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ABSTRACT 
 
 

 
Context. Performance and resource usage is often an important factor for database driven services. 
Depending on the purpose of the application, choosing the wrong type of database may require 
unnecessary hardware upgrades or replacements.  
Objectives. This study investigates the differences in performance and resource usage between 
different SQL- and NoSQL-databases. The study is a comparison that focuses on how the databases 
perform in different applications. The purpose is to give a hint of which database may be the most 
appropriate depending on the application.  
Methods. The different databases are compared using experiments, executed with the help of a testing 
tool developed to measure the performance and resource usage for the different databases.  
Results. Several tests have been executed on Cassandra, MongoDB and MySQL that are the databases 
used in this study. Where the performance is measured as operations per second and the resource 
usage is measured as the activity of CPU, RAM and harddrive.  
Conclusions. We conclude that the databases perform differently well dependning on the application. 
In some of the cases MongoDB performed the best, while MySQL performed best in others. The 
resource usage also differs a lot, like the performance, dependning on the application. As a conclusion 
it’s recommended to test what database may suit the specific situation depending on the application. 
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ABSTRAKT 
 
 

 
Sammanhang. Prestanda och resursanvändning är ofta en viktig faktor hos olika databasdrivna 
tjänster. Att välja fel typ av databas för sitt ändamål kan ofta leda till att man behöver uppgradera och 
byta ut sin hårdvara i förtid. 
Mål. I denna studie undersöker vi de skillnader i prestanda och resursanvändning som finns mellan 
olika SQL- och NoSQL-databaser. Jämförelsen fokuserar kring hur databaserna presterar i olika 
användningsområden. Meningen är att kunna ge en fingervisning i vilken databas som kan vara 
lämplig beroende på användningsområde. 
Metoder. De olika databaserna jämförs med hjälp av experiment, där vi har implementerat ett 
testverktyg för att mäta databasernas prestanda och resursanvändning. 
Resultat. Ett flertal test utförs på databaserna Cassandra, MongoDB och MySQL där prestanda i form 
av operationer per sekund och resursanvändning i form av CPU-, minnes- och hårddiskaktivitet mäts. 
Slutsatser. Vi har kommit fram till att de olika databaserna presterar olika bra för varje 
användningsområde. I vissa av testen presterar MongoDB bäst medan MySQL presterar bäst i andra. 
Resursanvändningen skiljer sig precis som prestandan mycket mellan databaserna beroende på 
användningsområde. Sammanfattningsvis är det rekommenderat att testa sig fram till vilken databas 
som passar bäst för det specifika användningsområde man ska ha den till 
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1 INTRODUKTION 
För endast några år sedan började det växa fram nya databaser som valde att ta avstånd 

från de traditionella relationsdatabaserna. Dessa nya databaser refereras oftast till som 

NoSQL-databaser (Not only Structured Query Language) [1] just för att de inte 

använder sig av frågespråket SQL (Structured Query Language) [2]. Dessa NoSQL-

databaser har ökat mycket i populäritet, dels på grund av den utveckling som skett 

inom sociala medier där behovet av enorma lagringslösningar har kommit till. Då 

relationsdatabaser inte har kunnat tillgodose dessa behov har flera personer och företag 

valt att implementera en annan typ av databas för att lösa detta problem. 

 

Vad detta arbete handlar om är en jämförelse av olika SQL- och NoSQL-databaser. De 

valda databaserna är Cassandra [6], MongoDB [7] och MySQL [8]. Dessa databaser 

har valts då de är de mest populära open-source databaserna [19].  

 Fokus är kring prestanda och resursanvändning för olika användningsområden, i detta 

fall en webshop, ett forum, ett logsystem och en Twitter-klon. De databaser som 

används i denna jämförelse kommer vara Cassandra, MongoDB och MySQL. 

Meningen är att kunna se vilka databaser som kan vara mest lämpliga för varje 

användningsområde ur en prestandasynpunkt.  

 

Avsikten är att kunna jämföra SQL- och NoSQL-databaser på ett annorlunda sätt än 

vad som gjorts tidigare, då många endast jämfört skriv- och läshastigheter på enkla 

datamodeller. Detta har skapat en avsaknad för jämförelser där man jämför alla 

operationer i CRUD (Create, Read Update, Delete) [4] på mer komplexa datamodeller. 

Jämförelser brukar ibland fokusera kring ett specifikt användningsområde, t.ex. ett 

system som lagrar sensordata [5]. Det är också vanligt att en jämförelse bara fokuserar 

på t.ex. key-value data. Därför jämförs både flera användningsomården och 

operationer. Anledningen till detta arbete blir alltså dels för att tillgodose ett eget 

intresse kring hur databaserna presterar men samtidigt för att fylla ut det hål som i 

dagsläget är delvis tomt.  

 

1.1 Målgrupp 
Detta arbete riktar sig till personer med viss erfarenhet inom databaser. Det är 

rekommenderat att man är medveten om att det finns olika typer av databaser och hur 

dessa kan skilja sig. Meningen är att man ska kunna få en fingervisning om de 

prestandaskillnader som finns mellan specifikt Cassandra, MongoDB och MySQL för 

de användningsområden som jämförs. 

 

1.2 Begränsningar 
I denna jämförelse kommer endast prestanda och resursanvändning att jämföras. 

Därför lämnas andra aspekter utanför, t.ex. hur databaserna hanterar ACID (Atomicity, 

Consistency, Isolation, Durability) [3] eller hur de skalar i klustermiljö. Databaserna 

jämförs också under full belastning, därför är inte resultaten nödvändigtvis 

representativa för en produktionsmiljö. 

1.3 Dokumentets struktur 
Strukturen i detta arbete är enligt följande: I kapitel 2 Bakgrund beskrivs vissa 

skillnader mellan olika SQL- och NoSQL-databaser, vad det finns för olika 

databastyper och de databaser som kommer jämföras. I kapitel 3 Problembeskrivning 

och problemförklaring beskrivs syftet och målen bakom arbetet, samt de 

forskningsfrågor som är tänkta att besvaras. I kapitel 4 Teori beskrivs våra 
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användningsområden i mer detalj. I kapitel 5 Tillvägagångsätt och metod beskrivs de 

experiment som utförs för att jämföra databaserna. I kapitel 6 Resultat presenteras de 

resultat som experimenten genererade. I kapitel 7 Relaterade arbete finns en jämförelse 

med andra arbeten, hur våra resultat skiljer sig och vilka för- och nackdelar som finns i 

vår jämförelse. Slutligen diskuteras slutsatserna i kapitel 8 Slutsatser. 

I Appendix I. Testdata finns en närmare beskrivning av de systemkoncept som använts 

och vad dess dataförhållanden är baserade på. I Appendix II. Datamodell finns de 

datamodeller som använts för varje databas. I Appendix III. Diagram finns 

diagrammen för alla användningsområden samlade. Källkod och skript som använts 

under experimentets gång finns i en separat .zip-fil. 
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2 BAKGRUND 
Databaser de senaste årtionden har nästan enbart bestått av relationsdatabaser. På 

senare år har däremot nya typer av applikationer växt fram som ställt nya krav på 

databaserna. Nuförtiden finns det en mängd databaser som identifierar sig som NoSQL 

i kontrast till relationsdatabasernas SQL. De krav som nämns är bland annat hög 

prestanda, hög skalbarhet och enorm lagring [20] vilket många av de traditionella 

relationsdatabaserna har svårt att hantera.   

 

2.1 SQL och NoSQL 
Den största skillnaden mellan relationsdatabaser och icke-relationsdatabaser är hur de 

lagrar och hanterar sin data. Frågespråket SQL är ett vedertaget begrepp och 

implementeras av många relationsdatabaser som används i dag, därför benämns oftast 

relationsdatabaser som SQL-databaser. Icke-relationsdatabaser brukar därför utmärka 

sig genom att benämna sig själva som NoSQL-databaser. Detta dels för att de inte 

använder SQL men också för de använder sig av ett annat sätt för att lagra data som 

inte alltid är relationsbaserat. NoSQL specificerar alltså inte en viss typ av databas som 

SQL och dess relationsdatabas. Eftersom majoriteten av dagens databaser är SQL-

baserade används fortfarande NoSQL som ett uttryck för att gruppera de andra typerna 

av databaserna som inte använder sig av SQL, t.ex dokumentdatabaser. 

 

2.2 Databaser 
Eftersom data kan variera i form och mängd så finns det ett antal olika typer av 

databaser. Då viss data inte passar att lagras i form av t.ex. relationer eller dokument, 

så finns det fler typer att välja från. Bland de mest använda finns relation, dokument, 

key-value och wide-column (column-oriented) [9]. 

 

2.2.1 MySQL 
MySQL är en populär relationsdatabas som började utvecklas under 90-talet. I en 

relationsdatabas lagras datan i tabeller. Varje tabell delas in i rader och kolumner där 

varje rad representerar en unik entitet.  

 

Person 
first_name | last_name | phone    | salary 
Erik       | Johansson | 12345678 | 25000 
 
Department 
short | name        | building 
uv    | Utveckling  | 4 
 

I detta exempel finns det två tabeller, en som beskriver personer och en som beskriver 

avdelningar. 

 



 

7 

 

Det som skiljer relationsdatabaser är just användandet av relationer mellan tabeller. 

Där man har  olika entiteter som har ett samband. Ändrar man lite på exemplet ovan 

och säger att den person tillhör en avdelning, så kan det se ut så här: 

 

Person 
first_name | last_name  | phone    | salary | department 
Erik       | Johansson  | 12345678 | 25000  | uv 
 
Department     
short | name        | building 
uv    | Utveckling  | 4 
 

Nu finns det en extra kolumn hos personen som pekar ut en specifik avdelning. Med 

hjälp av denna nyckel kan man enkelt hitta rätt rad i tabellen för avdelningar. Detta gör 

det möjligt att hämta information om en person och dess avdelning i samma fråga till 

databasen. Samtidigt undkommer man duplicerad data till viss mängd, då inte varje 

person behöver hålla all information om avdelningen. 

 

Introducerar man mer data skalar alltså tabellerna endast på höjden. 

 

Person 
first_name | last_name | phone    | salary | department 
Erik       | Johansson | 12345678 | 25000  | uv 
Lars       | Andersson | 17474747 | 30000  | uv 
Karl       | Nilsson   | 84814848 | 35000  | ek 
Johan      | Olsson    | 94184141 | 35000  | uv 
 
Department 
short | name        | building 
uv    | Utveckling  | 4 
ek    | Ekonomi     | 2 
 

 

Eftersom relationsdatabaser använder sig av fasta kolumner och representerar entiteter 

med rader i en tabell så krävs ett databasschema. Ett databasschema definierar vilka 

tabeller som finns, vilka kolumner de innehåller och vilka relationer som finns mellan 

dem.  

 

MySQL använder sig av frågespråket SQL, Structured Query Language som är ett 

standardiserat frågespråk utvecklat för att hämta, sätta in och modifiera data i en 

relationsdatabas. En fråga består vanligtvis av två beståndsdelar: (1) vilken operation 

som ska utföras och (2) på vilken tabell den ska utföras. 

 

Vill man hämta alla personer i exemplet ovanför skriver man enklast: 

 

SELECT * FROM Person; 
 

SELECT för att hämta, * för alla värden (kolumner), FROM Persons för att specificera 

att man vill hämta från tabellen Persons. 
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Vill man specificera en specifik rad kan man använda sig av en WHERE-sats. Denna 

fråga kommer hämta all data precis som innan fast endast de rader som har namnet 

"Johan". 

 

SELECT * FROM Person WHERE namn="Johan"; 
 

För att binda samman relationer kan man använda sig av JOIN. Denna fråga kommer 

hämta all data för alla personer och fylla ut med alla korrekta mappningar från 

Department. 

 

SELECT * FROM Person JOIN Department ON 
Persons.department=Department.short; 
 

 

Resultatet skulle alltså se ut enligt följande: 

 

first_name | last_name | phone    | salary | short | name       | building  
Erik       | Johansson | 12345678 | 25000  | uv    | Utveckling | 4 
Lars       | Andersson | 17474747 | 30000  | uv    | Utveckling | 4 
Karl       | Nilsson   | 84814848 | 35000  | ek    | Ekonomi    | 2 
Johan      | Olsson    | 94184141 | 35000  | uv    | Utveckling | 4 

 

 

 

 

2.2.2 MongoDB 
 

"MongoDB är en open-source dokumentdatabas som tillhandahåller hög prestanda, 

hög tillgänglighet och automatiskt skalning." [10] 

 

En dokumentdatabas lagrar varje entitet i databasen som ett dokument. Ett dokument 

är oftast en avancerad datastruktur som innehåller all information som behövs. 

Dokumenten tillåter att ett värde inte nödvändigtvis behöver vara t.ex. en sträng, ett 

heltal eller ett datum. Det kan likaväl vara ett annat dokument, en lista av strängar eller 

en lista av blandade datatyper.  

 

{ 
 first_name: "Erik", 
 last_name: "Johansson", 
 age: 27, 
 phone: [12345678, 23456789], 

salary: 25000, 
department: { 

        name: "Utveckling", 
        short: "uv", 
        building: 4 
    } 
} 
 

I det här exemplet representerar dokumentet en person. Personen har ett förnamn, ett 

efternamn, en ålder,  två telefonnummer och en avdelning. Förnamnet och efternamnet 

är endast vanliga strängar, åldern är ett nummer, telefonnummret är en lista med två 

nummer och avdelningen är ett inre dokument som beskriver avdelningen. 
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MongoDB är schemalös, vilket betyder att man inte behöver definiera vilka värden 

som ska finnas i ett dokument. Två dokument behöver alltså inte nödvändigtvis bestå 

av samma nycklar och typer av värden, utan detta kan skilja sig från dokument till 

dokument. 

 

Utifrån sett består MongoDB av tre delar: databas, samling ("collection") och 

dokument. En databas innehåller samlingar och varje samling innehåller dokument. 

Jämför man med en relationsdatabas så kan varje samling jämföras med en tabell och 

varje dokument jämföras med en rad i tabellen. 

 

Databas 
    Samling 
        Dokument 
        Dokument 
        Dokument 
    Samling 
        Dokument 
        Dokument 
 

 

Till skillnad från många andra databaser använder inte MongoDB sig av ett frågespråk. 

Istället är det en form av programmeringsliknande syntax. En fråga till databasen 

består av fyra delar: (1) till vilken samling frågan ska ställas, (2) vilken operation 

frågan ska utföra, (3) kriterierna för frågan och (4) eventuella modifierare.  

 

En fråga för att hämta alla användare från samlingen "users" med namnet "Johan" kan 

se ut: 

 

db.users.find({name:"Johan"}) 
 

En modifierare kan användas för att t.ex. sortera resultaten. Ställer man samma fråga 

som ovan fast med stigande sortering på ålder blir det: 

 

db.users.find({name:"Johan"}).sort({age:1}) 
 

Precis som många andra NoSQL-databaser har MongoDB en möjlighet att skala på 

bredden. Vilket istället för att enbart använda en stor server kan man dela upp 

databasen på flera mindre servrar. Detta gör det möjligt att öka redundansen och 

samtidigt snabba upp hastigheterna då frågorna kan delas mellan olika servrar 

beroende på vilken server som har den data man söker.  

 

 

2.2.3 Cassandra 
Cassandra är en NoSQL-databas av typen “wide-column”, internt hanterar den 

superkolumner och här mappas en nyckelvärdeskolumn till en rad med kolumner. 

Fram till version 1.2 av databasen användes binärprotokollet Thrift som standard för 

att hantera kolumnerna, men ersattes senare av CQL3. Detta har gjort att databasen 

använder sig utav fasta scheman för hur  

kolumnfamiljerna ska se ut, dock sparas det fortfarande internt i superkolumner. 

 

I en kolumnfamilj finns en partitionsnyckel (nyckelvärdeskolumn) per rad vilken 

används till flera ändamål. Partitionsnyckeln används både för att bestämma vilken 

nod i klustret som datan finns på och även för att identifiera vilken fysisk rad det är. 

Övergången till CQL3 har gjort att datamodelleringen blivit annorlunda. Om endast en 
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primärnyckel används så sparas endast en logisk rad i en fysisk rad med primärnyckeln 

som partitionsnyckel. Om det istället finns flera en primärnyckel och ett antal 

kandidatnycklar så används endast den första som partitionsnyckel vilket leder till att 

alla logiska rader som har samma primärnyckel sparas i samma fysiska rad. 

 

För att beskriva hur en fysisk och logisk rad hänger ihop kan det som exempel tänkas 

en kolumnfamilj som innehåller loggar och sorterar dem på tid. För detta behövs en 

tidpunkt, ett unikt id och ett meddelande. I Cassandra används oftast datatypen 

Universally Unique IDentifier(UUID) för att hantera unika id. 

 

CREATE TABLE LoggByTime ( 
  date timestamp, 
  id uuid, 
  message text, 
  PRIMARY KEY(date, id) 
); 
 

Med två insatta loggar på samma tidpunkt kan det t.ex. se ut på det här sättet i den 

fysiska lagringen: 

 

Date 

2014-04-

20 

22:38:19 

550...4000:id 550...4000:message 550...4001:id 550...4001:message 

550...4000 ”Logg1” 550...4001 ”Logg2” 

 

Görs då en CQL-query “SELECT * FROM LogByTime” så svarar databasen på det 

här sättet: 

 

Date Id Message 

2014-04-20 22:38:19 550...4000 ”Logg1” 

2014-04-20 22:38:19 550...4001 ”Logg2” 

 

Om en logg till sätts in fast på en annan tidpunkt kan det istället se ut på det här sättet i 

den fysiska lagringen: 

 

Date 

2014-04-

20 

22:38:19 

550...4000:id 550...4000:message 550...4001:id 550...4001:message 

550...4000 ”Logg1” 550...4001 ”Logg2” 

2014-04-

20 

22:39:41 

550...4002:id 550...4002:message   

550...4002 ”Logg3”   

   

Med samma query som innan blir svaret istället: 

 

Date Id Message 

2014-04-20 22:38:19 550...4000 ”Logg1” 

2014-04-20 22:38:19 550...4001 ”Logg2” 

2014-04-20 22:39:41 550...4002 ”Logg3” 
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2.3 Relaterat arbete 
Prestandatester av SQL och NoSQL databaser har utförs ett antal gånger tidigare. När 

de flesta jämför prestanda handlar det om skriv- och läshastigheter. Wester och 

Fredriksson [11] har som mål att jämföra vilken databas av MySQL och MongoDB 

som snabbast skriver och läser data. Li och Manoharan [12] utreder vilken databas 

som snabbast initierar, läser, skriver, uppdaterar och tar bort data. De använder sig 

endast av key-value vid sina jämförelser. Experimentet som Meijer et al. [13] utför 

fokuserar kring prestandan för ett specifikt användningsområde, i deras fall sensordata.  

 

Det som är gemensamt för dessa jämförelser är att de endast använder sig av en 

datamodell, vilket gör att alla databaserna endast jämförs med en specifik typ av data. 

Samtidigt har alla valt att endast jämföra hur snabbt databaserna skriver och läser med 

undatag för Li och Manoharan som också testar uppdatering, borttagning och 

inititering. Deras resultat visar att av de tre databaserna som jämförelsen i detta arbete 

bygger på så presterar MongoDB bäst i alla test, med undantag för något specifikt 

testfall. 
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3 PROBLEMBESKRIVNING OCH 

PROBLEMFÖRKLARING 
 

Syftet med det här arbetet är att komma fram till vilken skillnad i prestanda och 

resursanvändning det finns mellan olika SQL- och NoSQL-databaser beroende på 

användningsområde. Användningsområdena är forum, logsystem, twitter och 

webshop, dessa beskrivs i mer detalj i kap. 4.1. Databaserna är Cassandra, MongoDB 

och MySQL som beskrivs i kap. 2.2. 

 

Eftersom syftet med detta arbete är att kunna jämföra databaser behövs förstås ett 

verktyg för detta. Målen för arbetet blir alltså enligt följande: 

 

1. Utveckla ett testverktyg för att kunna jämföra databasers prestanda och 

responstid. 

2. Jämför de olika databaserna gällande resursanvändning, prestanda, responstid 

och datamängd med hjälp av verktyget. 

 

Resursanvändningen kommer att mätas i CPU-aktivitet, minnesanvändning samt 

hårddiskaktivitet. Prestandan kommer att mätas i antalet CRUD-operationer som kan 

utföras samtidigt och vilken tid det tar att utföra operationen. Responstiden avser hur 

lång tid det tar att få ett svar från databasen för en operation. Datamängden är antalet 

entiteter som sätts in i databasen under ett test. 

 

De forskningsfrågor som valts är följande: 

1. Vilken databas är bäst gällande prestanda och responstid för varje 

användningsområde? 

2. Vilken databas använder resurserna bäst för varje användningsområde? 

3. Hur påverkas databasernas prestanda när datamängden ökar? 
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4 TEORI 

4.1 Systemkoncept 
Ett systemkoncept är en förenklad modell av ett redan existerande 

användningsområde. De användningsområden som vi baserar våra systemkoncept på 

är forum, webshop, logsystem och Twitter. Ett systemkoncept består av ett antal olika 

entiteter. Varje entitet motsvarar ett objekt av någon sort, t.ex. en artikel i en webshop. 

Dessa systemkoncept valdes för att skapa en variation av datastuktur, datamängd och 

operationsfördelning. För att undvika en helt påhittad datastruktur och 

operationsfördelning valdes istället ett antal populära databasdrivna system som redan 

har denna variation. Undantagsfallet är i så fall logsystemet som möjligtvis inte är lika 

populärt, däremot är det enda systemet som utför mycket fler skrivningar än läsningar.  

 

Forum 

Ett forum består av användare, kategorier, trådar och inlägg. En användare kan skapa 

trådar och skriva inlägg. En tråd tillhör en kategori och ett inlägg tillhör en tråd. I ett 

forum finns en högre mängd läsningar i förhållande till skrivningar och andra 

operationer. Detta för att forumet oftare visas än att nytt innehåll skapas. 

Operationerna borttagning och uppdatering sker sällan. Belastningen består främst av 

skapandet av nya inlägg och trådar men också hämtning av inlägg som tillhör en tråd. 

 

Logsystem 

Ett logsystem består av loggar, där varje logg har nödvändig information för att 

identifiera den. Logsystemet består till största delen av skrivningar, med endast ett 

fåtal av de andra operationerna per skrivning. Detta då skrivningar sker automatiskt 

när en händelse inträffar medan de andra operationerna utförs manuellt. 

 

Twitter 

Twitter består av tweets, användare, tidslinjer och hashtags. En användare kan följa 

användare och bli följd av andra användare. Användaren kan också skriva tweets som 

syns på sin egna och alla följares tidslinje. En tidslinje samling av de senaste tweetsen, 

de kan vara tweets gjorda av de som en användare följer eller en samling av 

användarens egna tweets. De kan också representera sökningar, t.ex. alla tweets med 

en specifik hashtag. I twitter så är det fler operationer för läsning än för skrivning, då 

tweets hämtas oftare än de skrivs. Denna skillnad är dock något jämnare än i ett forum. 

Uppdatering och borttagning sker däremot sällan. Den främsta belastning består av 

skapade och hämtning av nya tweets som behöver nå ut till alla följare. 

 

Webshop 

En webshop består av ordrar, kunder, kategorier, artiklar och nyckelord. En kategori 

innehåller artiklar och en artikel kan finnas i flera kategorier. En artikel har nyckelord, 

som kan användas för att söka efter en artikel. Kunder kan skapa ordrar innehållande 

en eller flera artiklar. I webshop är det väldigt många sökningar och läsningar, med 

något lägre antal skrivningar. Borttagningar och uppdateringar sker sällan. Detta då en 

webshop inte lägger till nya artiklar eller kategorier ofta utan snarare mest hanterar 

hämtningar av artiklar eller sökningar på artiklar. 
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5 TILLVÄGAGÅNGSÄTT OCH METOD 
För att undersöka problemet utfördes experiment på de olika databaserna. 

Experimenten testar databaserna med olika systemkoncept, datamängder och 

belastningsmängder.  

5.1 Experiment 
För att utföra experimentet användes en klient och en server. Klienten hade ett 

testprogram som var uppdelat i fem delar. Dessa delar motsvararde varsin operation i 

CRUD med tillägget sökning som en separat operation. Servern körde en av de tre 

databaserna åt gången tillsammans med ett resursloggningsskript. 

 

Eftersom både relationsdatabaser och icke-relationsdatabaser jämförs är det inte 

möjligt att använda samma datamodell i databaserna. För att hantera detta jämförs 

databaserna på den externa nivån i ANSI-SPARC arkitekturen [14]. Informationen 

som hanteras för varje systemkoncept ser alltså likadan ut, medan datamodell samt 

data skiljer sig. För att vara säkra på att alla databaserna innehöll samma information 

valdes ett antal frågor för varje systemkoncept som databaserna kunde besvara. T.ex. 

lista alla inlägg som tillhör en tråd i forumet. Alla frågor finns listade under en egen 

sektion för varje systemkoncept i Appendix I Testdata. 

 

För att jämföra insättningshastigheten mellan de olika databaserna mäts antalet 

entiteter som blivit insatta istället för antalet skrivningar. Detta då datamodellen skiljer 

sig mellan databaserna. En normaliserad SQL databas sparar datan i en tabell och har 

sedan referenser för att tillgodose komplexa databasförfrågningar via joins. Vissa 

NoSQL-databaser som Cassandra använder sig däremot av principen att det ska vara 

denormaliserat, dvs. en förfrågan till en tabell ska ge all information som behövs. 

Detta gör att antalet skrivningar per entitet kan variera mellan de olika databaserna.  

 

5.1.1 Testdata 
Den testdata som används består av Java-objekt som representerar en entitet från ett 

systemkoncept. Varje objekt innehåller ett antal parametrar för att representera en 

entitet. En tweet har t.ex. ett id, ett id för skaparen, ett meddelande, ett datum och en 

lista med hashtags.  Utöver detta innehåller dessa objekt även en lista på vilka CRUD-

operationer som ska utföras, t.ex. ifall entiteten endast ska skrivas eller om den också 

ska läsas och tas bort.  

 

Denna testdata genereras i fyra olika mängder för varje systemkoncept och samma 

data används för varje databas för att göra testen så rättvisa som möjligt. I Tabell 1 

visas datamängden för varje systemkoncept, siffrorna är det totala antalet objekt som 

finns i varje mängd. 

 

 Forum Logsystem Twitter Webshop 

Mängd 1 2638 3000 15625 20000 

Mängd 2 8833 15000 28125 40000 

Mängd 3 29250 75000 56250 80000 

Mängd 4 96000 375000 112500 150000 

Tabell 1 Datamängder för systemkoncept 
 

För att kunna generera data som representerar de olika systemen samlades data in från 

faktiska system. Forum baseras på sweclockers.com [15], Twitter baseras på 

twitter.com [16] och Webshopen baseras på dustinhome.se [17]. Eftersom det inte var 
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möjligt att hitta ett logsystem baserar vi detta på ett tidigare logsystem vi har 

implementerat. För mer utförlig specifikation se Appendix I. 

 

Det som söktes i den data som samlades in var förhållandet mellan de olika entiteterna 

i systemkoncepten. För Twitter är det t.ex. hur många tweets varje användare skapade 

och hur många gånger en användares tidslinje laddades. Det viktigaste var hur 

operationerna höll sig till varann, eftersom det är operationerna som utgör arbetet för 

en databas. Den data som då söktes var både hur många av varje entitet det finns men 

också hur ofta varje entitet lästes, skrevs, uppdaterades och togs bort från databasen. 

 

Då det fanns brister i den data som samlats in gjordes ett antal antaganden om 

datamängder och trafik. Samtidigt behövdes viss data räknas om i storlek för att passa 

jämförelsen, vilket betyder att testen inte nödvändigtvis representerar exakt den 

datamängd och datarelation som finns hos de faktiska systemen. 

 

För varje datamängd bestämdes en basentitet utifrån vilken de andra entiteternas 

mängd och operationer kan räknas ut. Detta gör det möjligt att specificera t.ex. antalet 

användare i ett forum och räkna ut en korrekt mängd inlägg, trådar och liknande.   

 

Alla värden som finns i testdatan är skapade med hjälp av en slumpgenerator, denna 

används till tal, ord och längre texter. Eftersom varje systemkoncept skiljer sig i antalet 

operationer, där vissa läser oftare än de skriver, valde vi att dela upp den data vi 

genererade i två delar för vissa systemkoncept. Där dumpas första halvan av datan in i 

databasen och sedan utförs testem på den andra halvan. Detta var nödvändigt då vissa 

systemkoncept annars inte hade kunnat läsa något förutom den data som precis satts in, 

vilket inte skapar någon belastning för databasen.  

 

5.1.2 Testprogram 
 

Testprogrammet startas med hjälp av ett antal parametrar. Dessa är vilken databas som 

ska testas, antal entiteter, vilket systemkoncept och gräns på antalet queries. 

Programmet bygger på köer för entitetsobjekt och trådar. Det används en kö för varje 

typ av operation och en extra för de entitetsobjekt som en operation precis har utförts 

på. De trådar som används är en för läsning av entitetsobjekt, en tråd som skickar 

vidare entiteter efter att en operation utförts på dem, fyra trådar per operation samt en 

tråd som mäter antalet operationer per sekund och hur lång tid det tog att utföra 

operationerna. Totalt använde programmet alltså 23 trådar. Anledningen till att varje 

operation hade en egen kö och fyra trådar är för att de olika operationerna skulle kunna 

utföras samtidigt. Hade det istället varit en enda kö hade det endast blivit skrivningar i 

början och först efter ett tag hade operationerna blandat sig. Den tråden som hanterar 

mätning av operationer per sekund och responstid per operation körs endast var tionde 

sekund där den hämtar in data från operationstrådarna.  
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I Figur 1ses hur en entitet kan passera genom systemet, bland annat beroende på om 

den ska skrivas först eller inte. I normalfallet, d.v.s. att den ska skrivas, så läses den in 

från en fil och hamnar på skrivkön. När den har skrivits till databasen åker den till kön 

för de objekt som en operation utförts på som en sorterare går igenom. När sorteraren 

får en entitet ser den vilken nästa operation i listan är och placerar entiteten på den 

operationens kö. När entiteten inte längre har några operationer kvar i sin lista slängs 

den. Om entiteten inte ska skrivas hoppas skrivkön över och entiteten går direkt till 

sorterarens kö istället.  

 

  
Figur 1 Hur entiteter förflyttas genom systemet 

 

 

 

5.1.3 Testsessioner 
 

Experimentet delas upp i testsessioner, där en testsession täcker ett systemkoncept och 

en databas. En session är uppdelad i fyra olika datamängder där varje datamängd testas 

fyra gånger med olika begränsningar på antalet operationer per sekund. 

Begränsningarna på antalet operationer är för att kunna begränsa databaserna till en 

nivå där de alla jobbar i samma hastighet för att kunna jämföra resursanvändningen. 

De begränsningar vi använder oss av är 100, 1 000, 10 000 och 100 000. Under en 

testsession utförs totalt 16 test på en databas för ett systemkoncept. Vilket blir 48 test 

för varje systemkoncept och totalt 192 test med alla databaser och systemkoncept 

inräknade. Dessa testsessioner repeteras tre gånger per systemkoncept för att kunna 

skapa ett medel, vilket resulterar i totalt 576 test för hela vår jämförelse. 
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Det som mäts under experimentet är hur snabbt varje databas utför de olika CRUD-

operationerna. Resursanvändningen mäts i form av processor-, minnes- och 

hårddiskaktivitet, där hårddiskaktivteten avser antalet megabyte skrivna och lästa. Rent 

praktiskt mäts resursanvändningen med hjälp av programmet sysstat [18]. Där ett 

skript på servern kör ett kommando som anropar sysstat för att starta loggning till fil 

och ett annat för att avsluta loggning. 

 

5.2 Tillvägagångsätt 
För varje testsession startades en av databassystemen på servern så man kan ansluta till 

databasen. Detta följdes av att ett skript startades på klienten som påbörjade en 

testsession. För varje testsession laddade skriptet upp nödvändiga filer till servern som 

databasscheman och dumpfiler. Sedan initierades databasen genom att först ta bort alla 

tabeller och sedan ladda in databasschemat igen. Efter det startade skriptet 

resursloggningen, som i sig var ett annat skript. Beroende på ifall systemkonceptet 

krävde förinsatt data så sattes denna in först, för att sedan starta om resursloggningen 

och starta det riktiga testet. Efter att testet är slutfört stoppar skriptet resursloggningen 

och hämtar loggfilerna denna har skapat. Alla filer associerade med testet packas i en 

ny mapp som namnges till testets datamängd och operationsbegränsning. Detta skript 

repeteras sedan till att testsessionen har gått genom alla datamängder med varje 

operationsbegränsning.  
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5.3 Labbmiljö 
Den labbmiljö som användes bestod av två datorer i ett slutet nätverk. En server som 

körde databaserna samt en klient som körde vårat testprogram. På servern fanns det 

också skript för att starta och stoppa loggingen av processor-, minne- och 

hårddiskaktiviteten. Vi använde oss utav SSH för att kunna fjärrstyra servern från 

klienten och SFTP för att hämta och ladda upp nödvändiga filer. 

 

Datorerna som användes för test befann sig i ett skyddat nätverk så de endast kunde 

kommunicera med varandra. En tredje dator ansluts ibland mellan testsessioner för att 

hämta resultat från klienten. 

 

 
 Server Klient 

Processor Intel Core i5 3570k, 3.4 Ghz Inten Core i5 2400, 3.1 Ghz 

Minne 12 GB, 1600 Mhz 24 GB, 1333 Mhz 

Hårddisk Samsung Evo 250 GB, SSD Western Digital Black 1 TB, 

7200 rpm 

Nätverk 1 Gbit 1 Gbit 

Tabell 2 Hårdvara i labbmiljö 
 
 Server Klient 

Operativsystem Ubuntu Server 13.10 Mac OS X 10.7.5 (Lion) 

Java Oracle JDK 1.8.0_05 Oracle JDK 1.8.0_05 

Databas Cassandra 2.0.6, Datastax 

Community Ed. 

 

MongoDB 2.6.0  

MySQL 5.5  

Övrigt Curl  

OpenSSH  

Vim  

Sysstat  

Tabell 3Mjukvara i labbmiljö 
 
 Beskrivning 

Switch Netgear 1 Gbit 5-port 

Kabel Cat 6e 

Tabell 4 Nätverk i labbmiljö 
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6 RESULTAT 
I följande sektioner presenteras resultaten från alla de experimenten som har utförts. 

Varje experiment utfördes tre gånger där tidsåtgång, antalet operationer per sekund, 

svarstid per operation, CPU-användning, minnesanvändning, diskläsning och 

diskskrivning mättes. De resultat som presenteras är ett medel utav dessa tre 

experimenten. Det som benämns som antal entiteter i graferna är den datamängd som 

har använts i experimentet. 

 

Viktigt att notera är att graferna som visar antalet CRUD-operationer per sekund kan 

verka lite missvisande. Anledningen till detta är att dessa värden mättes över en 

tiosekundersperiod. Detta medför att om två eller fler databaser slutförde sitt test inom 

två tiosekundersintervall så fick de samma resultat. T.ex. om MySQL blev klar på 15 

sekunder och Cassandra på 12 sekunder så hade de fått samma medel för antalet 

CRUD-operationer eftersom att båda blev klara mellan 10 och 20 sekunder. 

 

6.1 Forum 
I följande grafer presenteras de insamlade värdena från Forum-experimenten.  

 

 
Figur 2 Medeltal för tiden det tog att utföra Forum-testen med olika antal entiteter. 
 

MongoDB utförde experimenten för alla datamängder på kortast tid, vilket kan ses i 

Figur 2. Resultaten visar att Cassandra och MongoDB inte skiljer sig särskilt mycket 

för tiden att utföra testen, med ett undantag på datamängd två, medan MySQL tar lite 

längre tid på sig för de två minsta datamängderna och med en tydlig ökning för de två 

största datamängderna. Både Cassandra och MongoDB hade en relativt liknande 

ökning när datamängden ökade. 

 



 

20 

 

  
Figur 3 Medeltal för antalet operationer utförda per sekund i Forum-testen. 
 

Prestandamässigt utförde MongoDB flest CRUD-operationer per sekund vilket kan ses 

i Figur 3. Cassandra hade lite färre operationer per sekund för den andra datamängden 

men närmade sig MongoDB:s nivå för de två sista datamängderna. MySQL utförde 

däremot färre operationer per sekund när datamängden ökade. Cassandra ökade antalet 

operationer per sekund mest när datamängden ökade, eftersom att MongoDB redan 

hade en hög prestanda för den andra datamängden. 

 

  
Figur 4 Medel för svarstid per operation i Forum-testen. 

 

MongoDB hade lägst svarstider, vilket kan ses i Figur 4. MySQL hade en ökad 

svarstid när datamängden ökade och de andra två databaserna hade en minskande, 

förutom vid datamängd två där MongoDB hade sin lägsta svarstid. 
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Figur 5 Medel för CPU-användning under körning av Forum-testen. 

 

MongoDB var den databasen som använde minst CPU-kraft, vilket kan ses i Figur 5. 

Cassandra använde ca. 30% CPU oavsett datamängd och både MySQL och MongoDB 

ökade sin CPU-användning när datamängden ökade.  

 

  
Figur 6 Medel för minnesanvändningen under körning av Forum-testen. 
 

MySQL var den databasen som använde minst minne, vilket kan ses i Figur 6. 

MongoDB använde endast någon procent mer minne än MySQL och Cassandra 

använde ca. tre gånger så mycket minne som de andra databaserna. 
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Figur 7 Medel för totala antalet megabyte lästa från disk under körning av Forum-

testen. 
 

 
Figur 8 Medel för totala antalet megabyte skrivna till disk under körning av Forum-

testen. 
 

MongoDB var den databas som använde hårddisken minst, vilket kan ses i Figur 7 och 

Figur 8. Cassandra använde hårddisken lite mer än dubbelt så mycket som MongoDB 

men inte i närheten så mycket som MySQL. 
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6.2 Logsystem 
I följande grafer presenteras de insamlade värdena från experimenten för logsystem.  

 

  
Figur 9 Medeltal för tiden det tog att utföra Logsystem-testen med olika antal 

entiteter. 
 

MongoDB utförde experimenten på kortast tid, vilket kan ses i Figur 9. Både 

Cassandra och MongoDB hade en liknande ökning utav tidsåtgången när datamängden 

ökade.  

 

  
Figur 10 Medeltal för antal operationer utförda per sekund i Logsystem-testen. 
 

Prestandamässigt utförde MongoDB flest CRUD-operationer per sekund, vilket kan 

ses i Figur 10. För de första två datamängderna utförde Cassandra och MongoDB lika 

många operationer, men för de sista två ökade MongoDB till över dubbelt så många 

som Cassandra. MySQL hade en ökning fram till den sista datamängden där det istället 

blev något färre antal operationer per sekund. 
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Figur 11 Medel för svarstid per operation i Logsystem-testen. 

 

MongoDB hade kortast svarstider, vilket kan ses i Figur 11. Cassandra hade en 

minskande svarstid fram till den sista datamängden där den istället gick upp något 

medan MongoDB hela tiden hade en minskande svarstid. MySQL hade ungefär 

samma svarstid fram till det sista testet där den ökade med en halv millisekund. 

 

  
Figur 12 Medel för CPU-användning under körning av Logsystem-testen. 

 

MySQL använde minst CPU-kraft, vilket kan ses i Figur 12. Cassandra använde 

ungefär 30% CPU-kraft för de sista tre datamängderna medan MongoDB hade en 

ökande CPU-användning när datamängden ökade. MySQL använde knappt CPU:n 

under experimenten.  
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Figur 13 Medel för minnesanvändningen under körning av Logsystem-testen. 

 

MySQL använde minst minne, vilket kan ses i Figur 13. MongoDB använde ca. tre 

procent mer minne än MySQL och Cassandra ungefär dubbelt så mycket som 

MongoDB. Ingen av databaserna påverkades drastiskt av att datamängden ökade. 

 

  
Figur 14 Medel för totala antalet megabyte läste från disk under körning av 

Logsystem-testen. 
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Figur 15 Medel för totala antalet megabyte skrivna till disk under körning av 

Logsystem-testen. 
 

MongoDB använde disken minst, vilket kan ses i Figur 14 och Figur 15. För den 

största datamängden skrev Cassandra c:a 5 gånger så mycket som MongoDB till 

disken. MySQL använde disken mest med c:a 16,5 gånger så mycket skrivningar som 

MongoDB. 

 

6.3 Twitter 
I följande grafer presenteras de insamlade värdena från Twitter-experimenten.  

 

  
Figur 16 Medeltal för tiden det tog att utföra Twitter-testen med olika antal entiteter. 
 

För de två första datamängderna var det Cassandra som utförde experimenten på 

kortast tid med MongoDB på en andraplats, vilket kan ses i Figur 16. De två sista 

datamängderna utförde MySQL på kortast tid, med en nästan linjär tidsutveckling. 
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Figur 17 Medeltal för antal operationer utförda per sekund i Twitter-testen. 
 

Precis som med tidsåtgången så utförde Cassandra flest operationer per sekund med 

MongoDB på en andraplats för de två första datamängderna, vilket kan ses i Figur 17. 

För de sista två datamängderna var det istället MySQL som hade flest operationer per 

sekund med Cassandra på en andraplats. För alla databaserna minskade antalet 

operationer per sekund när datamängden ökade, med undantag på datamängd två för 

MySQL. Minskandet var exponentiellt för både Cassandra och MongoDB medan 

MySQL hade en mer linjär minskning. 

 

  
Figur 18 Medel för svarstid per operation i Twitter-testen. 
 

Ungefär samma sak gäller för responstiderna med skillnaden att MySQL hade lägre 

responstid per operation för den andra datamängden än vad MongoDB hade, vilket kan 

ses i Figur 18. 
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Figur 19 Medel för CPU-användning under körning av Twitter-testen. 
 

MySQL var den databas som använde minst CPU-kraft för de första tre testen, med 

MongoDB på en andraplats, vilket kan ses i Figur 19. För den fjärde datamängden var 

det MongoDB som använde minst CPU-kraft med MySQL på en andraplats. Både 

MySQL och Cassandra hade en stigande CPU-användning när datamängden ökade 

medan MongoDB hade en minskande.  

 

  
Figur 20 Medel för minnesanvändningen under körning av Twitter-testen. 

 

MySQL var den databasen som använde minst minne, vilket kan ses i Figur 20. Alla 

databaser hade en något stigande användning av minne med en ökande datamängd, 

MySQL hade minst stigande medan MongoDB:s och Cassandra:s minnesanvändning 

ökade ungefär lika snabbt.  
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Figur 21 Medel för totala antalet megabyte läste från disk under körning av Twitter-

testen. 
 

 
Figur 22 Medel för totala antalet megabyte skrivna till disk under körning av 

Twitter-testen. 
 

MySQL använde disken minst under experimenten, vilket kan ses i Figur 21 och Figur 

22. Cassandra skrev ungefär 66% mer till disken än vad MySQL gjorde. MongoDB 

skrev mest till disken med c:a 11 gånger så mycket skrivet än MySQL. 
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6.4 Webshop 
I följande grafer presenteras de insamlade värdena från Webshop-experimenten.  

 

  
Figur 23 Medeltal för tiden det tog att utföra Webshop-testen med olika antal 

entiteter. 
 

MySQL var den databas som utförde testen på kortast tid, vilket kan ses i Figur 23. För 

den sista datamängden utförde dock Cassandra experimentet på kortare tid än 

MongoDB, men fortfarande långt ifrån så snabbt som MySQL.  

 

 

  
Figur 24 Medeltal för antal operationer utförda per sekund i Webshop-testen. 

 

MySQL var den databas som utförde flest operationer per sekund med MongoDB på 

en andraplats förutom för den sista datamängden där Cassandra utförde fler än 

MongoDB, vilket kan ses i Figur 24. Både Cassandra och MySQL hade en ökande 

mängd operationer per sekund när datamängden ökade medan MongoDB hade färre.  
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Figur 25 Medel för svarstid per operation i Webshop-testen. 

 

MySQL hade lägst responstid per operationer med MongoDB på en andraplats 

förutom för den sista datamängden där Cassandra istället var på en andraplats, vilket 

kan ses i Figur 25. Både Cassandra och MySQL hade en liknande responstid för alla 

datamängderna medan MongoDB hade en stadigt ökande responstid när datamängden 

ökade. 

 

  
Figur 26 Medel för CPU-användning under körning av Webshop-testen. 

 

MySQL använde minst CPU-kraft med MongoDB på en andraplats, förutom vid sista 

datamängden, vilket kan ses i Figur 26. Alla databaser hade stigande CPU-användning 

med ökande datamängd, MongoDB ökade dock mest mellan datamängderna.  
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Figur 27 Medel för minnesanvändningen under körning av Webshop-testen. 

 

MySQL använde minst minne med MongoDB på en andraplats, vilket kan ses i Figur 

27. Minnesavändningen ökade inte nämnvärt med ökad datamängd för någon utav 

databaserna.  

 

  
Figur 28 Medel för totala antalet megabyte läste från disk under körning av 

Webshop-testen. 
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Figur 29 Medel för totala antalet megabyte skrivna till disk under körning av 

Webshop-testen. 
 

MongoDB använde disken minst med Cassandra på en andraplats, vilket kan ses i 

Figur 28 och Figur 29.  

 

 

6.5 Analys 
Resultaten från forumet har visat att MongoDB var den databas som presterade bäst 

och även den som använde resurserna bäst. Det enda undataget var för 

minnesanvändningen där MongoDB använde mellan 0,8-1,5% mer minne än MySQL, 

vilket inte är mycket i sammanhanget. Även om både MongoDB och Cassandra hade 

ett ökande antal operationer per sekund när datamängden ökade så var det Cassandra 

som klarade av en ökad datamängd bäst. Detta då Cassandra hade en konstant CPU-

användning medan MongoDB hade en stadigt ökande CPU-användning när 

datamängden ökade. En anledning till att MySQL utförde testen på så mycket längre 

tid än de andra kan vara den generellt låga skrivahastigheten som MySQL har. Detta 

för att varje insättning måste skrivas ner till disk i MySQL medan de andra 

databaserna lagrar det i RAM först. 

 

Logsystemets resultat har visat att MongoDB både presterade bäst och använde 

resurserna bäst. Precis som för forum-experimentet så var det enda undantaget 

minnesanvändningen där MongoDB använde ungefär 3% mer minne än MySQL. 

CPU-användningen för MySQL var mycket lägre än för MongoDB men däremot tog 

experimenten för MySQL ungefär 17 gånger så lång tid som för MongoDB på den 

största datamängden. Detta gör att CPU-användningen för MySQL inte är helt giltigt i 

sammanhanget och att MongoDB därmed använde minst CPU med tanke på tiden det 

tog att utföra experimenten. Den databasen som påverkades minst av en ökad 

datamängd var i de här experimenten Cassandra som efter den näst minsta 

datamängden hade en närmast konstant CPU-användning medan MongoDB hade en 

stadigt ökande CPU-användning. Däremot ökade operationshastigheten mer för 

MongoDB än för Cassandra när datamängden ökade..  

 

De resultat som samlats in från twittersystemet har visat att MongoDB var den databas 

som presterade bäst för de två minsta datamängderna och att MySQL var den databas 

som presterade bäst för de två största. MySQL var den databasen som använde 
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resurserna bäst för alla datamängderna. Det enda undantaget var i CPU-användning 

där MongoDB använde CPU:n mindre för den största datamängden. Det resultatet för 

MongoDB är dock inte helt giltigt i sammanhanget då MongoDB tog ungefär 13 

gånger så lång tid för experimentet. Den databasen som hanterade en ökad mängd data 

bäst var MySQL då de andra databaserna hade ett minskande antal operationer per 

sekund när datamängden ökade medan MySQL hade ett närmast konstant antal 

operationer per sekund. En anledning till att MongoDB och Cassandra presterade så 

mycket sämre än MySQL kan vara att de båda databaserna behövde göra en extra 

insättning eller uppdatering per följare när en tweet sattes in. För den största 

datamängden användes 104 följare per användare, vilket gjorde att de utförde minst 

104 fler operationer per insättning av en tweet än MySQL som endast utförde två 

skrivningar per insättning av tweet. Ett byte av datamodell för MongoDB och 

Cassandra skulle kunna förändra skrivhastigheten till det bättre men däremot hade 

förmodligen sökhastigheten påverkats negativt.  

 

Slutligen har resultaten från webshopen visat att MySQL var den databas som 

presterade bäst och även den databas som använde resurserna bäst. Det enda 

undantaget var i diskanvändning där MongoDB skrev minst till disken och MySQL 

ungefär 2,5 gånger så mycket som MongoDB. Den databas som hanterade en ökad 

datamängd bäst var MySQL. Detta då de båda andra databaserna hade ett minskande 

antal operationer per sekund när datamängden ökade. Om man endast ser till 

skrivoperationer så utförde MongoDB flest per sekund. Den tappade däremot i totala 

antalet operationer per sekund för att den hade en låg mängd läs- och sökoperationer 

per sekund, vilket kan ses i Appendix III. En anledning till varför MongoDB hade så 

pass färre läs- och sökoperationer per sekund än MySQL kan vara för att den data som 

söktes efter inte var indexerad i MongoDB. 

 

6.6 Summering 
 

I Tabell 5 kan det ses att MongoDB presterade bäst för Forum och Logsystem och att 

MySQL presterade bäst för Twitter och Webshop. MongoDB använde resurserna bäst 

överlag för Forumet och MySQL använde resurserna bäst överlag för de andra. Det 

kan även ses att MySQL använde minst minne för alla systemkoncepten och att 

MongoDB använde disken minst för alla systemkoncept utom Twitter där MySQL 

istället använde disken minst. Något som är värt att nämna är att MySQL förmodligen 

endast använde CPU:n minst i Logsystemet för att den tog väldigt mycket längre tid på 

sig än vad de andra gjorde. Cassandra presterade inte bäst i något av systemen men 

inte heller sämst förutom i de mindre datamängderna för webshop. Vilket tyder på att 

Cassandra verkar fungera bra oavsett systemkoncept. Däremot har den en betydligt 

högre minnesanvändning än de andra databaserna.  

 

Systemkoncept Prestanda CPU Minne Diskanvändning Slutsats 

Forum MongoDB MongoDB MySQL MongoDB MongoDB 

Logsystem MongoDB MySQL MySQL MongoDB MongoDB 

Twitter MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 

Webshop MySQL MySQL MySQL MongoDB MySQL 

Tabell 5 Databaserna som presterade bäst gällande prestanda och resursanvändning 

för systemkoncepten. 
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7 RELATERAT ARBETE 
Li och Manoharan [12] gör en liknande jämförelse som detta arbete vilket fokuserar på 

prestandaskillnader mellan SQL och NoSQL fast med en annan typ av data. Deras 

fokus är i att mäta prestandaskillnaderna mellan flertalet SQL och NoSQL databaser; 

MongoDB, RavenDB, CouchDB, Cassandra, Hypertable, Couchbase och Microsoft 

SQL Express. Den största skillnad gentemot denna jämförelse är att de väljer att 

jämföra key-value lagring i de olika databaserna, där detta arbete istället jämför de 

tidigare beskrivna systemkoncepten.  

 

De använder sig av samma tillvägagångsätt, experiment, men utför dessa med enklare 

datamodeller. Däremot utförs nästan alla CRUD-operationer, de väljer att lämna 

uppdateringar utanför och byter ut detta mot instansieringstid som mäter tiden det tar 

att skapa tabeller och annan nödvändig datastruktur.  

 

Verktyget de använder är YCSB (Yahoo! Cloud Serving Benchmark) vilket kan ses 

som en fördel. Vi valde att implementera ett eget verktyg för att testa databaserna, 

detta för att det inte fanns något verktyg tillgängligt som kunde utföra de jämförelser 

av de olika systemkoncepten. Risken att det finns buggar i det verktyg vi 

implementerade är högre, då det specifikt byggdes och användes till detta experiment. 

Något som är mindre troligt för YCSB som utvecklats under en längre tid och som 

använts och kvalitetstestas flertalet gånger innan.  

 

Det systemkoncept som mest liknar deras jämförelse i datastruktur är Logsystem, 

därför känns det mest rättvist att jämföra resultaten med dessa. I deras resultat är 

MongoDB den databas som utför operationerna snabbast, vilket stämmer överens med 

våra resultat. Andraplatsen skiljer sig däremot, då deras SQL databas presterar bättre 

än Cassandra som är långt bakom i hastighet. Värt att tänka på är att deras SQL 

databas är MS SQL Express till skillnad från MySQL som använts i detta arbete, 

samtidigt används en annan version av Cassandra, vilket möjligtvis kan påverka 

resultaten. Våra resultat visar däremot på det direkt motsatta, Cassandra på en andra 

plats och MySQL långt efter. En annan intressant sak är att när endast när 

skrivoperationer mäts av Li och Manoharan så presterar MS SQL Express bättre än 

Cassandra på små datamängder men sjunker drastiskt i hastighet när datamängden 

ökar. Cassandra håller däremot en mer jämn hastighet, något långsammare än SQL 

Express på små datamängder men fortfarande betydligt snabbare på stora 

datamängder. Detta fenomen syns när systemkonceptet Forum testas där MySQL 

klarar de mindre datamängderna nästan lika bra som Cassandra och MongoDB men 

sjunker drastiskt i hastighet när datamängden ökar. 

 

Wester och Fredriksson [11] har en liknande problemställning, där de vill ta reda på 

vilken databas som presterar bäst när det gäller att skriva och läsa data men skiljer sig i 

sina andra fokuseringar. De håller sig däremot endast till MongoDB och MySQL. Den 

största skillnaden är att Wester och Fredriksson väljer precis som Li och Manoharan 

att endast utföra test för en utformning av data medan vi använder fler i form av 

systemkoncept.  

 

Precis som oss och Li och Manoharan väljer de att använda experiement som metod, 

där de använder sig av ett egetutvecklat verktyg. Däremot använder de sig av en 

myckel enkel datamodell för både insättning och läsning, vilket kan vara svårt att 

mappa mot ett verkligt scenario, trots att detta är vad de vill uppnå. Deras testmiljö 

skiljer sig också något från den vi använt, de använder två olika datorer men kör test 

och databaser individuellt på varje dator. Detta gör att både programmet som genererar 

och skickar förfrågningar till databasen delar samma resurser som databasen. Vad som 
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kan ses som en fördel i detta fall är att de inte behöver skicka trafiken över nätverket. 

Samtidigt skapar de en miljö som är mer sannolik för ett databassystem med endast en 

nod. Operationerna som utförs är också begränsade till endast skrivning i ett test och 

filtrering (sökning) i ett annat och lämnar borttagningar och uppdateringar utanför. En 

nackdel här kan vara att databasens faktiskta kapacitet inte representeras på ett korrekt 

sätt. Endast skrivning eller endast läsningar utnyttjar inte nödvändigtvis den fulla 

kapaciteten hos databasen. Då databasen fortfarande kan ha plats för en mängd 

skrivningar när den når sin topphastighet av läsning eller vice versa. 

 

Wester och Fredrikssons resultat överlag pekar på att MongoDB presterar bäst i deras 

jämförelse, både i skrivningar och läsningar. Det enda undantaget är när en stor mängd 

binärdata skrivs som MySQL är något snabbare. I jämförelsen för läsningar är 

MongoDB snabbast i alla test. Detta är likt våra resultat, om man håller sig det 

systemkoncept som är mest likt i datastruktur vilket är logsystemet. 

 

Både Li och Manoharan, Wester och Fredriksson visar att MongoDB står som 

snabbast databas av de tre vi jämför, Figur 30 och Figur 31. Vilket stämmer överens 

med hälften av de systemkoncept som jämförts i detta arbete. MySQL hanterar stora 

datamängder hos systemkonceptet Twitter och alla datamängder hos Webshop markant 

bättre än de andra databaserna. 

 

 
Figur 30 Jämförelse av skrivoperationer 
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Figur 31 Jämförelse av läsoperationer 
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8 SLUTSATSER 
 

De tidigare arbeten som gjorts inom detta område har påvisat att olika NoSQL-

databaser nästan alltid presterar bättre än vad relationsdatabaser gör. De resultat som vi 

kommit fram till från de experiment som vi har utfört har visat att så inte alltid är 

fallet. Två utav fyra systemkoncept hanterades bättre av MySQL än någon av de två 

NoSQL-databaserna, nämligen Twitter och Webshop. I Forum och Logsystem var det 

MongoDB som presterade bäst, vilket gör att Cassandra inte presterade bäst för något 

systemkoncept. Cassandra presterade dock näst bäst för alla systemkoncept förutom 

Webshop. När det gällde resursanvändning använde MySQL minst minne för varje 

systemkoncept och Cassandra mest. MySQL använde oftast minst CPU förutom för 

Forum. MongoDB var den databas som oftast använde disken minst, förutom för 

Twitter. Den databas som verkade påverkas minst av en ökande datamängd var 

Cassandra och därefter kom MongoDB. MongoDB hanterade dock inte den största 

datamängden för Twitter alls bra. 

 

Baserat på de resultat vi har fått rekommenderar vi att MongoDB används för forum 

och logsystem samt MySQL till weshop och twitter. Något som är värt att nämna här 

är att det kan bli annorlunda resultat om komplexiteten på datamodellerna ökar. Det är 

även bra att testa sig fram till vilken databas som bäst passar för en viss situation, 

istället för att göra ett antagande baserat på vad som fungerat tidigare. Samtidigt har 

denna jämförelse försett en maximal belastning för databaserna, vilket inte 

nödvändigtivs visar hur databaserna presterar i en produktionsmiljö. 

 

8.1 Framtida arbete 
Eftersom detta arbete är begränsat till att utföra tester på endast en databasnod kan en 

idé för framtida arbete vara att utföra liknande tester med mer data på ett kluster av 

databasnoder. Detta eftersom många NoSQL-databaser är designade för att enkelt 

skala över flera fysiska maskiner. 

 

En annan jämförelse som hade varit intressant är ifall det går att kombinera databaser 

för att förbättra prestanda. T.ex att man har en databas för att hantera användare och en 

annan databas för att hantera det innehåll som användarna skapar.  

 

En sista jämförelse skulle kunna ändra något i strukturen för testen i detta arbete. 

Istället för att specificera en viss datamängd och sedan mäta hur lång tid det tog att 

sätta in den datamängden kan det istället baseras på tidsintervall med en obegränsad 

datamängd. Detta kan vara t.ex. 5, 10, 30 och 60 minuter. Man låter alltså databasen gå 

under en specificerad tid för att sedan avbryta och mäta antalet entiteter den har hunnit 

hantera under den tiden. 
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I. TESTDATA 
Nedan följer alla systemkoncept i som användes under experimenten. För varje 

systemkoncept finns den statistik vi samlade in, de entiteter, databasfrågor, ett ER-

diagram och parameterar som används vid framställandet av testdata. 

 

1. Forum 
 

1.1 Statistik 
 

Enhet Värde Ref 

Besökare 150 000 unika per vecka 1 

Användare 154 000 1 

Inlägg 2500-3000 per dag 1 

Trådar 200-250 trådar per dag 1 

Totala antalet inlägg 11 383 998 2 

Totala antalet trådar 2 342 109 2 

Antalet sidladdningar per 

dag 

18 252 * 3,22 = 58 771,44 3 

 

[1] http://www.sweclockers.com/nyhet/12487-sweclockers-slar-besoksrekord  

[2] Manuell räkning av trådar och inlägg i sweclockers forum. 

[3] http://urlm.se/www.sweclockers.com#visitors  

 

1.2 Entiteter 

 
● användare - en person som kan publicera innehåll i forumet 

○ id 

○ namn 

○ signatur 

○ bild 

○ email 

○ lösenord 

● kategori - samling av trådar och andra kategorier, fördefinerat 

○ id 

○ namn 

○ beskrivning 

● tråd - samling av inlägg, skapat av användare 

○ id 

○ titel 

● inlägg - innehåll för tråd 

○ id 

○ titel 

○ innehåll 

 

1.3 Relationer 

 
● användare har inlägg och trådar 

● tråd har inlägg 

● tråd tillhör kategori 

 

http://www.sweclockers.com/nyhet/12487-sweclockers-slar-besoksrekord
http://urlm.se/www.sweclockers.com#visitors
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1.4 Queries 
 

Skapa 

● Skapa kategori 

● Skapa användare 

● Skapa inlägg 

● Skapa tråd 

 

Hämta/Söka 

● Hämta specifikt inlägg 

● Hämta trådar baserat på kategori 

● Hämta inlägg som tillhör tråd 

● Hämta tråd som skapats av specifik användare 

● Hämta inlägg som skapats av specifik användare 

● Hämta specifik användare 

● Hämta alla kategorier 

 

Uppdatera 

● Uppdatera innehåll i inlägg 

 

Ta bort 

● Ta bort ett inlägg 

 

1.5 ER 
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1.6 Data- och operationsfördelning 
 

Forumet har användare som basentitet.  

 

Ratio 

 Read = Create * 0,08 

 Update = Create * 0,08 

 Delete = Create * 0,0015 

 Search = Create * 5,7 

 

  

 Mängd 1 Mängd 2 Mängd 3 Mängd 4 

Användare 500 1500 4500 13500 

Inlägg 1750 6000 20250 67500 

Trådar 388 1333 4500 15000 

Objekt totalt 2638 8833 39750 96000 

     

Create 2250 6750 24750 81000 

Read 200 600 1800 5400 

Update 175 600 2025 6750 

Delete 3 12 40 135 

Search 10700 36600 143550 545400 

Operationer 

totalt 

13353 55140 172165 638685 
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2. Webshop 

 

2.1 Statistik 
 

Enhet Värde Ref 

Produkter 200 000 1 

Tillverkare 900 1 

Paket 1 300 000 per år 1 

Sålda produkter 20 000 per dag 1 

Besökare  8 900 per dag 2 

Sidladdningar 62 300 per dag 2 

 

[1] http://www.dustinhome.se/page/8077/om-dustin-var-verksamhet/  

[2] http://urlspion.se/www.dustinhome.se#visitors  

 

2.2 Entiteter 
 

● Kategori - Innehåller en eller flera artiklar. 

○ id 

○ namn 

○ beskrivning 

 

● Artikel - Beskrivning av produkt i webshop, innehåller information som 

namn, storlek, pris, antal etc. 

○ id 

○ namn 

○ text 

○ nyckelord 

 

● Nyckelord - Används för att underlätta sökning, t.ex. quadcore, usb, 5m 

○ namn 

 

● Kund 

○ id 

○ namn 

○ adress 

○ email 

 

● Beställning 

○ id 

○ artikel 

○ kund 

○ leveransadress 

○ fakturaadress 

 

2.3 Relationer 
 

● beställning har en kund och en eller flera artiklar 

● artikel tillhör en eller flera kategorier 

● artikel har ett eller flera nyckelord 

 

http://www.dustinhome.se/page/8077/om-dustin-var-verksamhet/
http://urlspion.se/www.dustinhome.se#visitors
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2.4 Queries 
 

Skapa 

● Skapa beställning 

● Skapa artikel  

 

Hämta/söka 

● Hämta artikel  

● Hämta artiklar baserat på nyckelord  

● Hämta artiklar baserat på kategori  

● Hämta senaste beställningar sorterat på datum  

● Hämta senaste beställningar baserat på kund 

● Hämta beställning baserat på id 

 

Uppdatera 

● Uppdatera pris på artikel 

 

Ta bort 

● Ta bort beställning 

● Ta bort artikel 

 

2.5 ER 
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2.6 Data- och operationsfördelning 
 

I webshopen används beställningar som basentitet. Antalet kunder, artiklar, kategorier 

och nyckelord är detsamma för alla datamänger.  

 

Ratio 

 Read = Create * 5 

 Update = Create * 0,025 

 Delete = Create * 0,025 

 Search = Create * 10 

 

 Mängd 1 Mängd 2 Mängd 3 Mängd 4 

Beställning 4000 8000 16000 32000 

Aritklar 200000 200000 200000 200000 

Kategorier 1000 1000 1000 1000 

Kunder 4000 4000 4000 4000 

Objekt totalt 209000 213000 221000 237000 

     

Create 4000 8000 16000 32000 

Read 20000 40000 80000 160000 

Update 100 200 400 800 

Delete 100 200 400 800 

Search 40000 80000 160000 320000 

Operationer 

totalt 

64200 128400 256800 513600 

 

Artiklar, Kategorier och Kunder tillhör sätts alltid in i databasen innan testet påbörjas. 

Därför avser skrivmängden endast antalet Beställningar.

 

3  
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3. Logsystem 

 
- Data: Skrivning sker ofta, läsning/sökning sker sällan. 

 

3.1 Statistik 
 

Ingen statstik tillgänglig. 

 

3.2 Entiteter 
● Logg - Ett loggmeddelande. 

○ Id - Unik identifierare för en logg. 

○ Nivå - Vilken nivå meddelandet är på, t.ex. INFO, WARNING eller FATAL. 

○ System - Vilket system som skrev loggen. 

○ Text - Vad systemet loggade. 

○ Datum - När logmeddelandet skrevs. 

 

3.3 Relationer 
● Inga 

 

3.4 Queries 
 

Skapa 

● Skapa logg 

 

Hämta/söka 

● Hämta en logg baserat på id 

● Hämta 10 loggar från en tidpunkt 

● Hämta senaste 10 loggarna 

 

Uppdatera 

● Uppdatera data i log baserat på id 

 

Ta bort 

● Ta bort en log baserat på id 

 

 

3.5 ER 
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3.6  Data- och operationsfördelning 
 

Eftersom loggsystem endast har logg som entitet finns det inga basentiteter. Basratio är 

skrivning eftersom loggsystemet är baserat på att lagra loggar. 

 

Ratio 

 Read = Create * 0,02 

 Update = Create * 0,0013 

 Delete = Create * 0,001 

 Search = Create * 0,005 

 

  

 Mängd 1 Mängd 2 Mängd 3 Mängd 4 

Loggar 3000 15000 75000 375000 

Objekt totalt 3000 15000 75000 375000 

     

Create 3000 15000 75000 375000 

Read 60 300 1500 7500 

Update 4 20 100 500 

Delete 3 15 75 375 

Search 15 75 375 1875 

Operationer 

total 

3082 15410 77050 385250 
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4 Twitter 
 

4.1 Statistik 
 

Enhet Siffra Ref 

Followers per användare 208 1 

Tweets per dag 500 000 000 2 

Timeline views per 3 

månader 

150 899 000 000 000 3 

Aktiva användare per 

månad 

218 000 000 3 

Aktiva användare per dag 100 000 000 3 

 

[1] http://www.beevolve.com/twitter-statistics/#b1  

[2] https://blog.twitter.com/2013/new-tweets-per-second-record-and-how  

[3]http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418091/000119312513390321/d564001d

s1.htm  

 

4.2 Entiteter 
● Användare - Ett konto som representerar en person som kan skriva en tweet. 

○ id 

○ namn 

○ screenname 

○ plats 

○ lösenord 

○ email 

○ följare 

○ timeline 

● Tweet - En kort text skriven av en användare. 

○ Id - Unik identifierare för ett tweet. 

○ Användare - Vem som skrev tweeten. 

○ Text - Vad som skrevs. 

○ Hashtags - Nyckelord för en tweet. 

● Hashtag - Ett nyckelord för en tweet. 

○ namn 

 

4.3 Relationer 
● en användare kan följa inga till flera användare 

● en användare kan bli följd av inga till flera användare 

● en tweet ägs av en användare 

● en tweet har inga till flera hashtags 

● en tidslinje består av inga till flera tweets 

 

http://www.beevolve.com/twitter-statistics/#b1
https://blog.twitter.com/2013/new-tweets-per-second-record-and-how
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418091/000119312513390321/d564001ds1.htm
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418091/000119312513390321/d564001ds1.htm
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4.4 Queries 
 

Skapa 

● Skapa en användare 

● Skapa en tweet 

 

Hämta/söka 

● Hämta senaste tweets från en användare (sorterat på datum) 

● Hämta senaste tweets med en hashtag (sorterat på datum) 

● Hämta timeline för en användare (sorterat på datum) 

 

Uppdatera 

● Byt email på en användare 

 

Ta bort 

● Ta bort en specifik tweet 

 

4.5 ER 
 

  
 

4.6 Data- och operationsfördelning 
 

Basentiteten för Twitter är användare, utifrån den räknas sedan antalet operationer för 

varje annat objekt. Basration är bestämt som skrivning, då alla alla operationer är 

beroende av att det finns data skrivet i databasen. 

 

Hälften av den genererade datan sätts in i förväg, testresultaten baseras då endast på 

andra hälften. 

 

Ratio 

 Read = Write * 3,222 

 Update = Write * 0,013 

 Delete = Write * 0,013 
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 Mängd 1 Mängd 2 Mängd 3 Mängd 4 

Användare 6250 6250 6250 6250 

Följare 13 26 52 104 

Tweets 4 8 17 35 

Ladding av 

tidslinje 

16 29 58 116 

Upppdatering 

och borttagning 

(magic number) 

16 8 4 2 

Hashtags 100 200 400 800 

     

Write 15625 28125 56250 112500 

Read 50000 90625 181250 362500 

Update 195 390 781 1562 

Delete 195 390 781 1562 

Operationer 

totalt 

66016 119531 239062 478125 
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II. DATAMODELLER 
 

I denna bilaga finns de olika datamodellerna vi använde för varje systemkoncept och 

databas. De är sorterade efter systemkoncept. 

 

 

1. Forum 
 

1.1 Cassandra 
 

DROP KEYSPACE IF EXISTS forum; 

 

CREATE KEYSPACE forum WITH replication = {'replication_factor': 1, 'class': 

'SimpleStrategy'}; 

 

USE forum; 

 

CREATE TABLE User ( 

 id timeuuid, 

 name varchar, 

 signature varchar, 

 email varchar, 

 password varchar, 

 PRIMARY KEY(id) 

); 

 

CREATE TABLE UserPost ( 

 user_id timeuuid, 

 post_id timeuuid, 

 thread_id timeuuid, 

 title varchar, 

 content TEXT, 

 PRIMARY KEY(user_id, post_id) 

); 

 

CREATE TABLE UserThread ( 

 user_id timeuuid, 

 thread_id timeuuid, 

 time timestamp, 

 PRIMARY KEY(user_id, thread_id) 

); 

 

CREATE TABLE Post ( 

 thread_id timeuuid, 

 post_id timeuuid, 

 user_id timeuuid, 

 user_name varchar, 

 user_image varchar, 

 user_signature varchar, 

 title varchar, 

 content TEXT, 

 PRIMARY KEY(thread_id, post_id) 
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); 

 

CREATE TABLE Category ( 

 name varchar, 

 description TEXT, 

 PRIMARY KEY(name) 

); 

 

CREATE TABLE CategoryThread ( 

 category_name varchar, 

 thread_id timeuuid, 

 time timestamp, 

 PRIMARY KEY(category_name, thread_id) 

); 

 

 

 

1.2 MongoDB 
 

db.user.insert({ 

 _id:"", 

 name:"", 

 signature:"", 

 email:"", 

 password:"", 

}) 

 

db.post.insert({ 

 _id:"", 

 thread_id:"", 

 user_id:"", 

 title:"", 

 content:"" 

}) 

 

db.thread.insert({ 

 _id:"", 

 title:"", 

 category:"", 

 user_id:"" 

}) 

 

db.category.insert({ 

 _id:"", 

 name:"", 

 description:"" 

}) 

 

db.thread.ensureIndex({category:1}) 

db.thread.ensureIndex({user_id:1}) 

db.post.ensureIndex({thread_id:1}) 

db.post.ensureIndex({user_id:1}) 
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1.3 MySQL 
 

DROP TABLE IF EXISTS Category; 

DROP TABLE IF EXISTS Thread; 

DROP TABLE IF EXISTS Post; 

DROP TABLE IF EXISTS User; 

 

CREATE TABLE User ( 

 id int AUTO_INCREMENT primary key, 

 name varchar(40), 

 signature varchar(40), 

 email varchar(40), 

 password varchar(15) 

); 

 

CREATE TABLE Post ( 

 id int AUTO_INCREMENT primary key, 

 thread_id int, 

 user_id int, 

 title varchar(20), 

 content TEXT, 

 INDEX post_thread_id (thread_id), 

 INDEX post_user_id (user_id) 

); 

 

CREATE TABLE Thread ( 

 id int AUTO_INCREMENT primary key, 

 title varchar(20), 

 category_name varchar(20), 

 user_id int, 

 INDEX thread_category_name (category_name), 

 INDEX thread_user_id (user_id) 

); 

 

CREATE TABLE Category ( 

 name varchar(20) primary key, 

 description TEXT 

); 
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2. Logsystem 
 

2.1 Cassandra 
 

DROP KEYSPACE IF EXISTS logsystem; 

 

CREATE KEYSPACE logsystem WITH replication = {'replication_factor': 1, 'class': 

'SimpleStrategy'}; 

 

USE logsystem; 

 

CREATE TABLE Log( 

 id timeuuid, 

 level varchar, 

 system varchar, 

 message text, 

 created timestamp, 

 PRIMARY KEY(id) 

); 

 

CREATE TABLE LogByTime( 

 time bigint, 

 id timeuuid, 

 level varchar, 

 system varchar, 

 message text, 

 created timestamp, 

 PRIMARY KEY(time, id) 

); 

 

CREATE TABLE LogBySystem( 

 time bigint, 

 system varchar, 

 id uuid, 

 level varchar, 

 message text, 

 created timestamp, 

 PRIMARY KEY((time, system), id) 

); 

 

2.2 MongoDB 
 

db.log.insert({ 

 _id:””, 

 level:””, 

 message:””, 

 system:”” 

 date:”” 

}) 

 

db.log.ensureIndex({created:1}) 

db.log.ensureIndex({system:1}) 
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2.3 MySQL 
 

DROP TABLE IF EXISTS Log; 

 

CREATE TABLE Log( 

 id INTEGER PRIMARY KEY auto_increment, 

 level VARCHAR(10), 

 system VARCHAR(15), 

 message TEXT, 

 created DATETIME, 

 INDEX log_system (system), 

 INDEX log_created (created) 

); 

 

3. Twitter 
 

3.1 Cassandra 
 

DROP KEYSPACE IF EXISTS twitter; 

 

CREATE KEYSPACE twitter WITH replication = {'replication_factor': 1, 'class': 

'SimpleStrategy'}; 

 

USE twitter; 

 

DROP TABLE IF EXISTS follower; 

DROP TABLE IF EXISTS following; 

DROP TABLE IF EXISTS user; 

DROP TABLE IF EXISTS tweet; 

DROP TABLE IF EXISTS tweetByHashtag; 

DROP TABLE IF EXISTS timeline; 

DROP TABLE IF EXISTS userline; 

 

CREATE TABLE follower ( 

 user_1 uuid, 

 user_2 uuid, 

 user_1_screenname varchar, 

 user_2_screenname varchar, 

 user_1_name varchar, 

 user_2_name varchar, 

 PRIMARY KEY(user_1, user_2) 

); 

 

CREATE TABLE following ( 

 user_1 uuid, 

 user_2 uuid, 

 user_1_screenname varchar, 

 user_2_screenname varchar, 

 user_1_name varchar, 

 user_2_name varchar, 

 PRIMARY KEY(user_1, user_2) 

); 
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CREATE TABLE user ( 

 id uuid, 

 screenname varchar, 

 name varchar, 

 email varchar, 

 location varchar, 

 password varchar, 

 followers list<uuid>, 

 PRIMARY KEY(id) 

); 

 

CREATE TABLE tweet ( 

 id timeuuid, 

 screenname varchar, 

 name varchar, 

 content text, 

 hashtags list<varchar>, 

 PRIMARY KEY(id) 

); 

 

CREATE TABLE tweetByHashtag ( 

 hashtag varchar, 

 tweet_id timeuuid, 

 screenname varchar, 

 name varchar, 

 content text, 

 PRIMARY KEY(hashtag, tweet_id) 

); 

 

CREATE TABLE timeline ( 

 user_id uuid, 

 tweet_id timeuuid, 

 time timestamp, 

 name varchar, 

 screenname varchar, 

 content text, 

 PRIMARY KEY(user_id, tweet_id) 

); 

 

CREATE TABLE userline ( 

 user_id uuid, 

 tweet_id timeuuid, 

 time timestamp, 

 name varchar, 

 screenname varchar, 

 content text, 

 PRIMARY KEY(user_id, tweet_id) 

); 
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3.2 MongoDB 
 

db.user.insert({ 

 _id:"", 

 name:"", 

 email:"", 

 location:"", 

 password:"", 

 timeline:[], 

 followers:[], 

 following:[] 

}) 

 

db.tweet.insert({ 

 _id: “”, 

 user_id:"", 

 user_name:"", 

 content:"", 

 created: “”, 

 hashtags:[] 

}) 

 

db.tweet.ensureIndex({user_id:1}) 

db.tweet.ensureIndex({hashtags:1}) 

 

3.3 MySQL 
 

DROP TABLE IF EXISTS user; 

DROP TABLE IF EXISTS follower; 

DROP TABLE IF EXISTS tweet; 

DROP TABLE IF EXISTS hashtag; 

 

CREATE TABLE user ( 

 id int AUTO_INCREMENT primary key, 

 screenname varchar(14) unique, 

 name varchar(40), 

 email varchar(40), 

 location varchar(40), 

 password varchar(100) 

); 

 

CREATE TABLE follower ( 

 user_1 int, 

 user_2 int, 

 PRIMARY KEY(user_1, user_2), 

 INDEX follower_user_2 (user_2) 

); 
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CREATE TABLE tweet ( 

 id int PRIMARY KEY, 

 user_id int, 

 content text, 

 created datetime, 

 INDEX tweet_user_id (user_id) 

); 

 

CREATE TABLE hashtag ( 

 hashtag varchar(40), 

 tweet_id int, 

 PRIMARY KEY (hashtag, tweet_id), 

 INDEX hashtag_tweet_id (tweet_id) 

); 

 

 

4. Webshop 
 

4.1 Cassandra 
 

DROP KEYSPACE IF EXISTS webshop; 

 

CREATE KEYSPACE webshop WITH replication = {'replication_factor': 1, 'class': 

'SimpleStrategy'}; 

 

USE webshop; 

 

CREATE TABLE Customer ( 

 id timeuuid PRIMARY KEY, 

 name varchar, 

 address varchar, 

 email varchar 

); 

 

CREATE TABLE Orders ( 

 id timeuuid, 

 customer_id timeuuid, 

 customer_name varchar, 

 delivery_address varchar, 

 billing_address varchar, 

 articles map<timeuuid, int>, 

 PRIMARY KEY(id) 

); 

 

CREATE TABLE OrdersByTime ( 

 time bigint, 

 id timeuuid, 

 customer_id timeuuid, 

 customer_name varchar, 

 delivery_address varchar, 

 billing_address varchar, 

 articles map<timeuuid, int>, 

 PRIMARY KEY(time, id) 

); 
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CREATE TABLE CustomerOrder ( 

 customer_id timeuuid, 

 order_id timeuuid, 

 customer_name varchar, 

 delivery_address varchar, 

 billing_address varchar, 

 articles map<timeuuid, int>, 

 PRIMARY KEY(customer_id, order_id) 

); 

 

CREATE TABLE Category ( 

 name varchar PRIMARY KEY, 

 description TEXT 

); 

 

CREATE TABLE CategoryArticle ( 

 category_name varchar, 

 id timeuuid, 

 name varchar, 

 description TEXT, 

 keywords SET<TEXT>, 

 price decimal, 

 PRIMARY KEY(category_name, id) 

); 

 

CREATE TABLE KeywordArticle ( 

 keyword varchar, 

 id timeuuid, 

 category_name varchar, 

 name varchar, 

 description TEXT, 

 keywords SET<TEXT>, 

 price decimal, 

 PRIMARY KEY(keyword, id) 

); 

 

CREATE TABLE Article ( 

 id timeuuid, 

 category_name varchar, 

 name varchar, 

 description TEXT, 

 keywords SET<TEXT>, 

 price decimal, 

 PRIMARY KEY(id) 

); 
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4.2 MongoDB 
 

db.order.insert({ 

 _id:"", 

 price:"", 

 date:"", 

 customer: { 

  name:"", 

  adress:"", 

  email:"", 

 }, 

 articles:[{ 

  id:"", 

  name:"", 

  description:"", 

  amount:"" 

 }], 

 deliveryAddress:"", 

 billingAddress:"" 

}) 

 

db.customer.insert({ 

 _id:"", 

 namn:"", 

 address:"", 

 email:"" 

}) 

 

db.article.insert({ 

 _id:"", 

 price:"", 

 name:"", 

 description:"", 

 category:"", 

 keywords:[], 

}) 

 

db.article.ensureIndex({keywords:1}) 

db.article.ensureIndex({category:1}) 

 

db.category.insert({ 

 _id:"", 

 name:"", 

 description:"" 

}) 
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4.3 MySQL 
 

DROP TABLE IF EXISTS Customer; 

DROP TABLE IF EXISTS Orders; 

DROP TABLE IF EXISTS CustomerOrder; 

DROP TABLE IF EXISTS Category; 

DROP TABLE IF EXISTS Article; 

DROP TABLE IF EXISTS OrderArticle; 

DROP TABLE IF EXISTS Keyword; 

 

CREATE TABLE Customer ( 

 id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

 name varchar(20), 

 address varchar(30), 

 email varchar(30) 

); 

 

CREATE TABLE Orders ( 

 id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

 customer_id int, 

 delivery_address varchar(30), 

 billing_address varchar(30), 

 INDEX orders_customer_id (customer_id) 

); 

 

CREATE TABLE Category ( 

 name varchar(20) PRIMARY KEY, 

 description TEXT 

); 

 

CREATE TABLE Article ( 

 id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

 category_name varchar(20), 

 name varchar(30), 

 description TEXT, 

 price DOUBLE, 

 INDEX article_category_name (category_name) 

); 

 

CREATE TABLE OrderArticle ( 

 order_id int, 

 article_id int, 

 PRIMARY KEY(order_id, article_id) 

); 

 

CREATE TABLE Keyword ( 

 keyword varchar(20), 

 article_id int, 

 PRIMARY KEY(keyword, article_id) 

); 
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III. DIAGRAM 
 

I denna Appendix listas alla de diagram som används i arbetet. Även de specifika där 

hastigheter för varje specifik  

 

1 Forum 
 

1.1 Prestanda 
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1.2 Responstid 
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1.3 Resurser 
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2 Logsystem 
 

1.1 Prestanda 
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1.2 Responstid 
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1.3 Resurser 
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3 Twitter 
 

3.1 Prestanda 
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3.2 Responstid 
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3.3 Resurser 
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4 Webshop 
 

4.1 Prestanda 
 

 
 

 



 

84 

 

 
 

 
 

 



 

85 

 

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

4.2 Responstid 
 

 
  



 

86 

 

 
 

 
 

 



 

87 

 

 
 

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

88 

 

4.3 Resurser 
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