata ( 

id   int, 

name   text, 

description  text, 

PRIMARY KEY (id) 

) ; 

CREATE COLUMNFAMILY areaofintrest ( 

id   int, 

firedata  int, 

name   text, 

description text, 

PRIMARY KEY (id) 

) ; 

CREATE COLUMNFAMILY coordinatesforareaofintrest ( 

id   int, 

areaofintrest  int, 

latitude  string, 

longitude  string, 

altitude  string, 

PRIMARY KEY(id) 

) ; 

CREATE COLUMNFAMILY centroid ( 

id   int, 

firedata  int, 

name   text, 

description  text, 

latitude  text, 

longitude  text, 

altitude  text, 

PRIMARY KEY(id) 

) ; 

CREATE COLUMNFAMILY lookat ( 

id   int, 

mode   text, 

latitude  text, 

longitude  text, 

altitude  text, 

firedata  int, 

PRIMARY KEY (id) 

) ; 

CREATE COLUMNFAMILY firedetectionfootprint ( 

id   int, 

firedata  int, 

name   text, 

description  text, 

PRIMARY KEY(id) 

) ; 

 

 

 

 

 

 

CREATE COLUMNFAMILY firedetectionfootprintcoordinates( 

firedetectionfootprint  int, 

latitude    text, 

longitude    text, 
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altitude    text, 

PRIMARY KEY(firedetectionfootprint) 

) ; 

 

CREATE COLUMNFAMILY latlonaltbox ( 

id   int, 

north   text,  

south   text, 

east   text, 

west   text, 

firedata  int, 

PRIMARY KEY (id) 

) ; 
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Appendix C -  Implementation database MongoDB 

$m = new MongoClient("192.168.1.104"); 

$collection = $m->selectCollection('exjobb', 'ExjobbWildFireData'); 

$xmlstr = file_get_contents('../data/test.kml'); 

$xmlContent = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

 

$insertArray = []; 

$insertArray['FireData']                                                          = array(); 

$insertArray['FireData']['LatLonAltBox']                                         = array(); 

$insertArray['FireData']['AreaOfInterest']                                       = array(); 

$insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']                       = array(); 

$insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['latitude']           = array(); 

$insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['longitude']        = array(); 

$insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['altitude']           = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']                               = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['name']                       = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['description']                = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']                = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['latitude']   = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['longitude']  = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['altitude']   = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']                              = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['name']                      = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['description']               = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']               = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['latitude']  = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['longitude'] = array(); 

$insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['altitude']  = array(); 

 

foreach ($xmlContent->children() as $second_gen) { 

   $insertArray['FireData']['name']          = $second_gen->name; 

   $insertArray['FireData']['description']   = $second_gen->description; 

   $insertArray['FireData']['lookAt']        = $second_gen->LookAt; 

   $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']  = array(); 

   if(!empty($second_gen->Region)) { 

      foreach ($second_gen->children() as $third_gen) { 

         if(!empty($third_gen->LatLonAltBox)) { 

            foreach ($third_gen as $fourth_gen) { 

               if(!empty($fourth_gen->north)){ 

                  $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['north'] = $fourth_gen->north; 

                  $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['south'] = $fourth_gen->south; 

                  $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['east']  = $fourth_gen->east; 

                  $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['west']  = $fourth_gen->west; 

               } 

            } 

         } 

      } 

   } 
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foreach ($second_gen->children() as $third_gen) { 

      if($third_gen->name == " Area of Interest Boundary ") { 

         $index = 0; 

         foreach ($third_gen as $fourth_gen) { 

            $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['name']        = $fourth_gen->name; 

            $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['description'] = $fourth_gen->description; 

            foreach ($fourth_gen as $fifth_gen ) { 

               if(!empty($fifth_gen->coordinates)){ 

                  $tempString = preg_replace('!\s+!', ' ', $fifth_gen->coordinates); 

                  $tempString = trim($tempString); 

                  $tempString = str_replace(" ", ",", $tempString); 

 

                  $int_array = explode(",", $tempString); 

 

                  for ($i=0; $i < (sizeof($int_array)/3); $i++) { 

 

                     array_push($insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['latitude'], $int_array[0 + (3 * 

$i)]); 

                     array_push($insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['longitude'], $int_array[1 + (3 

* $i)]); 

                     array_push($insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['altitude'] , $int_array[2 + (3 * 

$i)]); 

                  } 

               } 

            } 

         } 

      } 

      if (!empty($third_gen->Placemark)) 

      foreach ($third_gen as $fourth_gen) { 

         if(!empty($fourth_gen->name) && $fourth_gen->name == " Fire Detection Centroid ") { 

 

            array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['name'], $fourth_gen->name); 

            array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['description'], $fourth_gen->description); 

 

            if (!empty($fourth_gen->Point)) { 

               foreach ($fourth_gen as $fifth_gen) { 

                  if (!empty($fifth_gen->coordinates)) { 

                     $tempString = preg_replace('!\s+!', ' ', $fifth_gen->coordinates); 

                     $tempString = trim($tempString); 

                     $tempString = str_replace(" ", ",", $tempString); 

 

                     $int_array = explode(",", $tempString); 

 

                     for ($i=0; $i < (sizeof($int_array)/3); $i++) { 

                        array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['latitude'], 

$int_array[0 + (3 * $i)]); 

                        array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['longitude'], 

$int_array[1 + (3 * $i)]); 

                        array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['altitude'], 

$int_array[2 + (3 * $i)]); 

                     } 

                  } 

               } 

            } 

         } else if (!empty($fourth_gen->name) && $fourth_gen->name == " Fire Detection Footprint ") { 

 

            array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['name'], $fourth_gen->name); 

            array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['description'], $fourth_gen->description); 
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            foreach ($fourth_gen as $fifth_gen ) { 

               foreach ($fifth_gen as $sixth_gen ) { 

                  foreach ($sixth_gen as $seventh_gen ) { 

                     $tempString = preg_replace('!\s+!', ' ', $seventh_gen->coordinates); 

                     $tempString = trim($tempString); 

                     $tempString = str_replace(" ", ",", $tempString); 

                     $int_array = explode(",", $tempString); 

 

                     for ($i=0; $i < 5; $i++) {  

                        array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['latitude'], 

$int_array[0 + ($i * 3)]); 

                        array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['longitude'], 

$int_array[1 + ($i * 3)]); 

                        array_push($insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['altitude'], 

$int_array[2 + ($i * 3)]); 

                     } 

                  } 

               } 

            } 

         } 

      } 

 } 

} 

$collection->insert($insertArray); 
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Appendix D -  Testfil MySQL 

<?php  

include "mysql.php"; 

include "generate_data.php"; 

 

$user = 'wihma'; 

$pass = '123789'; 

try { 

    $dbh = new PDO('mysql:host=192.168.1.107; port=3306 ;dbname=exjobb', $user, $pass); 

 

} catch (PDOException $e) { 

    print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>"; 

    die(); 

} 

 

$timeStart = microtime(true) * 1000; 

$seconds = 2; 

$timeStop = $timeStart + $seconds * 1000; 

 

$avgConnectArray = []; 

$connectionDifference; 

 

$data = generateData(); 

 

$results = $dbh->query($sql)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

$nrOfOperations = 0; 

$data = GenerateData(); 

 

while ($timeStop > (microtime(true)) * 1000) { 

 $rand = rand(1, 100);  

 

 $time_start = microtime(true); 

 //$dbh = new PDO('mysql:host=192.168.1.107; port=3306 ;dbname=exjobb', $user, $pass); 

 

 $xmlstr = file_get_contents('../data/conus_'.rand(1, 5).'.kml'); 

 $dbh = new PDO('mysql:host=192.168.1.107; port=3306 ;dbname=exjobbOneTable', $user, $pass); 

 

 /*readTest*/ 

 $result = readTest($dbh, $rand); 

 $result = readTestSimpleImplementation($dbh, $rand); 

 /*insertTest*/ 

 insertTest($dbh, $xmlstr); 

 insertManyTables($dbh, $data, rand(0, 4), $FireData); 

 /*updateInsert*/ 

 updateManyTables($dbh, $data, rand(0, 4), 1); 

 updateTest($dbh, $rand, $xmlstr); 

 /*Responstime*/ 

 $time_end = microtime(true); 

 $time = $time_end - $time_start; 

 array_push($avgConnectArray, $time); 

 

 $dbh = null; 

 $time_start = null; 

 $time_end = null; 

 $time = null; 

 

 $nrOfOperations++; 

} 
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echo "<h1>",$nrOfOperations/$seconds,"</h1>"; 

echo "Size of: ", sizeof($avgConnectArray), "<br />"; 

echo "Avg responstime:", array_sum($avgConnectArray) / sizeof($avgConnectArray), "<br />"; 

echo "max :", max($avgConnectArray), "<br />"; 

echo "min :", min($avgConnectArray), "<br />"; 

 

 

?> 
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Appendix E -  Testfil Cassandra 

include '../test/psr-4/vendor/autoload.php'; 

include '../test/psr-4/php-driver/src/Cassandra.php'; 

include '../cassandra/insertManyTablesCassandra.php'; 

include '../cassandra/updateManyTablesCassandra.php'; 

include '../cassandra/readManyTablesCassandra.php'; 

include 'generate_mysql.php'; 

 

$timeStart = microtime(true) * 1000; 

$seconds = 20; 

$timeStop = $timeStart + $seconds * 1000; 

 

$data = generateData(); 

 

$nrOfOperations = 0; 

while ($timeStop > (microtime(true)) * 1000) { 

 $cluster   = Cassandra::cluster()                 // connects to localhost by default 

       ->withContactPoints('192.168.1.160') 

                 ->build(); 

                 $keyspace  = 'test_space'; 

 $session   = $cluster->connect($keyspace); 

 

 //insertCassandraOneTable 

 $xmlstr = file_get_contents('../data/conus_'.rand(1, 5).'.kml'); 

 $simple    = new Cassandra\SimpleStatement( 

               "INSERT INTO wildfireonestring (intid, kml) " . 

               "VALUES (?, ?)" 

             ); 

 $batch     = new Cassandra\BatchStatement(Cassandra::BATCH_LOGGED); 

 $batch->add($simple, array( 

  $nrOfOperations, 

  $xmlstr 

 )); 

 $session->execute($batch); 

 

 //updateCassandraOneTable 

 $rand = rand(1, 96); 

 $xmlstr = file_get_contents('../data/conus_'.rand(1, 5).'.kml'); 

 $simple    = new Cassandra\SimpleStatement( 

               "UPDATE wildfireonestring SET kml = ? WHERE intid = ?" 

             ); 

 $batch     = new Cassandra\BatchStatement(Cassandra::BATCH_LOGGED); 

 $batch->add($simple, array( 

  $xmlstr, 

  $rand, 

 )); 

 $session->execute($batch); 

 

 //readCassandraOneTable 

 $rand = rand(1, 96); 

 $simple    = new Cassandra\SimpleStatement( 

               "SELECT * FROM wildfireonestring WHERE intid = $rand" 

             ); 

 $result = $session->execute($simple); 

 

 //insertCassandraManyTables 

 insertManyTables($session, $data, rand(0, 4), $nrOfOperations); 
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 //updateCassandraManyTables 

 updateManyTables($session, $data, rand(1, 150), $nrOfOperations); 

 

 //readCassandraManyTables 

 $result = readManyTablesCassandra($session, rand(1, 200)); 

 

 $cluster = null; 

 $session = null; 

 $batch   = null; 

 $result  = null; 

 

 $nrOfOperations ++; 

} 

 

echo "<h1>",$nrOfOperations/$seconds,"</h1>"; 

 

 

 

?> 
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Appendix F -  Testfil MongoDB 

include "generate_mysql.php"; 

 

$timeStart = microtime(true) * 1000;+ 

 

$seconds = 2; 

 

$timeStop = $timeStart + $seconds * 1000; 

 

$nrOfOperations = 0; 

$avgConnectArray = []; 

 

$data = generateData(); 

 

while ($timeStop > (microtime(true)) * 1000) { 

  

 $time_start = microtime(true); 

 

 $m = new MongoClient("192.168.1.104"); 

 $collection = $m->selectCollection('exjobb', 'ExjobbWildFireData'); 

  

 //Measure response time 

 $time_end = microtime(true); 

 $time = $time_end - $time_start; 

 array_push($avgConnectArray, $time); 

 

 //readTest 

 $result = $collection->find(array('FireData.id' => 1)); 

 

 //insertTest 

 $rand = rand(0, 4); 

 $data[1]['FireData']['id'] = $nrOfOperations; 

 

 $collection->insert($data[1]); 

 

 //updateTest 

 $rand = rand(0, 5000); 

 

 $collection->update(array("FireData.id" => $rand),  

        array('$set' => array("FireData" => 

$data[2]['FireData'])) 

        ); 

 

 $m    = null; 

 $collection = null; 

 $result  = null; 

 $data   = null; 

 

 $nrOfOperations ++; 

} 

 

echo "<h1>",$nrOfOperations/$seconds,"</h1>"; 

echo "Size of: ", sizeof($avgConnectArray), "<br />"; 

echo "Avg responstime:", array_sum($avgConnectArray) / sizeof($avgConnectArray), " ms<br />"; 

echo "max :", max($avgConnectArray), " ms<br />"; 

echo "min :", min($avgConnectArray), " ms<br />"; 
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Appendix G -  Behandla conus KML-dokument 

function ProcessDocument($xmlstr) { 

 

   $insertArray = []; 

 

   $insertArray['FireData']                                                        = array(); 

   $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']                                        = array(); 

 

   $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']                                      = array(); 

   $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']                      = array(); 

 

   $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['latitude']         = array(); 

   $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['longitude']      = array(); 

   $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['altitude']         = array(); 

 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']                              = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['name']                     = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['description']               = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']               = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['latitude']  = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['longitude'] = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['altitude']  = array(); 

 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']                             = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['name']                     = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['description']              = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']             = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['latitude'] = array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['longitude']= array(); 

   $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['altitude'] = array(); 

 

   $xmlContent = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

   foreach ($xmlContent->children() as $second_gen) { 

 

      //FireData 

 

      $insertArray['FireData']['name']          = (string)$second_gen->name; 

      $insertArray['FireData']['description']   = (string)$second_gen->description;; 

 

      $insertArray['FireData']['lookAt']        = $second_gen->LookAt; 

      //$insertArray['FireData']['mode']          = $second_gen->altitudeMode;  

 

      $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']  = array(); 

 

      if(!empty($second_gen->Region)) { 

 

         foreach ($second_gen->children() as $third_gen) { 

            if(!empty($third_gen->LatLonAltBox)) { 

               foreach ($third_gen as $fourth_gen) { 

                  if(!empty($fourth_gen->north)){ 

                     $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['north'] = $fourth_gen->north; 

                     $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['south'] = $fourth_gen->south; 

                     $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['east']  = $fourth_gen->east; 

                     $insertArray['FireData']['LatLonAltBox']['west']  = $fourth_gen->west; 

 

                  } 

               } 

            } 
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         } 

      } 

 

      foreach ($second_gen->children() as $third_gen) { 

 

         if($third_gen->name == " Area of Interest Boundary ") { 

 

            $index = 0; 

 

            foreach ($third_gen as $fourth_gen) { 

 

               $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['name']        = $fourth_gen->name; 

               $insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['description'] = $fourth_gen->description; 

                

               foreach ($fourth_gen as $fifth_gen ) { 

                  if(!empty($fifth_gen->coordinates)){ 

                     $tempString = preg_replace('!\s+!', ' ', $fifth_gen->coordinates); 

                     $tempString = trim($tempString); 

                     $tempString = str_replace(" ", ",", $tempString); 

 

                     $int_array = explode(",", $tempString); 

 

                     for ($i=0; $i < (sizeof($int_array)/3); $i++) { 

 

                        array_push($insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['latitude'], $int_array[0 + (3 

* $i)]); 

                        array_push($insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['longitude'], $int_array[1 + 

(3 * $i)]); 

                        array_push($insertArray['FireData']['AreaOfInterest']['coordinates']['altitude'] , $int_array[2 + (3 

* $i)]); 

 

                     } 

                  } 

               } 

            } 

         } 

         if (!empty($third_gen->Placemark)) 

         foreach ($third_gen as $fourth_gen) { 

            if(!empty($fourth_gen->name) && $fourth_gen->name == " Fire Detection Centroid ") { 

 

               $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['name'] = $fourth_gen->name; 

               $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['description'] = $fourth_gen->description; 

 

               if (!empty($fourth_gen->Point)) { 

                  foreach ($fourth_gen as $fifth_gen) { 

                     if (!empty($fifth_gen->coordinates)) { 

                        $tempString = preg_replace('!\s+!', ' ', $fifth_gen->coordinates); 

                        $tempString = trim($tempString); 

                        $tempString = str_replace(" ", ",", $tempString); 

 

                        $int_array = explode(",", $tempString); 

 

                        for ($i=0; $i < (sizeof($int_array)/3); $i++) { 

                          $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['latitude'] = $int_array[0]; 

                          $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['longitude']= $int_array[1]; 

                          $insertArray['FireData']['FireDetectionCentroid']['coordinates']['altitude'] = $int_array[2]; 

                        } 

                     } 

                  } 

               } 
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            } else if (!empty($fourth_gen->name) && $fourth_gen->name == " Fire Detection Footprint ") { 

 

 

               $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['name']        = $fourth_gen->name; 

               $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['description'] = $fourth_gen->description; 

            

 

               foreach ($fourth_gen as $fifth_gen ) { 

                  foreach ($fifth_gen as $sixth_gen ) { 

                     foreach ($sixth_gen as $seventh_gen ) { 

                         

 

                        $tempString = preg_replace('!\s+!', ' ', $seventh_gen->coordinates); 

                        $tempString = trim($tempString); 

                        $tempString = str_replace(" ", ",", $tempString); 

 

                        $int_array = explode(",", $tempString); 

 

                        for ($i=0; $i < 5; $i++) {  

                           $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['latitude']    = $int_array[0]; 

                           $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['longitude']   = $int_array[1]; 

                           $insertArray['FireData']['FireDetectionFootprint']['coordinates']['altitude']    = $int_array[2]; 

                        } 

                     } 

                  } 

               } 

            } 

         } 

      } 

   } 

 

   return $insertArray; 

} 
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Appendix H -  Noder I ett Active Fire Maps document 

Document - 1 -  

name - 738 -  

description - 726 -  

LookAt - 1 -  

longitude - 1 -  

latitude - 1 -  

altitude - 1 -  

altitudeMode - 1 -  

Region - 1 -  

Lod - 1 -  

minLodPixels - 1 -  

LatLonAltBox - 1 -  

north - 1 -  

south - 1 -  

east - 1 -  

west - 1 -  

Style - 9 -  

IconStyle - 4 -  

scale - 8 -  

Icon - 6 -  

LabelStyle - 4 -  

PolyStyle - 4 -  

outline - 4 -  

color - 5 -  

LineStyle - 1 -  

width - 1 -  

Folder - 10 -  

ScreenOverlay - 2 -  

overlayXY - 2 -  

screenXY - 2 -  

rotationXY - 2 -  

size - 2 -  

Placemark - 725 -  

styleUrl - 725 -  

LinearRing - 1 -  

Point - 362 -  

Fire Detection Centroid - 362 -  

Polygon - 362 -  

Fire Detection Footprint - 362 -  


