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Sammanfattning 
För att spara tid och pengar i ett utvecklingsskede av en applikation, kan med fördel redan 

befintliga teknologier användas. För att skapa en arkivapplikation där användaren kan titta 

på och tanka hem arkiverat material utan för stora tidsförluster så krävs teknologier som 

klarar detta. Teknologin måste även klara av att hantera stora mängder data då arkivering av 

webben gör att datamängderna i arkivet hela tiden ökar. En teknologi som uppfyller 

kriterierna i OAIS-modellen som är en standard för arkivering och som kan hantera stora 

mängder data är NoSQL-databaser. Dessa finns i olika utföranden och är olika svåra att 

hantera. Denna studie har fokuserat på två populära dokumentbaserade NoSQL-databaser 

som är lätta att installera och relativt enkla att hantera. Vilken av dessa två NoSQL-

databaser är då lämpligast för en applikation som skall lagra webbinnehåll? Frågan besvaras 

genom ett experiment vars inriktning är att utröna hur de två NoSQL-databaserna fungerar 

som arkivmedium. Utifrån studiens analys kan svaret ges att de fungerar olika bra i olika 

situationer. Skall applikationen användas för att lagra relativt små filer i form av PDF eller 

TXT så är MongoDB det bästa valet av de två. Om det däremot skall hanteras större filer så 

är CouchDB det bättre valet.  

Nyckelord: NoSQL, Arkivering, Svarstider. 
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1 Introduktion 

 
Internet, en växande struktur av teknologier som transporterar, lagrar, beräknar och 

visar vägen för myriader av data. Strukturen som bildar internet kan användas på 

många olika sätt (Castells, 2001). Något som är vanligt förekommande på internet är 

att vi där lagrar information som kan vara bra för andra att kunna ta del av. Som t.ex. 

hur en kompost skall skötas på bästa sätt. Sådan information kan vara viktig att 

spara för eftervärlden då kanske upphovsmannen en dag kommer att ta bort denna 

information och den skulle då vara förlorad om ingen tagit den till sig och sparat den. 

Kungliga biblioteket har sedan 1997 i ett projekt kallat Kulturarw3 samlat in 

information från toppdomänerna .se, .com och .org. Detta har enligt Kungliga 

bibliotekets hemsida (Isamid, n.d.) genererat 1.7 miljarder objekt motsvarande 72 

Terabyte data.  

Då internet växer hela tiden så blir det svårare att hantera all information (Inbarani 

& Thangavel, 2006). Därför är det viktigt att ta fram teknologier som klarar av att 

hantera all information. NoSQL-databaser t.ex. är en framtagen teknologi som är väl 

anpassat för att hantera stora datamängder (Datajobs, 2016). 

Scenariot för detta arbete är att en arkivmyndighet vill ha möjligheten att spara och 

komma åt stora mängder text eller text och bild från webbsidor. Det är viktigt att 

detta sker effektivt och inte tar för mycket tid. Då sparandet sker automatiskt och att 

detta kan ske utan att en användare är närvarande. Så lägger studien ingen vikt vid 

sparandet utan fokuserar på åtkomsten av materialet. Därför görs mätningar i denna 

studie på två teknologier för att utröna om dessa kan vara möjliga kandidater för en 

arkivmyndighet. 

Denna rapport har en struktur som ser ut enligt följande. Kapitel 2 kommer att ge en 

inblick i de tekniker som är viktiga för denna studie genom att förklara några 

grundläggande fakta om vad som är viktigt att tänkt på vid arkivering samt hur t.ex. 

NoSQL databaserna CouchDB och MongoDBs strukturer ser ut och lite varför de 

används och även hur de kan vara användbara vid arkivering. I kapitel 3 finns en 

problem formulering som sedan leder fram till ett par forskningsfrågor samt de 

delmål som skall uppnås inom detta examensarbete. Kapitlet tar även upp vilka 

metoder som använts och varför. Forskningsetik sektion 3.4 berättar lite om hur det 

experiment som kommer utföras kan påverka samhället och personer i det.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs webbarkivering och NoSQL-databaser som en bakgrund till 

detta arbete. Uppbyggnaden av kapitel 2 ser ut enligt följande. I sektion 2.1 fås 

information kring arkivering av webben och att det finns en standard för arkivering. 

Under sektion 2.2 ges en inblick i NoSQL databaserna CouchDB och MongoDB som 

är två av de populäraste NoSQL-databaser med dokumentbaserad design enligt DB-

Engines Ranking (2016). En studie som är icke vetenskapligt bevisad men där de har 

liknande behov som i denna studie är Ambard (2012). I den studien behöver de en 

lösning som kan lagra miljarder med binära dokument. De studerade olika NoSQL 

databaser och kom fram till att det lämpligaste valet för dem var MongoDB men att 

ett alternativ skulle kunna vara CouchDB. Då denna studie har liknande 

problemställning så används de två nämnda databaserna i denna studie. 

2.1 Arkivering av webben 

Dagens internet består av miljarder av webbsidor och alla dessa sidor tillsammans 

innehåller exabytes av data (Papas m.fl.(n.d.)). Det är ansenliga mängder av 

information som finns på webben och all denna information skulle ta oräkneliga 

dagar att läsa igenom. Den generella livslängden för en webbsida var enligt 

Edwards(2004) ungefär 6 veckor. 10 år senare säger Agata m.fl. (2014) att den är ca 

1132.1 dagar med en standard avvikelse på 907.5 dagar. Då webbsidors innehåll 

ständigt förändras eller att de helt enkelt tas bort gör att är det viktigt att se till att 

den information som lagts ut på internet sparas. Detta då mer och mer information 

endast publiceras på detta medium. Exempel på webbplatser som ständigt förändras 

är Facebook och Tradera. Sparandet görs idag genom att webben skördas med så 

kallade spindlar. Det som samlats in lagras sedan i arkiv av någon form. Det som 

lagras kan vara av olika typer som exempelvis en topografisk karta över sidans 

uppbyggnad eller mediafiler typ MPEG-4 video eller (som i denna studie) dokument 

som visar webbsidans text och bild innehåll. 

Arkivering av webben görs genom att en typ av programvara (spindel) genomsöker 

de URLs (Uniform Resource Locator) som är kopplade till den förutbestämda URLen 

genom hyperlänkar. Spindeln sparar sedan det som skall hämtats in och vad som 

sedan skall göras med den data som samlats in avgörs av insamlaren.  

Spindlar eller webb-crawlers finns i många varianter. Antingen så kan de köras som 

webbaserade eller så kan de laddas ned och sedan köras som en applikation på 

klienten. Spindlarna kan ha olika syften som att bara spara URLs eller spara hela 

webbstrukturen eller bara en avbild av den som indexerats för snabb sökning. 

Dock har spindlarna ett gemensamt problem med att de inte klarar av att hämta all 

typ av data (Masanès, 2006) så att den information som samlas in är inte alltid helt 

komplett.  
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Typen av format som filen sparas i är också viktigt då den person som senare skall 

använda sig av datan behöver en teknologi som kan visa innehållet (Giaretta, 2011). 

PDF är ett lika vanligt använt format som html enligt funka.com (n.d) samt att det 

stöds av de flesta webbläsare genom att i webbsidans kod ange vilket format som 

skall visas. Av dessa skäl fungerar även PHP-script, då dessa används mycket inom 

webbutveckling. Men det är osäkert dessa format fungerar i framtiden då andra 

format kan ha tagits fram. Därför måste kanske en konvertering ske till andra format 

senare. 

2.1.1 OAIS 

Open Archival Information System (OAIS) anses vara en bra källa för att skapa en 

checklista när ett elektroniskt arkiv skall skapas (Giaretta, 2011). OAIS är sedan 

2002 en standard för hur arkivering av digitalt material bör utföras i en steg för steg 

process (Kim & Yoon, 2009). Modellen är uppbyggd av sex funktionella 

beståndsdelar (Figur 1). 

De olika beståndsdelarna är: 

1. Ingest som tillhandahåller tjänster och funktioner för att ta emot Submission 

Information Packages (SIP:s) från producenter av arkiv material. Ett SIP 

innehåller information/metadata som behövs i detta steg av processen. Det 

kan vara information om vilken webbplats datan kommer ifrån samt storlek 

och format på innehållet för att ta några exempel. SIP:s kan också hanteras 

internt då de kan komma från Administration(del 4) och innehåller då ny 

metadata. När Ingest tagit emot SIP:s så skapas ett Archival Information 

Package (AIP) med ytterligare metadata som stämmer överens med den 

dataformatsstandard som är satt för arkivet. Det kan exempelvis vara vilka 

rättigheter som är satta för den berörda datan som skall arkiveras och vilka 

resurser som behövs för att visa den. Sedan görs uppdateringar till Data 

Management(del 3) och Archival Storage(del 2). 

2. Archival Storage tillhandahåller tjänster och funktioner för att lagring och 

underhåll samt hämtning av APIs. Archival Storage hanterar även 

skickandet av APIs till Access(del 6). 

3. Data Management tillhandahåller tjänster och funktioner för att kunna 

skapa, underhålla och inhämta beskrivande information(metadata) om det 

som lagrats i arkivet. 

4. Administration tillhandahåller tjänster och funktioner för det övergripande 

underhållet av arkivet. Administration ser till att tillvägagångssätt för 

inlämning av material från producenten går till på rätt sätt. Samt att arkivets 

standarder underhålls och uppdateras. 

5. Preservation planning tillhandahåller tjänster och funktioner som ser till att 

arkivets information är tillgängligt under överskådlig tid. Preservation 

Planning ser över om systemets resurser och innehåll behöver uppdateras. 

6. Access tillhandahåller tjänster och funktioner för konsumenten som hjälper 

denna att hitta information som finns i arkivet. Access sköter även kontrollen 
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av behörighet till visst material. När en konsument begär hämtning av API 

från arkivet skickas ett Dissemination Information Package (DIP). DIP:et 

måste inte som ett API innehålla all information för att återskapa originalet 

utan innehåller endast metadata som är viktig för att kunna se det som 

arkiverats och få en beskrivning vad datan representerar. 

Då OAIS-modellen inte i är en teknologi utan bara en standard för hur 

arkivering bör utföras så krävs det tekniska lösningar för att uppfylla de 

områden som anges i modellen. Som ”Archival Storage” kan både 

relationsdatabaser och NoSQL-databaser vara möjliga tekniska lösningar för 

realisering av lagring. I nästa sektion beskrivs NoSQL-databaser vilka kan vara 

en möjlig teknologi för en arkiveringslösning och som valts som teknologi för 

denna studie. 

 

Figur 1 OAIS modellen 

2.2 NoSQL databaser 

För att kunna lagra stora mängder data krävs någon typ av lagringsmedia, men för 

att lätt kunna hitta den data som eftersöks så behövs det också någon form av 

organiserad struktur. Detta finns i form av databaser som är specialiserade på att 

just lagra data på ett strukturerat sätt. Ett exempel på databaser som kan hantera 

växande storlek av databasen utan att påverkas mycket prestandamässigt är enligt 

Abramova & Bernardino (2013) NoSQL-databaser. 

Användning av NoSQL databaser har med åren ökat då mängden data på internet 

verkligen har exploderat och att detta kräver skalbara ramverk. För att sedan få så 

användarvänliga applikationer där databaser används så är det viktigt att känna till 

vissa saker kring databaser. Brewer (2012) t.ex. tar upp och förklarar problem med 

Konsistens, Tillgänglighet och Fördelningstolerans (Consistency, Availability, 
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Partition tolerance) i skalbara ramverk och vad som kan göras för att ändå få en 

fungerande struktur.  

Brewer myntade the CAP Theorem som säger att ett system endast kan tillmötesgå 

två av egenskaperna Konsistens, Tillgänglighet och Fördelningstolerans samtidigt. 

Brewer (2012) nämner även två olika designfilosofier som är relaterade till 

konsistens och tillgänglighet ACID och BASE (se sektion, 2.2.1). ACID är mer 

fokuserat mot konsistens och är sättet hur traditionella databaser hanteras medans 

BASE fokuserar mer på tillgänglighet. Moderna storskaliga breda system använder 

sig av en mix mellan ACID och BASE filosofierna för att uppnå konsistens, 

tillgänglighet och Fördelningstolerans.  

Abramova & Bernardino (2013) tar upp hur NoSQL utvecklats för att möta kraven på 

möjligheten att horisontellt kunna skala upp nätverk som körs i cluster. Detta för att 

mer och mer människor kör applikationer på webben där data delas med andra 

människor. För att inte tappa data eller förbindelsen till datan så skapas noder med 

egna processorer och lagrings kapacitet i form av minne och diskutrymme. På dessa 

noder läggs redundant data för att säkerställa tillgänglighet och prestanda. NoSQL 

databaser fungerar enligt Datajobs (2016) därför bättre än traditionella databaser för 

skalbara och redundanta nätverk. 

Värden i en NoSQL-databas har inga data typer som t.ex. char och int utan hanteras 

som en bitgrupp. Data lagras i CouchDB & MongoDB som JSON & BSON-dokument 

som ser liknande ut men vid närmare studie så finns det en viss skillnad vilket 

kommer förklaras i sektion 2.2.2 & 2.2.3.  

Tabell 1 visar några viktiga skillnader mellan MongoDB och CouchDB. 

 

 

Tabell 1 Information om MongoDB & CouchDB 

 MongoDB CouchDB 

Lagringsformat Dokument Dokument 

Utvecklingsspråk C++ Erlang 

Licens APGL version 3.0 Apache version 2.0 

Första utgåva 2009 2005 

Senaste utgåva 2016-07-12 2014-09-03 

Webbplats mongodb.org couchdb.apache.org 
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2.2.1 Förklaring av CAP, ACID & BASE begreppen 

 

CAP: 

Consistency betyder att ett system har en uppdaterad kopia av datan. D.v.s. att det 

som läses från databasen är den senaste versionen av tillgänglig data. 

Availability betyder att ett system skall generera ett svar utifrån den senaste 

versionen av tillgänglig data. 

Partition Tolerance betyder att ett system skall kunna hantera nätverkspartitioner. 

D.v.s. att data som förändras skall kunna slås ihop med den senast tillgängliga datan 

utan konflikter eller en kollaps av systemet. 

ACID: 

Atomicity betyder att ett system fördelaktligen använder sig av atomära operationer 

för att uppnå tillgänglighet(avilability). Båda sidorna av en partition skall använda 

sig av atomära transaktioner vilket underlättar återhämtning(Brewer, 2012). En 

atomär transaktion innebär att hela transaktionen utförs eller så avbryts det som 

skall utföras i sin helhet. 

Consistency i ACID skiljer sig från C i CAP på ett sådant sätt att konsistens inte kan 

bibehållas över partitioner utan detta görs under återhämtningsfasen av partitioner. 

Med andra ord så testar systemet att den nya datan går att använda för att uppdatera 

den senast tillgängliga. 

Isolation betyder att ett system isolerar transaktioner så att de inte påverkas av 

andra transaktioner. 

Durability betyder att de transaktioner som gjorts inte skall gå förlorade utan skall 

finnas kvar om något oförberett skulle hända. Som exempelvis ett strömavbrott. 

BASE: 

Basically Available betyder att systemet genererar ett svar utifrån vad systemet kan 

leverera. Detta kan exempelvis vara att datan inte kunde nås eller att den håller på 

att beräknas. 

Soft state betyder att även om systemet inte har några pågående transaktioner så 

kan ändå vissa processer för att göra systemet konsistent pågå. Detta gör att systemet 

befinner sig i ett soft state. 

Eventual consistency betyder att systemet inte låser sig efter en uppdatering som 

sedan skall synkroniseras över hela systemet. Utan uppdateringar kan fortsätta göras 

och systemet kommer undertiden synkronisera gammal och ny data till dess att hela 

systemet har den senaste aktuella datan. 
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2.2.2 CouchDB 

 

Ett CouchDB dokument innehåller JSON objekt som består av namngivna fält. JSON 

står för JavaScript Object Notation och är ett lättviktsdataöverförings format. JSON 

är inte kopplat till ett speciellt programspråk men följer JavaScript syntax och är 

självbeskrivande. Fältens värden kan vara strängar, nummer, datum, listor eller 

associativa kartor. I Figur 2 ges ett exempel hur ett JSON objekt kan se ut. Objektet 

markeras med hjälp av klammerparantes som anger objektets början och slut. 

Nycklar och dess värden markeras med citationstecken, men för att kunna skilja på 

dessa så används semikolon som avskiljare. Det som står innan semikolon är nyckeln 

och det som står efter blir värdet. Hakparentesen används för att markera fler 

nycklar eller värden som då ses som en Array. Figur 2 kan förklaras med att 

dokumentet innehåller metadata om en person som tilldelats ett unikt id. Vidare har 

personen ett namn, hem och ett arbete. Kopplat till hemmet finns ett antal 

mobiltelefoner och för att nå personen på arbetet så finns det en telefon och en 

adress. Allt detta bildar det stora objektet. Ett objekts id bör vara unikt för att inte 

problem skall uppstå då uppdatering av dokumentet med id:n sker. 

Anges inget värde för id så anger CouchDB ett 128 bitars hash-värde till id. Detta ger 

en möjlighet att spara 3.438 olika dokument i varje databas. . I CouchDB kan ett 

dokument ha ett attachment som kan liknas med att bifoga en fil i ett mail. Ett 

attachment identifieras av dess namn och dess formattyp samt storleken på 

innehållet, räknat i bytes. Attachments kan ses som filer och de kan ha olika format, 

exempelvis text, Word dokument, musik eller video. När ett attachment läggs till ett 

dokument så komprimeras detta per automatik för att inte ta för mycket utrymme. 

Vilka typer av filer och hur mycket de skall komprimeras kan ställas in. Attachments 

sparas som ett objekt med nyckeln attachments i dess dokument. Nycklar som också 

läggs till i dokumentet är namn, formattyp och storlek. 

 

 

Figur 2 Ett CouchDB dokument  visad som en multidimensionell karta i JSON format 
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Enligt Scottlogic (2016) så är CouchDB en databas som fokuserar på tillgänglighet 

och tolerans för nätverkspartitioner. Detta medför att en användare vid ett specifikt 

tillfälle inte har tillgång till all data i databasen, men de kan efter ett tag komma åt 

den information som inte gick att komma åt från början. Detta görs genom att i 

första läget se till att lagrad data sparas i den nod som används och att informationen 

går att komma åt. I steg två förmedlas den nylagrade datan till övriga noder i tur och 

ordning. Detta medför till slut att konsistens uppnås och samtliga användare som 

har behörighet kan komma åt datan var de än befinner sig. 

I CouchDB går det att skapa administrations konton vilka sedan kan sätta rättigheter 

till delar av CouchDB för olika användare. Detta fungerar därför som en del av Access 

i OAIS-modellen (sektion 2.1.1) där personen som har rättighet till metadata och 

annat innehåll anges i AIP:s och DIP:s. Samtliga delar av OAIS-modellen styrs dock 

av den mjukvara som gjorts för att agera lager mellan klient och CouchDB. CochDB 

tillhandahåller endast de funktioner som behövs för att lagra strukturerad eller 

ostrukturerad data. 

2.2.3 MongoDB 

MongoDB kan precis som CouchDB skapa administrations konton som styr 

rättigheter för övriga användare. En skillnad mellan MongoDB och CouchDB är den 

att när ett JSON objekt skickas till CochDB så sparas detta som ett objekt medans 

BSON objektet som skickas till MongoDB sparas som en Array. Därför måste 

applikationen som skall hämta ut objekten anpassas efter detta. I MongoDB används 

som sagt som heter BSON vilket står för binary JSON. I Figur 3 ges ett exempel på 

hur en BSON Array kan se ut i MongoDB.  

 I MongoDB så är syntaxen den att det först anges ett fält som följs av ett semikolon, 

därefter anges värdet för fältet. Då MongoDB använder sig av BSON istället för JSON 

som CouchDB, så kan det användas fler typer av format för värden. Som exempel så 

skapas id-värdet som ett objekt i MongoDB om inget annat angetts, dock kan id-

värdet inte anges som en Array. För att förklara dokumentet i Figur 3 så består det av 

en Array med fälten id, namn, hem och arbete. Hem innehåller fältet mobiltelefon 

som innehåller en Array med två mobilnummer. Arbete innehåller i sin tur 

telefonfältet och adressfältet som har sina egna värden. I MongoDB kan ett 

dokument så som i CouchDB ha en fil kopplad till sig. Detta görs genom att lägga till 

en metadata-Array i dokumentet med filnamsfält. Genom användning av 

MongoGridFS fås även fälten length och chunksize. GridFS är en funktion i 

MongoDB som gör det möjligt att spara data som har en storlek större än 16MB 

vilket är en gräns som är satt i MongoDB för att inte ta för mycket minne i anspråk 

vid dataöverföring. GridFS arbetar så att data delas upp i mindre bitar om 255KB där 

varje bit blir ett eget dokument. GridFS gör även så att metadatan för den data som 

skall sparas lagras i en annan samling än de uppdelade filerna. För att sedan kunna 
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hämta den data som sparats så har det lagts till extra metadata som talar om att det 

finns en koppling den uppdelade datan och metadatan. 

 

 

Figur 3 Ett MongoDB dokument  visad som en multidimensionell karta i BSON format 

MongoDB till skillnad från CouchDB fokuserar mer på konsistens och tolerans för 

nätverks partitioner. Detta gör att användare av MongoDB har tillgång till all data så 

nära tiden för skapandet av datan som det är möjligt. Dock är det inte säkert att 

användaren som hanterar datan kan spara ändringar i det dokument som används 

då databasen måste göra detta genom en specifik modernod(server), vilket också är 

en skillnad mot hur CouchDB fungerar. 
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3 Problemformulering  

Att arkivera webben kan vara viktigt då livslängden för webbsidor enligt Edwards 

(2004) är ungefär 6 veckor och att mer och mer information endast publiceras på 

detta medium. Om inte informationen sparas kan det hända att den är förlorad för 

alltid eller till dess att den förs fram igen och vilket tidsspann detta har vet ingen. 

Sådan arkivering görs t.ex. av kungliga biblioteket i ett projekt kallat Kulturarw3 och 

mer om detta finns att läsa i Arvidson m.fl. (n.d.). Kulturarw3 nämns även i annan 

litteratur om arkivering så som Edwards (2004), Masanès (2006) och Voerman 

(n.d.) för att nämna några. Dock adresserar ingen av nämnd litteratur hur NoSQL-

databaser fungerar som media för arkivering som denna studie gör. 

Arkivering av digitala medier kan vara komplext men bör inte försakas då det kan 

leda till att tekniskt kunnande inom arkivering av digitala medier kommer att saknas 

enligt Alfredsson (2014). Detta beror på att webbsidor blir mer komplexa och har 

inbyggda skyddsmekanismer som förhindrar att vem som helst kommer åt data som 

kan vara upphovsrättsskyddad. Men det är också en utmaning för skaparna av 

Webcrawlers att hitta länkar till material som är placerat inuti webbplatsens struktur 

då den kan vara dold inuti kod som inte är känd på förhand. Men trots att det är 

svårt att hitta all information så hittas ändå ansenliga mängder data som sedan skall 

arkiveras på något sätt. Då det handlar om terabytes av data så krävs det teknologier 

som klarar av att hantera sådana mängder på ett bra sätt. 

NoSQL-databaser anses vara på uppgång och att de är bättre på att hantera stora 

mängder data i jämförelse med traditionella relationsdatabaser (Datajobs, 2016). Att 

världen blir mer och mer informationsstyrd än någonsin skapar en explosion av data. 

Men som tur är kommer det också teknologier som kan hantera den ökade mängden 

data. NoSQL-system bör användas framför det äldre relational database 

management system då RDBMS är sämre vad gäller skalbarhet(Datajobs, 2016). 

D.v.s. att när mer och mer data lagras i ett RDBMS-system så blir detta långsammare 

medans NoSQL system inte lider av samma brist. Abramova & Bernardino (2013) ger 

i sin artikel mer stöd för detta samt att NoSQL-databaserna har fler inbyggda 

funktioner.  

Forskningsartiklar som t.ex. Abramova & Bernardino (2013), Li & Manoharan 

(2013), Silva m.fl. (2014) och Cattell (2011) har alla bedrivit studier på MongoDB och 

CouchDB. Men då endast på själva databasen och dess metadata utan attachments. 

Men att de alla behandlar dessa två databaser gör dem intressanta att studera. DB-

Engines Ranking visar (2016) att dessa två databaser finns med på topp 30 av 

databaser som eftersöks mest. Vidare har Ambard (2012) pekat ut MongoDB och 

CouchDB som två möjliga kandidater för att lagra stora mängder binära dokument 

exempelvis PDF-dokument. Att NoSQL-databaser gör det lätt att hantera och lägga 

till olika former av metadata gör att de passar bra in i OAIS-modellen (Figur 1, 

sektion 2.1.1). De är därmed lämpade som plattform för lagring (”Archival Storage”). 

Att sedan kunna lagra och söka på metadata är något som Arvidson m.fl.(n.d.) 
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eftersöker i framtida utveckling av applikationer för arkivering. Allt det som nämnts i 

detta stycke är argument varför NoSQL och databaserna MongoDB och CouchDB bör 

studeras. 

Eftersom scenariot för detta arbete är att en arkivarie genom ett grafiskt gränssnitt 

vill kunna söka i och överföra material från arkivet, så används i denna studie PHP-

script som senare kan byggas samman med andra script till ett fullt fungerande 

grafisk gränssnitt. Om OAIS-modellen används för att beskriva det kontext som 

används i denna studie (en NoSQL-databas som teknologi för att lagra filer som 

innehåller information från webben) så skall denna studie belysa ”Access” (Figur 1, 

Sektion 2.1.1). Med andra ord hur fort databaserna kan leverera svar vid olika 

scenarion. Konsumenten vill att access till data skall gå så fort och smidigt som 

möjligt. Då viss tidsåtgång vid trafiköverföring påverkas av den hårdvara och 

mjukvara som sköter överföringen, så fokuserar denna studie i stället på den tid det 

tar från det att frågan mottagits till dess att svaret skickas. D.v.s. att begränsningar i 

överföringshastighet hos ISP:n eller lasten på det nätverk som använd påverkar 

mättiderna (Hruska, 2015).  Därför sker mätning endast på serversidan och då på 

den tid det tar för servern att hitta den metadata som eftersökts samt den tid det tar 

att hämta den data som är arkiverad. Tidigare forskning har fokuserat på hur lång tid 

det tar att utföra en mängd läsa, skriva, uppdatera och ta bort operationer. Denna 

studie detaljstuderar hur snabbt mediet fungerar på läs operationer vid olika 

scenarion. Detta görs för att användaren skall tycka att applikationen som är kopplad 

till arkivet levererar så pass bra att användaren inte söker efter något annat sätt att 

komma över den information som eftersöks. 

Med detta sagt så kan följande forskningsfrågor formuleras:  

Hur presterar olika NoSQL-databaser (CouchDB och MongoDB) med 

avseende på tid för att hitta/hämta arkiverat material? 

Mer specifikt så söks svaret till följande underfrågor till den övergripande 

frågan:  

Hur presterar databaserna med avseende på tid när det gäller att hitta 

arkiverat material? 

Hur presterar databaserna med avseende på tid när det gäller att hämta 

arkiverat material? 

Hur påverkar mängd och storlek på innehåll i databaserna tiden det tar att 

hitta respektive hämta arkiverat material? 

För att kunna utröna i detalj hur MongoDB och CouchDB fungerar är det viktigt att 

skilja på tiden det tar att hitta metadatan som talar om att det finns arkiverat 

material och själva hämtandet av materialet. Detta beror på att mängden och 

storleken på arkiverad data möjligen kan påverka hur snabbt databaserna levererar 
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svar. MongoDB och CouchDB har nämligen olika sätt varpå de lagrar sin data, som 

nämnts i sektion 2.2.2 respektive 2.2.3.  

3.1 Delmål 

För att uppnå det mål som är satt i denna studie som är att visa hur NoSQL 

databaserna CouchDB och MongoDB presterar som arkiveringslösningar eller om de 

ens kan fungera som sådana. Så sätts delmål upp som i en agil iterativ process skall 

leda fram till att det huvudsakliga målet uppnås. 

 Delmål 1 är att genom metoden implementation se om CouchDB och 

MongoDB tillsammans med skapade PHP-scipt kan fungera som ett arkiv där 

data som inhämtats från webben lagras. 

 Delmål 2 är att genom implementationen av delmål 1 kunna utföra ett 

experiment där mätningar i CouchDB och MongoDB ger resultat som sedan 

kan analyseras för att kunna ge svar på de forskningsfrågor som skall göra det 

möjligt att nå huvudmålet för denna studie. 

 Delmål 3 är att genom en analys av experimentets mätningar få fram ett 

resultat som talar om hur CouchDB och MongoDB fungerar som 

arkivlösningar och om det finns några skillnader som gör den ena databasen 

till ett bättre val än den andra för en applikation för arkivering av den del av 

webben som inhämtas av den organisation som använder applikationen. 

 

3.2 Metodbeskrivning 

För att kunna svara på forskningsfrågorna som denna studie vill besvara kommer ett 

experiment att utföras på databaserna CouchDB samt MongoDB via ett par PHP-

script som implementeras på servern som innehåller den databas som används som 

arkiv. Dessa script genererar antingen data vilken sedan analyseras för att besvara 

forskningsfrågorna i denna rapport eller bara utför vissa handlingar som förändrar 

den data som det sedan skall utföras mätningar på. 

3.2.1 Implementation 

Metoden implementation är lämplig när en ny lösning behöver utvecklas med syfte 

att avgöra om denna lösning är bättre eller annorlunda än någon tidigare använd 

eller existerande lösning (Berndtsson m.fl. 2008). I denna studie under delmål 1 

implementeras mjukvara och kod som under experimentfasen i delmål 2 ger resultat 

vilka så småningom skall besvara studiens forskningsfrågor samt om Databaserna 

fungerar som en arkivlösning. Sedan kan detta material användas i en annan studie 

för att se om denna lösning var bättre eller sämre än existerande lösningar för 

arkivering. Därmed används implementation som metod i denna studie. 

Under delmål 1 utvecklas flertalet script som samtliga kommer att kunna användas i 

en webbapplikation vilken gör att användarna av arkivet kommer åt den data som 
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lagrats i databasarkivet. Denna webbapp skapas inte i denna studie då det ej ingår i 

scoopet för denna rapport. Ett av scripten utför mätningar på den tid det tar att hitta 

och hämta det som efterfrågats av en användare. Att detta är görs av ett script 

garanterar att mätningarna ger konsistenta och tillförlitliga resultat i motsats till vad 

en manuell mätning med tidtagningsur skulle ha gett. Detta är bra då det inom 

mjukvaruutveckling är god praxis att se till att resultatens validitet och tillförlitlighet 

säkras (Berndtsson m.fl. 2008). God praxis inom mjukvaruutveckling är exempelvis 

att tänka igenom det som skall göras, skapa en tidsplan, dela upp projektet i mindre 

delar och för varje del se till att dessa håller tidsplanen och att de fungerar som de 

var tänkt. Varje moment innehåller flera iterationer där det varje gång gås igenom 

hur det som skapats fungerar och om det uppfyller de krav som satts på produkten. 

Under delmål 1 kontrolleras det att PHP-scripten och NoSQL-databasen fungerar 

tillsammans och att delmål 1 uppnås och för att kunna fortsätta med att uppnå 

delmål 2-3.  

3.2.2 Experiment 

Experiment används för att hjälpa oss att bättre kunna utvärdera, förutse, förstå, 

kontrollera och förbättra en mjukvaruutvecklings process och produkt (Basili m.fl. 

1986). Då vi i denna studie skapar en produkt i form av ett PHP interface så har vi en 

produkt som vi vill utvärdera, förutse, förstå, kontrollera och förbättra. Därför är 

metoden experiment relevant för användning i detta examensarbete. 

Då en mängd tidsmätningar genererar resultat som sparas och som senare jämförs så 

kan det valideras hur vida förändringar i databasen påverkar de uppmätta resultaten. 

Genom att under delmål 2 använda en variabel som efter tidsmätning skapar en 

baslinje som skall användas för jämförelse med tidsmätningar där variabeln har 

ändrats. Så kan delmål 2 uppnås och resultaten kan sedan i delmål 3 jämföras för att 

se hur skillnaderna ser ut mellan de två databaserna och hur de presterar då 

variabeln ändras. 

Då experimentet i delmål 2 utförs i en off-line baserad lösning så kan en mer 

kontrollerad miljö uppnås enligt Wohlin m.fl. (2012). Att det blir ett mer kontrollerat 

experiment i en off-line lösning beror på att aspekten I/O operationer från nätverket 

påverkar det resultat som experimentet producerar. Dock kan fortfarande vissa 

operativsystemrelaterade I/O operationer påverka resultatet, men dessa är lättare att 

kontrollera genom exempelvis schemaläggning av aktiviteter. Dock kan fortfarande 

olika tekniska aspekter på verka resultaten. Som exempelvis att cachning av utförda 

transaktioner utförs och detta tar upp mer minne eller att någon funktion avslutar en 

process i förtid. Miljön för experimentet är en serverkonfigurerad dator med 

virtualiserade webbservrar där tester körs mot en aktiv virtuell server per session.  

3.3 Metoddiskussion 

Berndtsson m.fl. (2008) påpekar att en implementation ofta behöver jämföras med 

implementationer av existerande lösningar. Detta kan vara ett ämne att behandla i 
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en senare studie för att kunna påvisa om denna lösning är bättre eller sämre än 

existerande lösningar som t.ex. Kulturarw3’s lösning. 

I denna studie utförs vissa delar som liknar sådant som gjorts i andra studier men då 

har de inte studerat samma typ av kontext. Se exempelvis Abramova & Bernardino 

(2013) som studerade NoSQL databaserna MongoDB vs Cassandra och hur de är 

uppbyggda samt hur de presterade vid en viss arbetsbelastning. 

Att utföra tester i en virtuell miljö som inte är kopplad till omvärlden gör att 

kontrollerade värden uppnås (Wohlin m.fl. 2012). Dock ger det inte några värden 

som representerar hur det skulle fungera för en riktig användare. Men syftet med 

denna studie är inte att mäta hur internet som helhet fungerar utan endast mäta hur 

svarstider på serversidan påverkas vid olika förändringar av variabler i två NoSQL 

databaser.  

I Berndtsson m.fl. (2008) nämns metoden litteraturanalys och som används för att 

jämföra arbeten och tidigare litteratur kring ett arbete som behandlat det som skall 

behandlas i den studie som nu skall utföras. Att göra en sådan studie skulle kräva att 

det finns ett flertal studier som utförts inom samma område för att kunna få fram 

tillräckligt med material för att kunna validera någon typ av resultat. Då det inte 

finns flera liknande studier som behandlar arkivering med NoSQL databassystem 

som medium så blir det svårt att kunna bevisa något i detta examensarbete genom 

metoden litteraturanalys.  

 

3.4 Forskningsetik 

När data samlas in från en domän på internet med hjälp av en spindel/webb robot så 

kan det hända att upphovsrättsskyddat material eller annan känslig data hämtas in. 

Därför samlas det bara in material från en domän som medger att deras material får 

användas i ett icke kommersiellt syfte vilket denna uppfyller då det inte kommer att 

skapas en informationsbank som kommer att säljas vidare. Terms of use och policys 

hos den domän som använts som avbild följs genom att inget material har förändrats 

utan finns med i sin original form samt att det tydligt framgår att materialet kommer 

från Creativecommons.com. I enlighet med domänens policy har inga försök att 

knäcka lösenord för att komma åt skyddad information gjorts. Utan endast material 

som är fullt tillgängliga på internet har hittats och använts. 

I detta experiment skall all kod och data presenteras på ett sådant sätt att 

experimentet kan återskapas och därmed uppnå en forskningsetiskaspekt vad gäller 

återupprepbarhet. 

Dock kan inte garanteras att resultaten och annan information utifrån studien 

används på ett oetiskt sätt då denna handling kommer att hanteras som ett offentligt 

dokument. I dagsläget finns tekniken redan i samhället och körs skarpt så någon 

större samhällelig påverkan bör nog inte denna studie ha. 
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De ramverk som används i denna studie är av typen open-source och är därmed inte 

upphovsrättsskyddad och kan därför visas upp och modifieras till fördel för 

samhället. 
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4 Genomförande  

I detta avsnitt återfinns information om hur artefakten för arkivering implementeras 

och utvecklas för att kunna användas som en del i en applikation där en användare 

kan söka efter och studera det material som arkiverats. Sektion 4.2 plus sektion 4.3 

och 4.4 har som syfte att uppfylla delmål 1 och i sin fortsättning även se till att delmål 

2-3 kan genomföras(se sektion 3.1) genom att se till att mjukvaran fungerar för att 

lagra material hämtat från webben. Sektion 4.5 i detta kapitel testar genom 

pilotstudien att faktiskt delmål 1 uppnåtts, genom att visa att det går att lagra 

material från webben i databaserna CouchDB och MongoDB. 

 

4.1 Research  

Efter att ha studerat material som exempelvis Hildmann & Kao (2014) var idén att 

forska på en teknologi som kunde användas i en molnlösning eller åtminstone en 

distribuerad lösning. Men då resurser för att skapa ett nätverk med flera riktiga 

noder (ej virtuella) så lades denna typ av projekt åt sidan. Dock fanns idén kvar om 

ett projekt med en artefakt som skulle kunna användas i ett distribuerat nätverk. 

Detta ledde till studier kring Hadoop file system (Shvachko m.fl. 2010), där en 

koppling till Hbase och i förlängning till bigdata finns. Hbase är en wide column 

store databas och klassas som en NoSQL-databas och därmed stod det klart att 

NoSQL databaser skulle vara ett intressant område att bedriva forskning om. Då 

Högskolan i Skövde är involverade i ett projekt kring utveckling av arkivering av 

webben så framkom idén att testa om NoSQL-databaser kan fungera som ett 

medium för arkivering. 

4.2 Inhämtning av data 

 Det dataset som inhämtats är från domänen blog.creativecommons.org och bestod 

vid inhämtningstillfället av 419 URLs. Dessa samlades in med Lynx och skrevs ned i 

en txt fil med kommandot lynx –dump https//blog.creativecommons/ > 

blog.creativecommons.txt. Den data som gick att komma åt via URLen sparades 

sedan ned som en PDF fil. Detta gjordes genom användning av Wkhtmltopdf med 

syntaxen Wkhtmltopdf –read-args-from-stdin toc < cdms. Där cmds är en fil med 

alla URLs och en path där PDF filen skall sparas. 

Fokuset i detta arbete ligger på NoSQL-databaser som teknologi för arkivering. 

Därför har de teknologier som använts vid inhämtning och omvandling av olika 

former av data inte någon betydelse utan vilken som helst skulle fungerat lika bra, så 

länge de gör det de används för. Att domänen Blog.creativecommons.org har använts 

beror på att de använder en lisens som ger samtycke till användande av material från 

domänen i icke kommersiellt syfte(se Forskningsetik sektion 3.4 ).  
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4.3 Förberedelse av plattform 

Den dator varpå testerna körs har följande specifikationer. Moderkort: Asus P5L 

1394, Processor: Intel core 2 duo 1,86GHz, Internminne: 2GB DDR2 667MHz, 

Hårddisk: 1TB, Operativsystem: Ubuntu server 16.04LTS 64-bit. 

På servern installeras två virtuella miljöer med hjälp av VM Virtualbox. 

Användningen av virtuella miljöer möjliggör större utnyttjande av serverns resurser 

och att flera maskiner kan köras samtidigt eller som i denna studie köras enskilt och 

utan en ominstallation av operativsystemet behövs då en ny plattform skall 

användas. Nyare system/hårdvara är utvecklade att kunna hantera virtualisering och 

hanterar detta utan att prestandan hos systemet påverkas nämnvärt (Anon. n.d.). 

Äldre system/ hårdvara som inte är anpassade får dock problem med prestanda då 

de inte kan fördela resurserna på samma sätt som de nyare kan. Ett problem som 

dock dyker upp vid virtualisering är att värd och gäst systemet tävlar om tillgång till 

diskar. Finns det som i denna studie ingen extra hårdisk kan det hända att I/O 

operationer till disken kan försämra svarstiderna. Detta problem kan reduseras 

genom att installera den virtualiserade plattformen på en separat hårddisk. 

Miljöerna använder sig av en processorkärna, 512MB Base Memory samt 80GB 

dynamisk allokerad VDI och bridged adapter under network adapter. I de virtuella 

miljöerna används Ubuntu 14.04LTS 64bit som operativsystem och följande 

program varor är installerade. Apache version 2.4.7, PHP version 5.5.9, MySQL 

version 14.14 distrib 5.5.47. På en av de två virtuella miljöerna installeras CouchDB 

version 1.6.1 och på den andra MongoDB version 2.6.11. För att PHP skall fungera 

med MongoDB så har en PHP driver installerats. När det kommer till CouchDB så 

har biblioteket PHP On Couch från github använts för att på ett lätt sätt kunna arbeta 

med Couch dokument. De inställningar och installationer som används i denna 

sektion har sin grund i att skapa så lika miljöer som möjligt för att relevanta 

jämförelser skall kunna göras, samt att teknologierna kräver vissa inställningar för 

att fungera.  

4.4  Implementation av kod 

För att lagra, hitta och hämta de filer som skapats vid inhämtning av data(sektion 

4.2) så har flera PHP-script skapats. De script som sköter insättning av filer i 

databaserna kommer inte förklaras i detalj då dessa inte är i fokus för detta arbete. 

Men de finns ändå med under Appendix. I stället så förklaras de PHP-script som 

hittar och hämtar filerna, då det är dessa som skall användas i en fullskalig 

applikation där en användare söker efter arkiverat material.  

För att kunna hitta eller hämta en fil så måste en förbindelse till databasen 

upprättas. I MongoDB sker en koppling till databasen som i Figur 4 och i CouchDB 

sker det på ett liknande sätt (Figur 5). Att initiering av variabler för anslutning till 

databaserna ser ut som de gör, beror på att manualerna för respektive teknologi 

använder sig av den syntax som visas i figurerna. 
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Figur 4 Anslutning till Mongo-databasen via PHP 

 

Figur 5 Anslutning till Couch-databasen via PHP 

Att hitta den fil som lagrats i databasen görs med en sökning på dess id med hjälp av 

findOne() i MongoDB och getDoc()i CouchDB. För att sedan hämta filerna, så 

används i MongoDB getBytes() medan CouchDB använder sig av REST API för 

att komma åt filer. Därför används shel_exec(”curl –X GET 

http://x.x.x.x:5984/” . $couch_db . ”/” . $id . ”/” . 

$attach); för hämtning av filer i CouchDB.  

För att sedan mäta hur lång tid det tar att utföra ett specifikt arbete så används en 

microtime_float funktion som startas innan funktionen som skall hitta eller hämta 

datan och stoppas när arbetet är utfört. Därefter räknas det ut hur lång tid arbetet 

tog i sekunder genom att dra bort starttiden från sluttiden. 

Att använda en random seed för att tala om vilka filer som skall hämtas, gör att 

resultatet som levereras är mer trovärdigt. Detta då det är mer troligt att en 

användare söker efter en fil som kan finnas varsomhelst i en samling, snarare än att 

den alltid ligger i början av samlingen och att nästa sökning sker på det som ligger på 

plats två i samlingen. Därför används en random seed class i PHP-scripten som söker 

bland dokumenten i databaserna (se Figur 6). Skulle en användare använts vid en 

tidsmätning så fås resultat som inte är statistiskt jämförbara. För att få ett statistiskt 

jämförbart material krävs det att förutsättningarna är likadana varje gång. Att hämta 

två filer med olika storlek kommer att visa vid en tidsmätning att den större filen tar 

längre tid att hämta. Men om två lika stora filer hämtas så skall det ta lika lång tid 

om det inte finns något som kan påverka resultatet. Därför används en random-seed 

funktion som ger samma söknings mönster varje gång, men som ändå liknar en 

användares sätt att söka efter filer. 

http://x.x.x.x:5984/
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Figur 6 Random seed användning och funktion 

 

4.5 Pilotstudie 

Pilotstudien i detta arbete fokuserar på att säkerställa att resultaten i arbetet är 

gångbara och inte är missvisande samt att uppnå delmål 1. För att kunna använda de 

resultat som kommer ut ur experimentet i denna studie måste värdena från 

mätningarna vara statistiskt säkerställda. Detta görs genom ett försök att utesluta 

variationer i mätvärdena som kan förstöra användningen av dessa värden. I 

pilotstudien görs 100 iterationer på att hitta och hämta en specifik entitet. Detta för 

att med ett TTEST kunna fastställa att resultaten är användbara. Om P-värdet 

(TTEST) är högre än 0,05 så kan resultaten anses användbara. Fås ett lägre P-värde 

än 0,05 så betraktas resultaten för olika och de kan därför inte användas för en 

jämförelse med andra resultat. 
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Figur 7 Initiala mätningar för att utröna om testvärdena är statistiskt gångbara 

I Figur 7 visas det hur mätningarnas resultat slog ut. Det visade sig att CouchDBs 

variationer på mätvärden inte var så stora att de hindrar användning av mätvärdena. 

Detta då P-värdet är över 0,05 vilket talar om att värdena är så pass lika att de är 

statistiskt användbara.  Samma gäller då för MongoDB då P-värdet där var 0,1.  

Baslinje 

När mätningarna kan anses statistiskt användbara så skall mätningar av en baslinje 

göras. Denna baslinje består av 1000st random-seed mätningar i en samling av 419 

objekt av varierande storlek. Varje mätnings data sparas ned i en text fil som sedan 

kan analyseras. Det som sparas är filens id-nummer, storlek, tid att hitta, tid att 

hämta och den totala tidsåtgången. Utifrån baslinjen skall sedan mätningar göras på 

samma mängd av objekt men med objekt där de är större än baslinjens största 

objekt. Detta för att kunna besvara arbetets forskningsfrågor i delmål 3 (sektion 3.1).  

I Figur 8 visas resultat från en baslinjemätning i de olika teknologierna CouchDB & 

MongoDB. Dessa resultat ger ett medelvärde som ligger på 18,3ms för att hitta TXT-

filer i CouchDB. För MongoDB tar detta bara i snitt 1,7ms. Detta är enligt Figur 9 ca 

10 gånger snabbare i MongoDB än i CouchDB (rad 1-2). När sedan tiderna för att 

hitta PDF-filer så är skillnaden mindre. I den mätningen ligger snittet hos CouchDB 

på 27,3ms och för MongoDB på 13,9ms vilket bara är ca 2 gånger snabbare för 

MongoDB. 
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Figur 8 Initiala tidsmätningar för baslinje på CouchDB & MongoDB 

 

 

Figur 9 Skillnader på tidsmätningar på TXT-filer respektive PDF-filer i CouchDB & MongoDB 

Dessa resultat visar att med ökande mängd data så verkar tidsskillnaden mellan de 

två plattformarna minska när det gäller att hitta filer.  

Hur det ligger till med att hitta och hämta  att framgår kapitel 5. I kapitel 5 visar det 

även hur mängden data och storleken på filerna påverkar prestanda i de två 

plattformarna. I pilotstudien har endast en del av hur det kan ligga till framkommit 

och pilotstudien är ett initialt steg för att genomföra delmål 3. Pilotstudien har även 

uppfyllt delmål 2 genom att visa att CouchDB och MongoDB går att använda för att 

arkivera material från webben samt att det går att få ut mätresultat som sedan kan 

analyseras för att uppnå delmål 3. 
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5 Utvärdering 

För att kunna påvisa vilken av de två valda NoSQL-databaserna som är lämpligast för 

en applikation som skall användas för att hitta och studera arkiverat material så har 

ett antal testscenarion använts och som presenteras i följande sektioner.  Dessa 

testscenarion används för att uppnå delmål 3 och därmed målet med att visa hur 

NoSQL databaserna CouchDB och MongoDB presterar som arkiveringslösningar. 

5.1 Presentation av undersökning 

De scenarion som använts kan ses i Tabell 2. I MongoDB och CouchDB finns det 5st 

olika arkiv som i enlighet med tabell 2 innehåller ett antal arkiverade filer. På dessa 

arkiv har det sedan utförts 1000st mätningar på slumpvis valda filer för att se hur 

lång tid det tar att hitta dem samt att ladda in dem i serverns primärminne varifrån 

de sedan kan sparas ned eller bara visas på klienten.  

Tabell 2 Testscenario data 

 

I undersökningen har det utförts tidstester på filer som alla har samma storlek och 

att filerna i de olika scenariona har ökande storlek. Vidare har servern belastats på 

ett sådant sätt att flera sök script är igång samtidigt för att simulera flera användare 

som använder den tänkta applikationen samtidigt vilket gör att servern måste fördela 

användningen av cpu’n till de olika processerna.   

5.2 Analys 

Som hos Li & Manoharan (2013) kan det även i denna studie utläsas att MongoDB är 

snabbare på att läsa från dokument än CouchDB. Dock visar det sig att när storleken 

på den data som är kopplat till ett dokument ökar så ändras förhållandena. I Figur 10 

syns det hur MongoDB är snabbare än CouchDB vad det gäller att hitta det 

dokument som innehåller den data som eftersöks. I Figur 11 där det handlar om 

betydligt större data filer så har förhållandena ändrats.  För att tidigare varit ca 7.1-

4.2 gånger snabbare än CouchDB blir MongoDB ca 1.4 gånger långsammare. Denna 

skillnad gäller utan extra belastning på servern. Med belastning på servern blir 

siffrorna något annorlunda. När belastning sker är MongoDB mellan ca 4.3-2 gånger 

snabbare vid mindre filer men när det gäller större filer så är CouchDB ca 1.4 gånger 

snabbare. Något som är anmärkningsvärt och bör undersökas vidare är att den 
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virtuella maskinen med MongoDB vid mätning enligt testscenario 10 avslutar en 

eller flera av processerna innan de är klara. Försök har gjorts för att förhindra detta 

genom att sätta en ny timeout gräns då felmeddelandet var att processen hade tagit 

för lång tid på sig. Detta visade sig dock inte fungera utan i stället har resultatet från 

den mätning med högst antal genomförda mätningar använts. Antalet mätningar för 

testscenario 10 för MongoDB blev därför bara 792 st mot de 1000 som skulle utförts. 

Samtidigt visar det sig att många av de sista mätvärdena i samtliga MongoDB-

mätningar med testscenario 10 ger värden över 100.000 ms. Som max peak:ar det på 

3.241.300 ms och som min fås tider på 58.594 ms. Detta gör att det är svårt att säga 

att det blir som i detta fall vid en annan typ av testmiljö. Dock är det så som 

resultaten ser ut i denna relativa jämförelse mellan CouchDB och MongoDB som 

plattformar för Arkivering av webbinnehåll. Därför kan det vara bra med vidare 

tester för att utröna om problemet beror på testmiljön i denna studie eller inte. 

 

Figur 10 Tider för att hitta sökta filer i CouchDB & MongoDB 

 

 

Figur 10 Tider för att hitta sökta stora PDF filer i CouchDB & MongoDB 

När det gäller den totala tiden, d.v.s. både hitta och hämta en fil från en mängd så 

blir tidsåtgången större vilket var att förvänta. MongoDB är även här snabbare än 

CouchDB när det gäller de mindre filerna och som tidigare långsammare när 

filstorleken blir stor (se Figur 12 och Figur 13). När CouchDB är som långsammast 

vid hämtning så går det ca 65 gånger långsammare än för MongoDB. Den skillnaden 

gäller vid hämtning av små txt filer utan belastning på servern. När det sedan gäller 

större filer som i Figur 13 så är skillnaderna sådana att MongoDB tar längre tid på sig 

att leverera filen så att klienten kan hämta hem och använda den. CouchDB är i detta 
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läge ca 3.6 gånger snabbare utan belastning på servern och ca 5.2 gånger snabbare 

med belastning 

 

Figur 12 Tider för att hitta och hämta mindre filer från CochDB & MongoDB  

 

 

Figur 13 Tider för att hitta och hämta stor PDF fil i CouchDB & MongoDB 

Efter att resultaten analyserats och förklarats syns det att målen för denna studie har 

uppnås genom att platformarna MongoDB och CouchDB har levererat resultat. Samt 

att dessa resultat kommer från att det har lagrats webbaserat innehåll i 

plattformarna samt att innehållet har kunnat hämtas ut från dem via de script som 

skapats för detta. Vilket medför att delmål 1 och 2 är uppnått. För att sedan uppnå 

delmål 3 så har experimentets resultat jämförts och beskrivits i denna sektion. Detta 

ger sammantaget en bild av att båda plattformarna fungerar som del i en 

arkivlösning och att de presterar olika bra vid olika scenarion som beskrivs mer i 

slutsatser (sektion 5.3). Det som kan ses som nytt i denna studie gent emot andra 

som behandlat NoSQL-databaser är sättet hur plattformarna används snarare än de 

resultat i form av tidsmätningar som fås ur experimentet. Tidigare har bara 

mätningar gjorts på access och förändringar av metadata. Medans det i denna studie 

tittats på hur användning av bilagor påverkar resultaten samt hur storleken på den 

fysiska databasen påverkar resultaten. Analysen påvisar att det inte går att säga att 
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MongoDB skall användas framför CouchDB för en arkivlösning. Utan hänsyn måste 

tas till hur plattformen skall användas. Skall den hysa riktigt stora bilagor så är den 

ena bättre än den andra och tvärt om vid mindre bilagor.  

5.3 Slutsatser 

Utifrån de resultat som har framtagits så kan följande slutsatser dras. 

Att om någon av NoSQL databaserna CochDB eller MongoDB skall användas som en 

del i en applikation för arkivering så bör följande frågor tas i beaktning: 

1. Hur stora filer kommer det att lagras? 

Detta för att om större filer skall lagras så kan CouchDB vara det bättre 

alternativet då dess sätt att hantera filer leder till kortare svarstider. Men 

om det skall lagras mindre filer så är MongoDB alternativet av dessa två 

som bör användas. Detta visas i svarstiderna i figur 10-13. 

 

 

2. Vilket format skall användas? 

Vilket format som används har betydelse för att CouchDB komprimerar de 

filer som läggs till i databasen och att txt filer kan komprimeras mer än pdf 

som exempel. Vilket har visat sig kan ha en betydelse om original filerna är 

stora. Detta blir tydligt vid kontroll av siffrorna i tabell 2. Om storleken på 

filen multipliceras med antalet filer så borde storleken på databasen bli 

större då filer för metadata relaterat till filen skapas som sedan kan 

hanteras av plattformen. Men så är inte fallet I CouchDB utan det blir en 

mindre siffra vilket bekräftar komprimering av filer. 

 

Svarar då denna studie på forskningsfrågorna i kapitel 3 och är delmålen i sektion 3.1 

uppnådda? Ja. På det vis att det kan påvisas att plattformarna presterar olika bra i 

olika scenarion som exempelvis vid hämtning av stora filer i en mängd gent emot 

små filer i en mängd. Det har även visats att NoSQL-databaserna kan arkivera 

material hämtat från webben. Samt att experimentet har lett fram till ett resultat som 

påvisar att de två studerade plattformarna CouchDB och MongoDB presterar olika 

bra i olika scenarion utifrån denna studies förutsättningar. 

 



 26 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Att webben ständigt förändras gör att det är viktigt att spara ned sådant innehåll som 

annars kan gå förlorat för framtida generationer och för allmänheten i stort. Att då 

utveckla teknologier som kan användas för att spara sådant innehåll och den mängd 

som produceras är därför viktigt. Att det är tidskrävande och kostsamt att utveckla 

speciell mjukvara för detta. Därför kan det vara enklare att använda en redan 

utvecklad programvara som passar de kriterier som krävs vid arkivering. Finns det 

då några sådana programvaror? Ja, NoSQL-databaser passar bra för detta syfte då de 

klarar att uppfylla de kriterier som finns i standarder för arkivering. 

Studien undersöker om NoSQL-databaserna CouchDB och MongoDB kan fungera 

som backendramverk i en applikation för att lagra material som skall arkiveras. 

Vidare undersöks det om den ena fungerar bättre än den andra. Detta görs genom att 

NoSQL-databaserna testas på serversidan och att servern är isolerad från utifrån 

kommande trafik för att kunna få så relevanta mätningar som möjligt. 

För att få fram ett resultat i studien används metoden experiment. Experimentet 

används för att besvara forskningsfrågorna i kapitel 3 sjunde stycket. Genom att 

använda de testscenarion som anges i Tabell 2 (kapitel 5, sektion 5.1) så kan svar på 

forskningsfrågorna i denna studie besvaras. Slutsatsen är att beroende på vad och 

hur teknologin skall användas så är det bättre att använda den ena teknologin hellre 

än den andra. Detta beror på att CouchDB är långsammare än MongoDB när det 

gäller att hitta och hämta data som består av små filer men däremot är CouchDB 

snabbare när det handlar om större filer. 

6.2 Diskussion 

Denna studie kan utifrån de resultat som presenteras vara till nytta för debatten 

kring vad som skall användas för att spara ned det som finns på webben.  Detta då 

det enligt Alfredsson (2014) inte studerats kring programvara och datorer som 

medium tidigare inom arkivvetenskapen. Hur vida denna avhandling kommer att 

visa sig ha någon större betydelse är dock svårt att säga. Men den kommer i alla fall 

kunna vara ett underlag för fortsatt forskning runt teknologier för arkivering. 

Studien har inte haft som syfte att studera hela aspekten kring arkivering. Utan har 

bara haft som syfte att studera den lilla del som är Archival Storage (kapitel 2, 

sektion 2.1.1). Detta gör att det saknas vissa delar som borde ha tagits upp 

exempelvis, hur hämtas materialet från webben, vilket format är mest framtidssäkert 

o.s.v. Tidigare forskning (Li & Manoharan 2013) kring NoSQL-databaser har 

behandlat hur snabbt operationerna skriv, läs, uppdatera och ta bort kan utföras i 

utvalda databaser. I denna studie studeras endast läs operationen vilken spelar en 

stor roll när det gäller användarupplevelsen i en applikation där material endast 

hämtas av användaren. Detta för att om en hämtning av ett material tar för lång tid 
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så kan detta innebära att användaren försöker hitta genvägar som i sin tur kan 

orsaka förvirring och eventuellt merkostnader. Om en hämtning av en arkiverad fil 

tar 55 sekunder eller om det tar 4 minuter och 48 sekunder är detta något som en 

användare kommer att reagera på? Ja troligen då detta är en stor skillnad i tid. Men 

om skillnaden bara är 0.5 sekunder så är ju skillnaden inte så stor. Dock kan 

skillnaden på en halv sekund bli märkbar vid många hämtningar. Tidsskillnaden hos 

två plattformar behöver i sig inte vara det som är avgörande av vilken plattform som 

skall användas i slutändan men det är i alla fall värt att känna till. I denna studie 

kunde det dock inte utföras mätningar på databaser där volymen av data ligger på 

över flera terabyte. Men mätningarna påvisar att vid större mängder data så har 

detta en betydelse för hur väl plattformarna presterar vad det gäller tidsåtgång för att 

utföra en specifik handling. Som jämförelse kan sägas att testscenario 10 från tabell 2 

tog ca 1 dygn att utföra för CochDB medans samma testscenario för MongoDB endast 

kom upp i 792 sökningar(se analys s22,23) och detta tog hela 3 dygn. 

För insättning och uppdatering används mjukvara som automatiskt utför detta. 

Detta sätt att arbeta skall inte på något sätt ersätta människan utan den måste 

fortfarande övervaka att systemet gör det som det skall göra. Därmed äventyras inte 

arkivaries betydelse i samhället utan den blir bara mer moderniserad enligt min 

uppfattning.  

6.3 Framtida arbete 

För att detta arbete skall kännas komplett skulle vidare arbete kring insättning av 

materialet studeras samt alla övriga aspekter som finns inom OAIS-modellen 

(kapitel 2, sektion 2.1.1). Exempelvis kan det vara ytterst relevant att undersöka hur 

vida rättighetsbegränsningarna är tillräkliga i teknologierna för att användas inom 

arkivering då detta är en viktig del i Access delen i OAIS-modellen. 

Vidare skulle det kunna utföras mer tester på andratyper av NoSQL-databaser för att 

utröna om det finns någon annan typ som är mer lämpad för arkivering än testade 

typer. Det skulle även vara bra att testa studiens scenario med annan hårdvara för att 

se om studiens resultat är valida oberoende av tekniska specifikationer eller inte. 

Då det under en längre tid sker förändringar hos de programvaror som använd så 

kan det även vara av intresse att på ett längre perspektiv att studera om det går att 

förfina mjukvaran för att just passa för arkivering då det inte var dess huvudsyfte 

från början. Allt detta kan leda till en bättre anpassad produkt för syftet arkivering av 

webben och förmedling av arkiverat material. 
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Appendix A -  PHP-scipt. 

CouchGetFile 

<?php 

 

$couch_dsn = "http://127.0.0.1:5984/";  

$couch_db = "arkiv"; //databases in use "arkiv" and "arkivtxt" 

 

require_once "./lib/couch.php"; 

require_once "./lib/couchClient.php"; 

require_once "./lib/couchDocument.php"; 

 

// set a new connector to the CouchDB server 

$client = new couchClient($couch_dsn,$couch_db); //$client contains 

all documents from database 

 

Random::seed(42); 

for ($i = 0; $i <= 999; $i++){ 

  

 $r=Random::num(1,419); 

 $str = "$r"; 

 $id = $str; 

  

 

 try { 

  $time_start = microtime_float(); 

  $doc = $client->getDoc($id); 

  $time_end = microtime_float(); 

 } catch ( Exception $e ) { 

  if ( $e->getCode() == 404 ) { 

     echo "Document " . $id . " does not exist !"; 

   } 

  exit(1); 

 } 

 

 $document = json_encode($doc, true); 

 echo $doc->_id. ' '; 

  

 preg_match('/_attachments":{"(.*)":{/', $document, $array1); 

 $attach = "$array1[1]"; 

 preg_match('/length":(.*),/', $document, $array); 

echo ' ' . $array[1] . ' '; //has the answer of the length of 

the attachment 
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try { 

  $answer_start = microtime_float(); 

$answer = shell_exec("curl -X GET 

http://10.7.11.163:5984/” . $couch_db : “/" . $id . "/" . 

$attach); 

  $answer_stop = microtime_float(); 

 } catch ( Exception $e ) { 

  if ( $e->getCode() == 404 ) { 

  echo "Document does not exist !"; 

  } 

  exit(1); 

 } 

  

$searchtime = ($time_end - $time_start); 

echo "$searchtime"; 

echo " "; 

$gettime =($answer_stop - $answer_start); 

echo "$gettime"; 

echo " ";  

$time = ($time_end - $time_start)+($answer_stop - 

$answer_start); 

echo "$time\n"; 

} 

 

////////////////////////////////////New 

code///////////////////////////////////////////// 

class Random { 

 

// random seed 

private static $RSeed = 0; 

  

// set seed 

public static function seed($s = 0) { 

self::$RSeed = abs(intval($s)) % 9999999 + 1; 

self::num(); 

} 

  

// generate random number 

public static function num($min = 0, $max = 9999999) { 

if (self::$RSeed == 0) self::seed(mt_rand()); 

self::$RSeed = (self::$RSeed * 125) % 2796203; 

return self::$RSeed % ($max - $min + 1) + $min; 

} 

 

}  

 

/** 

 * Simple function to replicate PHP 5 behaviour 

http://10.7.11.163:5984/
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 */ 

function microtime_float() 

{ 

    list($usec, $sec) = explode(" ", microtime()); 

    return ((float)$usec + (float)$sec); 

} 

?> 

 

MongoGetFile 

<?PHP 

 

// connect to mongodb 

$m = new MongoClient(); 

// select a database 

$db = $m->selectDB("arkiv"); // Select DB 

$grid = $db->getGridFS(); // Initialize GridFS 

$col='fs.files'; 

 

Random::seed(42); 

for ($i = 0; $i <= 999; $i++){ 

  

 $r=Random::num(1,419); 

 $mongoid = $r; 

  

 try { 

  $time_start = microtime_float(); 

$file = $grid->findOne(array("_id" => $mongoid)); //gets 

document from database 

  $time_end = microtime_float(); 

 } catch (Exception $e) { 

echo "Error:".$e->getMessage()." (errcode=".$e-

>getCode().")\n"; 

  exit(1); 

 } 

    

 try { 

  $answer_start = microtime_float(); 

  $theFile = $file->getBytes(); //gets the file  

  $answer_stop = microtime_float(); 

 } catch (Exception $e) { 

echo "Error:".$e->getMessage()." (errcode=".$e-

>getCode().")\n"; 

  exit(1); 

 }  

 print_r($file->file['_id']); 

 echo " "; 

 print_r($file->file['length']); 
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 echo " "; 

 $find = ($time_end - $time_start); 

 echo “$find”; 

 echo “ ”; 

 $get = ($answer_stop - $answer_start); 

 echo “$get”; 

 echo “ ”; 

$time = ($time_end - $time_start)+($answer_stop - 

$answer_start); 

 echo "$time\n";  

$m->close(); //close connection 

} 

 

////////////////////////////////////New 

code///////////////////////////////////////////// 

class Random { 

 

// random seed 

 private static $RSeed = 0; 

  

// set seed 

 public static function seed($s = 0) { 

  self::$RSeed = abs(intval($s)) % 9999999 + 1; 

  self::num(); 

 } 

  

// generate random number 

 public static function num($min = 0, $max = 9999999) { 

  if (self::$RSeed == 0) self::seed(mt_rand()); 

  self::$RSeed = (self::$RSeed * 125) % 2796203; 

  return self::$RSeed % ($max - $min + 1) + $min; 

 } 

}  

 

/** 

* Simple function to replicate PHP 5 behaviour 

*/ 

function microtime_float() 

{ 

 list($usec, $sec) = explode(" ", microtime()); 

 return ((float)$usec + (float)$sec); 

} 

?> 
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CouchPopulate 

<?php 

 

$couch_dsn = "http://127.0.0.1:5984/";  

$couch_db = "arkiv"; 

 

require_once "./lib/couch.php"; 

require_once "./lib/couchClient.php"; 

require_once "./lib/couchDocument.php"; 

 

// set a new connector to the CouchDB server 

$client = new couchClient($couch_dsn,$couch_db); 

 

$filename = 'paths-to-pdf.txt'; //file with paths to files 

$contents = file($filename); 

$new_doc = new stdClass();  //creates new document 

$count = 1; 

 

foreach($contents as $line) { 

$str = "$count"; //makes string of integer 

$new_doc->_id = $str; // creates new document with the string 

as id 

   

try { 

$response = $client->storeDoc($new_doc);  //stores the 

new docoment 

} catch (Exception $e) { 

echo "ERROR: ".$e->getMessage()." (".$e-

>getCode().")<br>\n"; 

exit(1); 

} 

echo "Doc recorded. id = ".$response->id." and revision = 

".$response->rev."<br><br>\n"; 

   

 try { 

  $path_parts = pathinfo($line); 

$doc = $client->getDoc($response->id); //gets the id of 

the newly created document 

 } catch (Exception $e) { 

echo "Error:".$e->getMessage()." (errcode=".$e-

>getCode().")\n"; 

exit(1); 

 } 

 

 $usedDocument = trim($response->id); 

 $line = trim($line); 

 $newPath = trim($path_parts['basename']); 

 $doc = $client->getDoc($usedDocument); 
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try { 

$ok = $client->storeAttachment($doc, $line, 'text/pdf', 

$newPath);  //tries to store a attachment to newly stored 

document 

} catch (Exception $e) { 

echo "ERROR: ".$e->getMessage()." (".$e-

>getCode().")<br>\n"; // gives ERROR: File 

/pdfer/main.pdf does not exist (0) 

exit(1); 

} 

   

 print_r($ok);echo "<br>", "<br>"; 

 $count++; 

  

} 

 

 

 

try { 

 $all_docs = $client->getAllDocs(); 

  

} catch (Exception $e) { 

echo "Error:".$e->getMessage()." (errcode=".$e-

>getCode().")\n"; 

 exit(1); 

} 

 

echo "Database has " . $all_docs->total_rows . " documents<br><br>"; 

 

foreach ( $all_docs->rows as $row ){ 

echo "Document ID: " . $row->id . "<br>"; 

echo "Document key " . $row->id . "<br>"; 

echo "Revision number: " . $row->key . "<br>"; 

echo  "<br><br>";//newlines 

} 

?> 
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MongoPopulate 

<?php 

//------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

// dbConnect - Makes database connection 

//------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

// connect to mongodb 

$m = new MongoClient(); 

echo "Connection to database successfully"."<br>"; 

 

$gridfs = $m->selectDB('arkiv')->getGridFS(); 

 

$filename = 'paths-to-pdf.txt'; //file with paths to files 

$contents = file($filename); 

$counter=1; 

$path="./pdfer/"; 

foreach($contents as $line) { 

try { 

  $path_parts = pathinfo($line); 

 } catch (Exception $e) { 

echo "Error:".$e->getMessage()." (errcode=".$e-

>getCode().")\n"; 

exit(1); 

 } 

 

 $newfile = trim($path_parts['basename']); 

  

 try { 

  $line $counter  ";  //creates command object 

$storedfile = $gridfs->storeFile($path . $newfile, 

array("_id" => $counter, 

"metadata"=>array("filename"=>$newfile), 

"filename"=>$newfile)); 

 } catch (Exception $e) { 

echo "ERROR: ".$e->getMessage()." (".$e-

>getCode().")<br>\n";  

exit(1); 

 } 

  

var_dump($storedfile); 

 $counter++; 

}       

?> 


