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Sammanfattning 
 

Variationen på hur databassystem hanterar data har ökat på sistone. Skillnaden på hur             
NoSQL-databasen MongoDB och relationsdatabasen MySQL lagrar och hanterar data är          
ett praktexempel på det. Med tillkomsten av det relativt okända databashanteringssystem           
NewSQL har ännu en framtida konkurrent framträtt. Syftet med denna studie är att             
undersöka om en NewSQL-databas är att föredra framför en NoSQL-databas och en            
traditionell relationsdatabas. Specifikt har ett experiment som mäter prestationsförmåga         
genomförts på MySQL som relationsdatabas, MongoDB som NoSQL, samt VoltDB som           
NewSQL.  
 
Första jämförelsen mätte prestationsförmågan för vardera databas sätt till lägst          
responstid vid hämtning, uppdatering samt radering av data. Sedan mättes responstiden           
för databaserna vid ökad datamängd för att ta reda på vilken som hanterar större              
mängder data bäst. Ökningen av data skedde på en autogenererad dokumentkollektion på            
1000, 10 000, 100 000 samt 1000 000 dokument.  
Experimentet genomfördes på testverktyget Apache Jmeter. 
 
Resultatet visade att vid mindre mängder data så hanterar VoltDB hämtning, uppdatering            
samt radering av data snabbast. Följt av MySQL och slutligen MongoDB. När det             
kommer till stora mängder data så minimerade MongoDB avståndet i responstid och            
presterade bättre än de resterande databaserna när det kommer till hämtning av 1 miljon              
dokument då varken MySQL eller VoltDB klarade av att göra det 5 gånger. Slutsatsen är               
att MySQL och VoltDB presterade bättre vid mindre datamängder medan MongoDB är            
att föredra vid större mängder data. 
 
Nyckelord: Databashanterare, NewSQL, Relationsdatabaser, prestationstest, NoSQL,      
Apache Jmeter, VoltDB, MonogDB. 
 
 

 



 

Abstract 
 
The diversity in how database systems handle data have increased recently. The            
difference between how the NoSQL-database MongoDB and the relational database          
MySQL store and manage data is a prime example of that. With the emergence of the                
relatively unknown database system NewSQL there is yet another future competitor to            
look out for. The purpose of this study is to investigate whether NewSQL databases are               
preferred over NoSQL databases and a traditional relational database. Specifically, a           
performance experiment has been conducted on MySQL as the relational database,           
MongoDB representing NoSQL and VoltDB for NewSQL. 
 
The first comparison was done on the performance of each database regarding the lowest              
response time when retrieving, updating and deleting data. Moreover, the response time            
of the databases was measured at an increased amount of data to find out which manages                
the larger data best. The increase in data was done on an auto generated document               
collection of 1000, 10,000, 100,000 and 1,000,000 documents. 
The experiment was conducted on the Apache Jmeter testing tool. 
 
The results showed that with smaller amounts of data, VoltDB handles retrieving,            
updating and deleting data the fastest. Followed by MySQL and MongoDB. When it             
comes to large amounts of data, MongoDB minimized the distance in response time and              
performed better than the remaining databases when reading 1 million documents with            
MySQL and VoltDB unable to do it 5 times. The conclusion is that MySQL and VoltDB                
performed better on smaller amounts of data while MongoDB is preferred on a larger              
scale of data. 
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 Begreppsdefinitioner & akronymer 

 

Horisontell Skalbarhet Innebär att man skalar ut på bredden. Ökar antalet noder till ett system 
för att förbättra prestandan. 

ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. I relationsdatabaser måste 
en transaktion vara atomisk, konsistent, isolerad samt hållbar. 

Transaktioner En följd av operationer som hör ihop. En transaktion är en atomisk enhet
som innebär att antingen utförs samtliga operationer, eller ingen alls.  

OLTP-System On-line Transaction Processing System refererar till system som 
hanterar transaktionsorienterade applikationer.  

DBMS Database Management System.  

RDBMS Relational Database Managment System.  

BASE Basically Available, Soft State, Eventual consistency. NoSQL-databaser 
förlitar sig på denna modell då de inte stödjer ACID-transaktioner.  

Partitions/sharding Bygger på att databasen delar upp en tabellrad i flera olika tabeller som 
kallas Partitions.  

NoSQL Not only SQL 

Key-value store  En typ av NoSQL-databas där all data lagras som grupperingar av 
nycklar och värden där varje nyckel är associerad med enbart ett värde i 

en kollektion. 
Document-based Store En typ av NoSQL-databas där data lagras som JSON-liknande 

dokument.  
Column-based Store En typ av NoSQL-databas där data lagras i kolumner.  

Graph-based En typ av NoSQL-databas som använder graph-strukturer med bland 
annat noder för att visualisera data.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
 

Traditionella relationsdatabaser skapades för att förbättra och underlätta framtidens         
datalagring. En hel del har förändrats sedans dess, numera finns det krav på att en               
databas måste kunna hantera större mängder data, samt en mer komplex typ av data              
om den ska vara optimal. Databasen ska även kunna hantera dessa typer av data utan               
att ha en negativ effekt på databasens prestationsförmåga (Foote, 2018).  
 
Nya databashanteringssystem uppkom för att förbättra bristande faktorer hos de          
traditionella databashanteringssystemen. NoSQL och NewSQL är två exempel på de          
mer moderna databashanteringssystemen. Det förstnämnda är ett mer etablerat system          
som är fördelat under fyra olika kategorier av databaser, Key-Value Store,           
Document-based Store, Column-based Store och Graph-based. Bland annat        
MongoDB, Redis och Cassandra är exempel på NoSQL-databaser bland de 10 mest            
använda databashanteringssystem i dagsläget (DB-Engines, u.å.). NewSQL är ett         
relativt okänt begrepp bland dagens It-företag och databasanvändare. Detta är inte           
överraskande då den högst rankade NewSQL-databas, Amazon Aurora finns på 51:a           
plats på DB-Engines rankinglista. NewSQL-databaser strävar efter att kunna uppnå          
samma prestandanivå och horisontell skalbarhet i OLTP-system som        
NoSQL-databaser, samtidigt som ACID-transaktionerna upprätthålls likt de       
traditionella relationsdatabaserna (Pavlo & Aslett, 2016).  
 

 

1.1.1. Tidigare forskning på kandidatnivå 
 

En mängd studier har prestationsmässigt jämfört NoSQL-databaser med de         
traditionella RDBMS-databaserna, och ställt dessa två databashanteringssystem mot        
varandra sett till olika testaspekter. Exempelvis mätte Sortelius och Önnestam (2018) i            
sitt examensarbete söktiden hos NOSQL-databaser och kom bland annat fram till att            
söktiden ökar när Query-komplexiteten ökar för de flesta databaserna.  
 
Ett annat examensarbete, utfört vid Umeå Universitet (Ansari, 2018) gör en rakt av             
prestandajämförelse mellan MySQL som representant för de traditionella        
relationsdatabaserna och MongoDB som NoSQL-databas. Resultaten i denna studie         
tyder på att MySQL allokerade mindre utrymme när datamängden var stor men att             
MongoDB var snabbare i alla testfall när operationerna utfördes. 
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1.2. Problembeskrivning 
 
Ingen aktuell studie har i dagsläget jämfört ett NewSQL-DBMS i förhållande till de             
två andra DBMS: en. Även om NewSQL-systemen brister i popularitet bland dagens            
databasanvändare är det väsentligt att utföra en jämförelsestudie med de traditionella           
databaserna, samt NoSQL-databaserna för att bild en uppfattning om hur pass           
användbara dessa moderna databashanteringssystem verkligen är. Med etablerade        
aktörer som Oracle, MySQL, MongoDB, och Redis blir det lätthänt att företag och             
övriga databasanvändare enbart väljer det mest passande bland de populära          
databashanteringssystemen. Detta kan resultera i att eventuella möjligheter som         
kommer med att använda NewSQL-databashanteringssystem undantas. Genom att        
utföra denna studie och utvidga den allmänna kunskapen kring         
databashanteringssystem bidrar denna studie till en djupare kännedom, såväl som en           
rättvisare bild när det kommer till val av databashanteringssystem. 
 
Ett ytterligare motiv som gör det värt att jämföra NewSQL-DBMS kontra de två andra              
mer etablerade DBMS:en, är NewSQL-databasers förmåga att skala horisontell likt          
NoSQL-databaserna, och samtidig upprätthålla ACID-transaktionerna likt de       
traditionella databaserna. Intressant blir också att utreda om NewSQL-databaser         
kompromissar på så vis att deras förmåga att upprätthålla ACID-transaktioner och           
skala horisontellt leder till sämre prestationer vid prestandatester som mäter responstid.  

1.3.Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka om en NewSQL-databas är ett bättre alternativ än              
en NoSQL-databas och en traditionell relationsdatabas där mätpunkten är         
prestationsförmåga. I detta fall innebär prestationsförmåga: “hastighet beroende på         
mängden data” hos respektive databas. De frågeställningar som ämnas besvaras med           
detta arbete är: 
 
1, Vilken av de tre databaserna MySQL, MongoDB och VoltDB har lägst responstid             
när det kommer till att hämta, uppdatera och radera data ?  
 
2, Hur förändras responstiden för MySQL, MongoDB och VoltDB när datamängden           
ökar?  
 

1.4.Omfång och avgränsningar 
 
Studien omfattar huvudsakligen en prestationsjämförelse mellan tre databaser.        
Specifikt ska hastighetsfaktorn testas vid hantering av större mängder data. Studien           
kommer framförallt att fokusera på databasen NewSQL och hur denna presterar i            
förhållande till de andra två etablerade databaserna. För att tydliggöra används           
MongoDB som NoSQL-databas, VoltDB som NewSQL-databas samt MySQL som         
relationsdatabas. Inga andra databaser inkluderades i denna studie från en          
experimentell ståndpunkt.  
 

10

 

 



 

 
 
 

1.5.Disposition 
Rapporten är framöver indelad i följande kapitel: 

Kapitel 2 – Metod och genomförande: En beskrivning av forskningens metod och            
arbetsprocess. 

Kapitel 3 – Teoretiskt Ramverk: Tidigare relevant forskning redogörs och genomgång           
av  syntax och datahantering för varje databas. 

Kapitel 4 – Empiri: Data som samlats in under metodkapitlet redogörs 

Kapitel 5 – Analys: All data som använts under studiens gång behandlas och de givna               
frågeställningarna besvaras. 

Kapitel 6 – Diskussion och Slutsatser: En sammanfattande diskussion och slutsats av            
studien presenteras.  
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2.Metod och genomförande 

2.1. Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

2.1.1. Experiment 
 

Till denna studie har ett experiment genomförts för att besvara studiens           
frågeställningar. En experimentell datainsamlingsmetod benämns oftast som “den        
vetenskapliga metoden”. Utgångspunkten med en experimentell metod är experimentet         
i synnerhet. Ett experiment kan definieras som ett test i en kontrollerad miljö som              
genomförs för att undersöka validiteten av en hypotes (Muijs, 2004).  
 
Valet av experiment för denna studie förutsatte att att all data som samlades in är               
mätbar och testbar. Avsikten var att mäta responstiden hos diverse databas när data ska              
hämtas, uppdateras samt raderas. Dessa data granskades och lade grund för att besvara             
den första frågeställningen “Vilken av de tre databaserna MySQL, MongoDB och           
VoltDB har lägst responstid när det kommer till att hämta, uppdatera och radera data              
?”. Walliman (2011) beskriver att ett experiment innebär bland annat att granska vad             
utfallet blir vid en förändring. Detta gjordes i andra frågeställningen “Hur förändras            
responstiden för MySQL, MongoDB och VoltDB databas när datamängden ökar?” då           
mängden data som fördes in i respektive databas ökades gradvis med samma mängd.             
När all testdata samlats in granskades återigen dessa data för att ta reda på om det är                 
någon skillnad i resultat. 
 

2.1.2. Formulering av hypoteser 
 

Eftersom tre databashanteringssystem jämförs med varandra måste en hypotes som          
antingen ska förkastas eller verifieras formuleras. Då en viktigt del med denna studie             
är att iaktta hur NewSQL-databasen VoltDB presterar i jämförelse med de mer            
etablerade NoSQL-databasen MongoDB och traditionella relationsdatabasen MySQL,       
formuleras två hypoteser för att besvara studiens frågeställningar enligt följande:  
 
Frågeställning 1 “Vilken av de tre databaserna MySQL, MongoDB och VoltDB har            
lägst responstid när det kommer till att hämta, uppdatera och radera data ?” 
 
Hypotes 1: 
VoltDB hämtar, uppdaterar och raderar data snabbare än både MySQL och MongoDB            
under samma förutsättningar.  
 
Frågeställning 2 “Hur förändras responstiden för MySQL, MongoDB och VoltDB          
databas när datamängden ökar?” 
Hypotes 2:  
VoltDB hämtar, uppdaterar och raderar data snabbare än både MySQL och MongoDB            
under samma förutsättningar när datamängden ökar.  
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2.2. Arbetsprocessen  
 
Studiens arbetsprocess är utformad enligt fem huvudsakliga steg. Inledningsvis         
insamlades relevant kunskap i ämnet genom en litteraturstudie. När litteraturstudien          
gjorts och studieförfattarna ansåg sig vara tillräckligt kunniga för att gå vidare till nästa              
steg, inleds implementation av testmiljö. Här utvecklades testverktygen för att utföra           
experimenten. Härefter inleddes genomförandet av experimenten i en kontrollerad         
testmiljö utan störande yttre faktorer för att säkerställa ett trovärdigt testresultat.           
Därefter analyserades mätdata utifrån tidigare studier samt litteratur. Slutligen         
sammanställdes slutresultatet och slutsatser drogs utifrån resultatet. Se figur 1. för en            
överskådlig tidslinje av arbetsprocessen. 
 
 

 
Figur 1. Arbetsprocessen steg för steg. 
 

2.3.Ansats 
 
Studien hade en kvantitativ ansats men bestod även av en litteraturstudie.           
Litteraturstudie genomfördes främst för att vidga kunskapen i det aktuella          
ämnesområdet. Experimenten som studien baserades på genererade data som är          
mätbar. Walliman (2011) menar att kvantitativa data är mätbara data som oftast            
uttrycks i form av siffror. 

2.3.1. Val av test och byggverktyg 
 

En mängd verktyg användes för att sammanställa experimentet. Eftersom experimentet          
utfördes lokalt och inte i en cloud-miljö var det viktigt att alla tester som genomfördes               
kördes på samma dator med samma specifikationer. På detta sätt beaktas inte            
maskinfaktorn som kan ha en stor inverkan på slutresultatet. Testerna kördes på en             
64-bitars macOS Mojave operativsystem. Datorns var utrustad med 8 GB RAM, 256            
GB SSD-hårddisk och en 2.3 GHz Intel Core i5 processor. Se tabell 1 för detaljerad               
beskrivning av hårdvara. Hårdvara är en kategori som bevisligen påverkar          
databasprestanda och det som inkluderas under ”hårdvara” är bland annat processor,           
minne, disk och ditt lokala nätverk. 
 
 
 
 
 
 
 

13

 

 



 

RAM-minne 8 GB 
SSD-minne 256 GB 

Operativsystem macOS Mojave 

CPU 2.3 GHz Intel Core i5 

                Tabell 2. Detaljerad beskrivning av hårdvara som används till experimentet 
 
Databaserna sattes upp på Ubuntu-18.04.3-desktop som installerades på Oracles         
Virtual Box. De inställningar som användes på Virtual Box var följande: 4000 MB             
Base Memory, sedan dynamisk allokerades 15 GB lagring och det allokerades även 1             
CPU till den virtuella maskinen. Testverktyget som testerna utfördes på var Apache            
Jmeter som beskrivs detaljerat i nästa kapitel . De tre DBMS som skulle testas var               
MySQL som traditionell SQL-databas, MongoDB som NoSQL-databas samt VoltDB         
som NewSQL-databas.  
 
 

Plattform Ubuntu 

Testmiljö Oracle VM Virtual Box 

Testverktyg Apache Jmeter 

DBMS MySQL, MongoDB, VoltDB 

           Tabell 3. Detaljerad beskrivning av mjukvara som användes till experimentet.  
 
Databaserna som används stödjer olika typer av språk och operativsystem. Utöver           
språk och OS, stödjer vissa databaser ACID-transaktioner och SQL-skript men andra           
gör inte det. Detaljerad information kring vad respektive databas stödjer redogörs i            
tabellen nedan. Se tabell 4 för detaljerad information. 
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Databas MySQL VoltDB MongoDB 

ACID-TRANSAKTIO
NER 

JA JA NEJ 

SQL-SKRIPT JA JA Read-only SQL 
queries via 
MongoDB 

Connector för BI  
Operativsystem FreeBSD, Linux, 

OSX, Solaris, 
Windows 

Linux, OSX  Linux, OSX, 
Windows, Solaris 

Tabell 4. Stöd av SQL-skript, operativsystem samt ACID-transaktioner hos         
databaserna som användes i experimentet. 
 

2.3.2. Apache Jmeter 
 

Ett viktigt verktyg för att sammanställa denna studie var Apache Jmeter. Detta            
ramverk har förmågan att load- samt prestandatesta olika typer av servrar, protokoll,            
applikationer och databaser under olika omständigheter (Apache Jmeter, 2019). Jmeter          
är kompatibelt med alla databaser men inget är förinställt utan det krävs drivers för              
diverse databas som ska testas på applikationen. Jmeter är 100 % javabaserat och har              
därför alla egenskaper som vilken javabaserad applikation som helst (Halili, 2008).           
Apache Jmeter används idag hos över 16 000 företag som Software testing tool. De              
mest förekommande företagen som använder verktyget är It och mjukvaruföretag men           
användning av Jmeter förekommer även i industrier som rekryterings- samt          
friskvårdsindustrin (Enlyft, 2019).  
 
För att utföra ett test i Apache Jmeter krävs det en Test Plan. Ett element som måste                 
inkluderas i en Test Plan är en Thread Group. I denna trådgrupp ska alla andra               
element som används till testet placeras (Halili, 2008). Exempel på dessa kan vara             
eventuella listeners för att analysera resultatet och även den typ av request som skickas              
ska också placeras under trådgruppen. De mest omfattande begreppen för studien           
kommer i nästa stycke att beskrivas i detalj.  
 
Thread Group representerar en grupp av virtuella användare som kommer att delta i             
ett testfall. Om ett test innehåller två separata trådgrupper kommer dem att exekveras             
oberoende av varandra. När trådgruppen skapats måste två ytterligare begrepp beaktas           
som är avgörande för testresultatet, nämligen Ramp-Up Period och Loop Count. Det            
förstnämnda definierar hur lång tid det ska ta för Jmeter att köra alla angivna trådar               
(användare). Exempelvis, om det finns 20 användare och en Ramp-Up Period på 20             
sekunder kommer varje användare att dröja med en sek. Samtliga trådar körs igenom             
på 20 sekunder. Begreppet Loop Count avgör antalet gånger testet ska köras.  
Samplers är elementet som används för att skicka requests till en server eller en              
databas. Det är dessa som sedan utgör ett resultat och kan analyseras med hjälp av               
andra Jmeter element. Exempel på ett fåtal Samplers i Jmeter är HTTP-Request,            
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FTP-Request, Java-Request, JDBC-Request samt JSR223-sampler. Dock kommer       
enbart de två sistnämnda att beskrivas i detalj då den användes till experimentet. JDBC              
står för Java Database Connectivity och är kortfattat en specifikation för att använda             
datakällor i Java-applikationer. Utvecklaren använder detta gränssnitt för att slippa          
oroa sig över syntaxer när denne vill kommunicera med olika databaser (Povilavicius,            
2005). JSR223-sampler tillåter utvecklaren att skriva egen skrip-kod i en mängd olika            
programmeringsspråk. Exempel på dessa språk är Groovy, Java, Beanshell och          
Javascript.  
 
Listeners används i Jmeter som ett komplement till Samplers då dessa erbjuder            
möjligheten att se resultatet från Samplers numeriskt, grafisk, i trädformat och en            
mängd andra visuella presentationer. De två Listeners som kommer att beskrivas i mer             
detalj är View Result Tree och View Results in table (se figur 2), då dessa användes till                 
experimentet. View Result Tree visar alla Response som genererats av          
Sample-requesten. Den visar även tiden det tog för requesten att exekveras. Denna typ             
av listener är användbar när flera request skickas och utvecklaren vill säkerställa att             
alla gått igenom. View Results in table visar information som när requesten skickades,             
hur lång tid det tog, hur många bytes det krävdes, vad det är för typ av request o.s.v.                  
Vad den dessutom visar är genomsnittstiden för samtliga requests av den typen. I             
bilden nedan tydliggörs det hur denna listener ser ut efter att 30 requests exekverats.  
 

 
Figur 2. En skärmdump på hur View Results in table listener visar resultat. Bild              
hämtad från jmeter.apache.org.  
 
I experimentet kommunicerade MySQL och VoltDB med Apache Jmeter via          
JDBC-Requests och MongoDBs kommunikation skedde via JSR223-sampler.       
Konfigureringen av dessa element ser annorlunda ut, med JDBC-Requests räcker det           
med att ange den korrekta driver-klasen och korrekta databasurl:et. Om det krävs            
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autentisering som användarnamn och lösenord för att komma åt databasen måste även            
detta anges. Bilden ( se figur 3) nedan visar exempel på hur denna konfigurering kan               
göras.  
 

 
Figur 3. En skärmdump på hur en databas kopplas upp med Jmeter via JBDC. Allt               
utom Database Connection Configuration-delen är förinställt. VoltDB och MySQL         
kopplades upp på detta vis. Bild hämtad från jmeter.apache.org.  
 
MongoDB kopplades upp manuellt via kod, då denna databas inte använder sig av             
samma syntax som MySQL och VoltDB. Koden är tillgänglig i Bilaga 1.  

2.4.Experiment  
 

Ett experiments primärsyfte kan enligt Walliman (2011) ämnas mot att samla in data             
om orsaker och påverkan för att ta reda på vad utfallet blir om det sker en förändring,                 
samt varför, när och hur detta sker. Experimentet i denna studie utgjordes av 5 tester               
som mäter databaserna MySQL, MongoDB och VoltDBs prestationsförmåga under         
belastning av olika mycket data. De tre databaserna kopplades upp ihop med            
testverktyget Apache Jmeter och med hjälp av detta verktygs gränssnitt utfördes           
operationer som hämtar, uppdaterar samt raderar data. Jmeter används som tidigare           
nämnt i industrin för att testa prestanda kring diverse system. Till denna studie var              
verktyget lämpligt då den erbjuder data som median, medelvärde och          
standardavvikelse direkt i gränssnittet. Utöver detta syns det direkt vilka requests som            
gått igenom och om requesten inte gick igen får användaren ett felmeddelande kring             
vad problemet kan vara. Detta sparar väldigt mycket tid då så många tester ska              
genomföras. Dessutom är verktyget ett sätt att säkerställa att databastesterna utförs           
under så lika förutsättningar som möjligt. Ett etablerat verktyg som används ute i             
industrin kan även anses vara ett mer valid mätinstrument än något som skulle kodas              
från grunden. Thread-gruppen för alla databaserna såg ut på följande vis (se figur 4): 
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Figur 4. Visar thread-gruppen som användes för alla databaserna i Apache Jmeter.  
 
Relationsdatabaserna MySQL och VoltDB stödjer JDBC-request som beskrivs i         
kapitel 3.3.2, och kopplades därför upp på samma sätt (Se bilaga 2 och bilaga 3).               
MongoDB erbjöd inte stöd för JDBC-request, istället användes JSR223-sampler som          
beskrivs i kapitel 3.3.2 för att koppla upp denna databas med Apache Jmeter (se bilaga               
1). Programmeringsspråket som skriptet kodades på var Apache Groovy.  
 
På samma sätt som uppkoppling av databaserna skiljer sig ifrån varandra, skiljer sig             
manipulering av data bland databaserna. MySQL och VoltDB har tidigare visat           
likheter i sättet att hantera data på, då både använder SQL som query-språk. I detta               
experiment testades, som tidigare nämnt, hämtning, uppdatering och radering av data.           
För MySQL och VoltDBs del skrevs SQL-queries för att utföra dessa operationer (se             
bilaga 5). Samma operationer i MongoDB kräver att koden skrivs manuellt i ett             
Groovy-skript, detta finns i bilaga 6. I MongoDB-uppsättningen slapp         
kollektionsnamn skrivas om hela tiden direkt i koden. Istället fick nästa kollektion som             
skulle testas skrivas som variabelnamn under “collectionName” (se bilaga 4). 
 
Tabeller skapades för MySQL samt VoltDB och kollektioner skapades för MongoDB.           
Dessa skulle sedan populeras med testdata från samma CSV-filer som skapades i            
förväg och bestod av följande attribut: UUID, ålder, namn, kön samt email-adress. 5             
olika CSV-filer användes för att genomföra testerna. De 5 CSV-filerna bestod av olika             
mycket testdata, nedan redogörs mängden dokument per CSV-fil:  
 
100 dokument  (se bilaga 10). 
1000 dokument (se bilaga  11). 
10 000 dokument (se bilaga  12). 
100 000 dokument (se bilaga  13). 
1 000 000 dokument (se bilaga  14). 
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CSV-filen med 100 dokument importerades till samtliga tre databaser (se figur 5, 6             
och 7), sedan utfördes testoperationerna som innebär hämtning, uppdatering samt          
radering av testdata. I följande skärmdumpar redogörs det hur importering av 100            
dokument ser ut i respektive databas:  
 

 
Figur 5. 100 dokument importerade i MySQL.  
 
 

 
Figur 6. 100 dokument importerade i VoltDB.  
 
 

 
Figur 7. 100 dokument importerade i MongoDB.  
 
För att öka datamängden importerades successivt 1000, 10 000, 100 000 och 1000 000              
dokument till alla databaser. De tidigare nämnda testoperationerna genomfördes för          
varje ökning.  

2.5.Datainsamling  
 

Studiens datainsamlingsprocess var uppdelad i två huvudsakliga steg. Det första steget           
bestod av en litteraturstudie för att utvidga kunskapen inom de specifikt valda            
databaserna, samt utöka den allmänna kunskapen inom respektive databaskategori. En          
databaskategori innefattar i detta fall NoSQL-databaser, traditionella relationsdatabaser        
samt NewSQL-databaser. All litterär data kom antingen från väletablerade böcker          
inom arbetsområdet eller familjära databassöktjänster som Primo och IEEE Xplores          
digitala bibliotek. Det andra steget bestod av en empirisk datainsamlingsmetod. Denna           
data kom från studieförfattarnas experiment för att besvara studiens frågeställningar.          
All empirisk data som samlades in var resultat av studiens experiment som            
genomfördes.  
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2.6.Dataanalys  
 

När all empirisk data samlats in från experimenten ska dessa data analyseras samt             
verifieras. Granskning av data sker genom litteratur inom arbetsområdet. Ett          
genomsnittligt värde på samtliga tester kommer att användas för att sammanställa ett            
så pålitligt resultat som möjligt.  
 

2.7.Trovärdighet 
 

För att upprätthålla en hög trovärdighetsnivå under studiens arbetsgång genomfördes 
samma tester fem gånger. Eftersom verktyget Jmeter har som standard att spara Cache 
i ramminet, har cache mellan varje request raderats via “clear cache each iteration” 
inställningen som finns att tillgå i Jmeters gränssnitt. Denna åtgärd genomfördes för att 
undvika eventuella problem som kan uppstå om cache hade sparats mellan varje 
request.  
 
För att öka studiens validitet gjordes en litteraturstudie innan något experiment 
genomfördes. Vidare togs ett medelvärdet på samtliga fem tester innan ett slutresultat 
på en operation kunde bekräftas. Fem tester genomfördes på vardera operation för att 
studieförfattarna ansåg att det bör vara tillräckligt många innan en slutsats kan dras. 
Detta gjordes också för att stärka validiteten. Denna iterativa arbetsgång användes 
under alla operationer som gjordes på samtliga databashanteringssystem. 
Studieförfattarna försäkrade sig även om att använda samma hårdvara när 
experimenten genomfördes för att stärka reliabiliteten. Alla dessa faktorer 
kontrollerades för att säkerställa att en yttre faktor inte skulle påverka experimentens 
resultat. 
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3.Teoretiskt ramverk  
 

3.1.Dagens databashanteringssystem 

3.1.1. Relationsdatabaser 
 

De traditionella SQL-databaserna stödjer ACID-transaktioner (Atomicity, Consistency,       
Isolation and Durability) som utlovar korrekthet och beständighet vid         
transaktionshantering. Nackdelen med dessa databaserhanteringssystem är bristen på        
horisontell skalbarhet. Deras oförmåga att skala ut är en konsekvens av           
relationsdatabasers datalagringsmetoder, samt schemastrukturen som dessa databaser       
innehar (Deepak, 2016).  
 
RDBMS (Relational Database Managment System) etablerades på marknaden tidigt         
1980-tal. Sedan dess har denna typ av databas varit den mest använda (DB-Engines,             
u.å.). RDBMS-databasen som kommer användas till detta arbete är MySQL som är en av              
de mest använda databaserna genom alla tider och rankas #2 under mest använda             
databaser på DB-Engines rankningslista.  

3.1.2. NoSQL-databaser 
 

De traditionella relationsdatabasernas begränsningar har haft en stor betydelse på          
NoSQL-databasernas uppkomst. Dessa begränsningar omfattas av relationsdatabasernas       
förmåga att prestera, samt skala i moderna applikationssystem. En NoSQL-databas är           
schemalös och detta är väldigt effektiv vid hantering av större mängder data (Mukherjee,             
2019). Dessa databaser förlitar sig på BASE-modellen till skillnad från          
relationsdatabaserna som alla stöttar ACID-transaktioner. Då en viktigt aspekt med          
ACID-transaktioner är dataintergritet blir det svårt för NoSQL-databaser att upprätthålla          
dessa transaktioner. Detta sker på grund av att noder i ett kluster uppdateras inte              
samtidigt för att datan är inte lika konsistent i denna miljö (Deepak, 2016).  
  
Det finns fyra typer av olika No-SQL databaser: Key-Value Store, Document-based           
Store, Column-based Store och Graph-based (NoSQL-database, u.å.). Den typ av          
No-SQL databas som valts till detta examensarbete och ska jämföras med resterande            
databaser är Document-based Store, och mer specifikt MongoDB. Document-based         
innebär att istället för att lagra data i rader likt de traditionella relationsdatabaserna,             
lagras data som dokument. Mer specifikt som JSON-liknande dokument vilket innebär           
att datastrukturen kan förändras med tiden (MongoDB, u.å.). Valet av NoSQL-databas           
baserades på att MongoDB rankas högst bland samtliga databaser som klassas som            
NoSQL-databaser på DB-Engines rankningslista. 

3.1.3. NewSQL-databaser 
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NewSQL-databaser är ett samlingsbegrepp för relationsdatabaser som har förmågan att          
skala horisontellt, också känt som ”skala ut” inom datalogi. NewSQL-databaser          
sammanlänkar egenskaper från traditionella relationsdatabaser-databaser med      
egenskaper från NoSQL-databaser. Nästintill alla NewSQL-databaser skalar ut genom         
att dela upp databasen i ”disjoint subsets” även kallade ”partitions” eller ”shardings”.            
NewSQL-databaser ska kunna distribuera exekveringen av en query till flera olika           
partitions för att sedan sammanställa resultaten från vardera partition till ett gemensamt            
slutresultat (Pavlo & Aslett, 2016). Vid val av NewSQL-databas till denna studie            
övervägdes NuoDB och VoltDB. Då NuoDB inte hade en tydlig dokumentering, valdes            
VoltDB för att få fram ett så rättvist resultat som möjligt.  
 

3.2. Tidigare forskning 
 

För att beskriva kopplingen mellan studiens frågeställningar och ämnets teoretiska grund           
kommer tidigare forskning att analyseras. En mer ingående beskrivning av skillnader och            
likheter mellan olika databassystem behövs för att klargöra vad som påverkar           
databasernas prestanda. Tidigare forskning har mestadels jämfört de traditionella         
relationsdatabaserna med de lite nyare NoSQL-databaserna. Pokorny (2013) menar att          
NoSQL-databaser ännu inte har tillräckligt avancerad teknik för att överta rollen som de             
största på marknaden ifrån RDBMS. Pokorny betonar även att nytt liv i            
databasbranschen är på uppgång med de ytterst skalbara och elastiska          
relationsdatabaserna NewSQL databaser. Han nämner bland annat att dessa databaser          
har förmågan att skala horisontellt och, samtidigt upprätthålla ACID-garantierna som          
finns hos de traditionella relationsdatabaserna. 

3.3. Datasystem inom mobila applikationer 
 

Databassystemen har vissa likheter och skillnader som gynnar användarens behov. När           
det gäller mobila applikationer och deras lagringskapacitet finns det vissa skillnader.           
Enligt Fotache och Cogean (2013) är det skillnad när det gäller schema-design,            
datormodell, datadefinition och manipulation. De menar att vissa databassystem måste          
väljas specifikt och eftersom exempelvis NoSQL-rörelsen saknar standardisering kan         
man specifika produkter som MongoDB väljas. Dessa är populära bland utvecklare. 

3.4. Hantering av data  
 

Alla databaser hanterar inte data på samma sätt. Det finns flera anledningar till att vilja               
använda datalagringsmetoder som NoSQL-databaser besitter över de traditionella        
SQL-databaserna. Enligt Fowler, Godin och Margaret (2016) hanterar NoSQL-databaser         
stora volymer av data som samlats under en viss tidsram bättre än SQL. Detta medför att                
flera It-företag vänder sig till NoSQL databaser när det gäller lagring av stora mängder              
data. NoSQL-databaser hanterar dessutom ostrukturerad och därmed komplex data på ett           
mer effektivt sätt. En ytterligare fördel med NoSQL databaser är den låga kostnaden för              
datalagring vilket gör att de stora datamängderna blir en viktig aspekt av dagens             
webbplatser.  
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Hantering av stor data är en framträdande egenskap att ha som ett            
databashanteringsssytem. Traditionella SQL-databaser har kritiserats för deras oförmåga        
att hantera större mängder data. Dock menar Fotache och Strimbei (2015) att klyschan             
om att “SQL-databaser kan inte skala/hantera större data” borde ommodifieras. De           
menar på att SQL-databaser visst har förmåga att hantera större mängder data, problemet             
är att det krävs extra utrustning samt licensiering som kostar pengar. Uttrycket borde             
istället markera att det kostar för mycket pengar att skala SQL-databaser.  

3.5. Ökad konkurrens på marknaden 
 

En annan studie tyder på att uppkomsten av flera databashanteringssystem ger företag            
större valmöjligheter vid val av databas nu än tidigare då enbart relationsdatabaser fanns             
(Madison, Barnhill, Nappier & Godin, 2015). Trots att antalet valmöjligheter hos           
IT-företag ökar, är det upp till företagen att nu hitta den teknik som är mest lämpad till                 
deras specifika företagsmiljö. 
 
Ytterligare en studie som tyder på mer konkurrens i databasbranschen är (Kumar et al.,              
2014). Enligt denna studie är NewSQL en ny generation av informationssystem som är             
lämpad till verksamheter vars framtidsplaner går ut på att bland annat utveckla nya och              
kraftfulla applikationer som är byggda på skalbar OLTP-system. Förutsatt att detta ingår            
i planerna är NewSQL en direkt konkurrent till NoSQL när det kommer till att utveckla               
nya OLTP-system.  
 

3.6. Datamanipulering i vardera DBMS 

3.6.1.   Generellt om datamanipulering i DBMS  
 
Beroende på vilken typ av databas som används, ser datamanipuleringsprocessen          
annorlunda ut. DML-uttryck (Data Manipulation Language) har en framträdande roll i           
relationsdatabasernas sätt att hantera data på. Om databasen stödjer SQL (Structured           
Query Language) så stödjer den också per automatik DML-uttryck. Dock kan en databas             
stödja DML-uttryck utan att ha SQL som query-språk, ett exempel på detta är Apache              
Cassandra som klassas som en NoSQL-databas och stödjer DML samt DDL-uttryck.           
MongoDB som är NoSQL representanten i denna studie klassificerar sitt          
datamanipuleringssätt som vanliga CRUD-operationer (Create, Read, Update, Delete).        
Nedan följer en syntaxgenomgång av vardera databas som kommer att testas. 
 

3.6.2.     Datamanipulering i VoltDB 
 

VoltDB kommer testas som NewSQL representant i studiens gång och stödjer           
traditionella SQL-satser och använder sig därför av DML för att välja, uppdatera samt             
radera data. Vardera uttryck implementeras på följande sätt i VoltDB:  
  
Select-sats i VoltDB: 
1. SELECT * FROM tableName;  
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Ovanstående uttryck hämtar alla kolumner samt rader från tabellen “tableName”.  
  
Update-sats i VoltDB: 
1. UPDATE employee SET address = '49 Martin' WHERE 
2. employee_id = 145303; 
  
Ovanstående uttryck uppdaterar kolumnen “adress” i tabellen “employee” hos den          
specifika anställde med id “145303”.  
  
Delete-sats i VoltDB:  
1. DELETE FROM employee WHERE employee_id = 145303; 
  
Ovanstående uttryck raderar den anställde med id “145303”; 
 

3.6.3.  Datamanipulering i MySQL  
 

Likt VoltDB använder sig MySQL av SQL som query-språk därför används även DML             
här. De uttryck som används för att konstruera experimenten beskrivs mer detaljerat            
nedan:  
  

Select-sats i MySQL:  
mysql> SELECT * FROM tabel2; 
  
Update-sats i MySQL:  
mysql> Update  tabel2 SET col1 = col1 +1;  
  
ovanstående uttryck uppdaterar tabellen “tabel2” där den ökar värdet på kolumnen           
“col1” med 1.  
  
Delete-sats i MySQL:  
mysql> DELETE  from t1 WHERE  tabel2_id = 1234;  
  
ovanstående uttryck raderar alla kolumner som tillhör id:et “1234” i tabellen “ tabel2”. 
  
 

3.6.4.   Datamanipulering i MongoDB 
 

MongoDB klassas som en NoSQL-databas. Detta innebär en mängd olikheter gentemot           
SQL-databaserna. Redan i terminologin framkommer tydliga kontraster databaserna        
emellan. Exempelvis det väl använda begreppet “Tabell” i ett SQL-sammanhang          
översätts till “Collection” i ett MongoDB-sammanhang. I tabellen nedan följer en mängd            
begreppöversättningar från SQL till MongoDB: 
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SQL-termer MongoDB-termer 

Database Database 

Table Collection 

Row Document/BSON-Document 

Column Field 

Index Index 

Table Joins $lookup(i dokumentet) 

Primary Key Primary Key 

Kan specificera vilken kolumn eller 
kolumn-kombination som primärnyckel 

manuellt. 

Här sets primärnyckeln per automatik till 
_id-fältet som alla kollektioner i MongoDB 

har. 

Tabell 1. Redogör konceptuella samt terminologiska likheter och skillnader mellan           
SQL och MongoDB. Informationen är hämtad ifrån (Docs.mongodb.com, 2019). 
  

Manipulering av data i MongoDB skiljer sig helt och hållet ifrån SQLs tillvägagångssätt.             
Exempelvis används inte DML som datamanipuleringsmetod. Istället används        
CRUD-operationer när data ska manipuleras. Nedan följer exempel på hur detta kan            
göras:  
  
Select-sats (Create Operation)  i MongoDB: 
db.people.find(); 
  
Ovanstående uttryck hämtar samtliga fält samt dokument i kollektionen “people”.  
  
Update-sats (Update Operation) i MongoDB: 
db.collection.update({$set: {status: “D”}, $inc: {quantity: 2}}); 
  
Ovanstående uttryck uppdaterar alla dokument som har bokstaven “D” i fältet “status”.            
Modifieringen som sker här är innebär att fältet “quantity” inkrementeras med 2 på             
respektive fält som matchar satsens villkor. Detta är bara att av många sätt att uppdatera               
på i MongoDB. Alternativt kan updateOne(); och updateMany();- satser användas,          
beroende på vilket ändamål användaren har 
  
Delete-sats (Delete Operation) i MongoDB: 
db.collection.remove({});  
  
Ovanstående uttryck är ett av flera sätt att ta bort ett eller flera dokument från en                
kollektion. Uttrycket raderar alla dokument från kollektionen “collection”. Precis som          
update-satsen kan en använda sig av delete();, deleteOne(); och deleteMany(); som           
alternativa metoder att ta bort dokument från kollektioner.  
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3.7.  Lagring av data i vardera DBMS 
 

Under studiens gång har det varit tal om “typer” av databaser och hur dessa lagrar data                
på diverse sätt. Alla databaser har någon typ av datalagringsmetod. Detta innefattar            
annorlunda datastrukturer, samt annorlunda sätt att bearbeta data på. I detta kapitel            
redogörs de datalagringsmetoder som används i denna studie.  
  

3.7.1. Lagring av data i MongoDB 
 

MongoDB är det ledande “Documented-stored” databashanteringsystemet idag. Lagring        
av data sker som tidigare nämnt i ett JSON-liknande format, närmare bestämt            
BSON(Binary JSON). Flexibiliteten som kommer med att lagra i detta format är främst             
fördelaktig när det handlar om ostrukturerad data. Några exempel på vad ostrukturerad            
data kan innebära är sociala media aktiviteter, audio och video. Med Dokument-lagrad            
data behöver det heller inte skapas kollektioner för att sedan populeras, utan allt görs i ett                
och samma steg (Docs.mongodb.com, 2019). För att exemplifiera detta kommer det med            
hjälp av några rader kod demonstreras hur en kollektion skapas samt populeras, och hur              
dessa data ser ut.  
  
Här skapas en kollektion med namnet “consumer” i MongoDB: 
db.consumer.insert({ name: "Martin", age: 20, cars: [ "Volvo", "Saab" ] }); 
  
När denna kodrad exekveras, ser MongoDB till att skapa kollektionen “consumer” och            
populera den med den angivna informationen. Om kollektionen däremot redan är skapad            
läggs denna information in i kollektionen som en INSERT-sats. Dokumentet av den            
skapade kollektionen ser ut på följande sätt:  
  
{ 
    name: "Martin", 
    age: 20, 
    cars: ["Volvo", "Saab"] 
} 
  
 

3.7.2.   Lagring av data i MySQL och VoltDB 
 

Både MySQL och VoltDB kategoriseras som relationsdatabaser och stödjer “Structured          
Query Language”, mera känt som SQL. En relationsdatabas är en typ av databas vars              
datapunkter är relaterade till varandra. I dessa typer av databaser har varje rad i tabellen               
ett unikt ID som kallas “nyckel” (Oracle, 2019). Även om VoltDB och MySQL har              
likheter i att båda är relationsdatabaser, och båda stödjer SQL så finns det även              
skillnader. Traditionella relationsdatabaser som MySQL och även en mängd         
NoSQL-databaser lagrar all data på hårddisken. Medan VoltDB är en          
“In-memory-database” som innebär att all data lagras i primärminnet, även känt som            
RAM-minnet. Genom att inte lagra data på hårddisken kan signifikanta          
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prestatandaökningar åstadkommas då primärminnet är ett snabbare alternativ (IBM,         
2019).  
  
När tabeller ska skapas och populeras i MySQL och VoltDB görs det i två separata steg.                
Först skapas tabellen i samband med att det deklareras datatyper samt primärnyckel.            
Sedan i en ny sats införs data med INSERT-satser. Nedan följer exempel på hur detta               
kan se ut i båda databaserna. 
  
Här skapas en tabell “Human” i VoltDB:  
CREATE TABLE Human( 
HumanID INTEGER UNIQUE NOT NULL,  
FirstName VARCHAR(15),  
LastName VARCHAR (15),  
PRIMARY KEY(HumanID) 
); 
  
Här populeras tabellen “Human” med data: 
INSERT INTO Human VALUES (1, 'Martin', 'Shamon'); 
INSERT INTO Human VALUES (2,  'Karl ',  'Andersson '); 
INSERT INTO Human VALUES (3,  'Anders ',  'Svensson '); 
  
För att få fram den nyskapade tabellen krävs det en SELECT-sats: 
SELECT * FROM Human; ger följande resultat: 
ID  FirstName  LastName 
1    Martin        Shamon 
2    Karl            Andersson 
3    Anders       Svensson 
  
Samma procedur följs av MySQL, tabellen “Customer” skapas:  
Create table Customer(id integer, age integer, name varchar(100), lastname         
varchar(100)); 
  
Data populeras på följande vis:  
insert into Customer(id, age, name, lastname) values(1, 21, “Martin”, “Martinsson”); 
insert into Customer(id, age, name, lastname) values(2, 23, “Kalle”, “Gustafsson”); 
insert into Customer(id, age, name, lastname) values(3, 27, “Kasper”, “Lind”); 
  

select * from Human; Och resultatet blir:  
id  age  name lastname 
1   21   Martin Martinsson 
2   23   Kalle   Gustafsson 
3   27   Kasper Lind  
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4. Empiri 
 

Samtliga tabeller visar ett genomsnittligt värde vid hämtning, uppdatering samt radering           
av data hos MySQL, MongoDB och VoltDB.  
 

4.1.  Testning av 100 dokument  
 

 

100 Dokument Select (ms) Update (ms) Delete (ms) 

MySQL 5 8 9  

VoltDB 3  6  5 

MongoDB 43  36  32  

Tabell 5. Visar responstid vid hämtning, uppdatering och radering av 100 dokument i             
alla tre databaser.  

4.2.  Testning av 1 000 dokument 
 

 

1000 Dokument Select (ms) Update (ms) Delete (ms) 

MySQL 10 10  9  

VoltDB 6  9   12  

MongoDB 44  37  34 

Tabell 6. Visar responstid vid hämtning, uppdatering och radering av 1 000 dokument i              
alla tre databaser. 
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4.3.  Testning av 10 000 dokument 
 

 

10000 Dokument Select (ms) Update (ms) Delete (ms) 

MySQL 19  42  35  

VoltDB 25  23   29  

MongoDB 53  102  117  

Tabell 7. Visar responstid vid hämtning, uppdatering och radering av 10 000 dokument i              
alla tre databaser.  
 
 

4.4. Testning av 100 000 dokument 
 
 

100000 
Dokument 

Select (ms) Update (ms) Delete (ms) 

MySQL 212  223  236  

VoltDB 163  1040   246  

MongoDB 411  645  657  

Tabell 8. Visar responstid vid hämtning, uppdatering och radering av 100 000 dokument             
i alla tre databaser 

4.5. Testning av 1 000 000 dokument 
 

 

1000000 
Dokument 

Select (ms) Update (ms) Delete (ms) 

MySQL * 3/5 request 
gick igenom* 

4333  

3163  3308  

VoltDB   14737   4580  

MongoDB  5301 6599  5193 

Tabell 9. Visar responstid vid hämtning, uppdatering och radering av 1 000 000             
dokument i alla tre databaser. 
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5. Analys 
 

5.1. Frågeställning 1  
 

För att besvara studiens första frågeställning “Vilken av de tre databaserna MySQL,            
MongoDB och VoltDB har lägst responstid när det kommer till att hämta, uppdatera och              
radera data ?” har en genomgående analys utförts. Till denna frågeställningen           
formulerades även hypotesen “VoltDB hämtar, uppdaterar och raderar data snabbare än           
både MySQL och MongoDB under samma förutsättningar.“. 
 
 
  
 

 
Figur 8. Diagrammet visar medelvärdet för alla tester som körts för vardera            
databas populerad med 100 dokument.  
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Figur 8 visar att vid hämtning av en tabell/kollektion med 100 dokument presterar             
VoltDB snabbast, följt av MySQL. Databasen som kräver längst tid att hämta 100             
dokument är MongoDB. Samma mönster upprepar sig vid uppdatering samt radering av            
data. VoltDB utför var och en av dessa operationer på snabbast möjliga tid, medan              
MySQL kommer på en andra plats för respektive operation. Ett påtagligt uppenbarade är             
faktumet att MongoDB tar längst tid på sig att utföra samtliga operationer. För att stärka               
de analytiska argument som baseras på medelvärdet/operation hos databaserna används          
standardavvikelsen. Enligt detta mått har VoltDB lägst spridning från medelvärdet sett           
till samtliga operationer (se bilaga 9). Spridningen ligger under 2.0 ms hos diverse             
operation. Högst spridning sett till alla operationer är signifikant hos MongoDB (se            
bilaga 8) där lägsta testet noterade en spridning på 7.6 ms (Select) ms och högsta testet                
en spridning på 9.84 ms (update). Medan MySQL ligger och fluktuerar mellan en             
spridning på 1.72 ms (update) ms till 4.26 ms (delete) (se bilaga 7).  
 
Resultatet tyder på att hypotesen i detta fall verifieras då VoltDB utför vardera operation              
snabbare än både MySQL och MongoDB.  
 
 
 

5.2. Frågeställning 2  
 

För att besvara studiens andra frågeställning “Hur förändras responstiden för vardera           
databas när datamängden ökar? ” har en genomgående analys utförts som innefattar            
analys kring både medelvärde samt standardavvikelse. Till denna frågeställningen         
formulerades även hypotesen “VoltDB hämtar, uppdaterar och raderar data snabbare än           
både MySQL och MongoDB under samma förutsättningar när datamängden ökar. “.  
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Figur 9. Diagrammet visar medelvärdet för alla tester som körts för vardera            
databas populerad med 1000 dokument.  
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Figur 10. Diagrammet visar medelvärdet för alla tester som körts för vardera            
databas populerad med 10 000 dokument.  
 

 
Figur 11. Diagrammet visar medelvärdet för alla tester som körts för vardera            
databas populerad med 100 000 dokument.  
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Figur 12. Diagrammet visar medelvärdet för alla tester som körts för vardera            
databas populerad med 1 000 000 dokument.  
 
  
Genom att jämföra ovanstående tabeller (Figur, 9, 10, 11 och 12) syns ett tydligt mönster               
när datamängden ökar. Vid hämtning, uppdatering samt radering av 1000 -10 000            
dokument skiftar MySQL och VoltDB om vilken databas som utför operationerna på            
kortast tid. MongoDB tar längst tid på sig att utföra samtliga operationer då             
datamängden befinner sig i denna skala. När datamängden däremot ökar till 100 000             
dokument så presterar MongoDB bättre än VoltDB sett till uppdatering av dokument,            
men är fortfarande märkbart långsammare än bägge sina konkurrenter vid hämtning och            
radering av data. MongoDB utmärker sig mest när datamängden är som störst.            
Tidsmässigt presterar den bättre än VoltDB när en miljon dokument ska uppdateras och             
klarar prestationsmässigt av att hämta en miljon dokument 5 gånger, något som varken             
VoltDB (0/5) (se bilaga 15 för felmeddelande) eller MySQL (3/5) klarade av. Samtliga             
tre databaser klarar sedan av att uppdatera samt radera en miljon dokument, med             
MySQL i spetsen sett till bägge operationerna. En skillnad värd att uppmärksamma är att              
VoltDB tog nästan fem gånger så lång tid som MySQL, och mer än dubbelt så lång tid                 
än MongoDB när en miljon dokument skulle uppdateras. Standardavvikelsen verifierar          
faktumet att VoltDB inte utlovar några garantier vid större mängder data. Sett till             
uppdatering av 100 000 dokument har VoltDB en spridning på 426.54 ms och när              
datamängden ökar till en miljon dokument har VoltDB en spridning på hela 11 999.41              
ms över fem tester. Standardavvikelsen visar även på att vid hämtning av en miljon              
dokument hade MySQL en spridning på 626.20 ms sett till tre tester i jämförelse med               
uppdatering och radering av en miljon dokument hos samma databas, som hade allt lägre              
spridning( 195,4 ms respektive 118.47 ms över alla fem tester).  
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Vid större mängder data blev standardavvikelsen i ett fall 81,4% av medelvärdet för             
VoltDB. I ett annat fall översteg den 40 % av medelvärdet. När spridningen är så pass                
stor som i dessa fallen går det inte att dra någon vetenskaplig slutsats kring resultatet.               
Därför utesluts en ställning kring den andra hypotesens förnekande eller verifierande i            
denna studie.  
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6. Diskussion och slutsatser 
 

6.1. Resultat  
 
Genom en experimentell studie har data om databaserna MySQL, MongoDB och           
VoltDB erhållits. Dessa data tyder på att VoltDB följt av MySQL utför hämtning,             
uppdatering samt radering av data snabbare än MongoDB vid mindre datamängder. Vid            
större mängder data (100 000 - 1000 000 dokument) tydliggörs det att MongoDB             
uppdaterar kollektioner på en kortare tid än VoltDB uppdaterar tabeller bestående av            
samma mängd. MySQL presterar bäst sätt till responstid vid utförande av nästan            
samtliga operationer när datamängden är större. Dock framkom det att bägge           
relationsdatabaserna MySQL och VoltDB hade problem vid hämtning av en miljon           
dokument. Då samtliga tester utfördes fem gånger per operation klarade MySQL av att             
hämta en miljon dokument tre av fem gånger, medan VoltDB inte alls klarade av att               
hämta en miljon dokument. MongoDB klarade av alla operationer samtliga fem gånger            
på redovisad tid.  
 

6.2. Implikationer 
 
Detta examensarbete bidrar till ökad kännedomen kring NewSQL-databaser och hur          
dessa presterar i förhållande till etablerade databashanteringssystem som de traditionella          
SQL-databaserna och NoSQL-databaserna. Detta åstadkoms genom en experimentell        
studie som testar samma typ av data under samma omständigheter hos samtliga tre             
databaserna.  
 

6.3. Begränsningar 
 
Då tid och resurser har varit begränsade under examensarbetets gång kan inte en             
konsensus slutsats dras kring varken resultatet eller de tre databashanteringsystemen.          
Med en kraftfullare maskin att utföra experiment på hade resultaten kunnat se            
annorlunda ut. En större tidsram hade inneburit att ytterligare en typ av data, exempelvis              
ostrukturerad data hade kunnat testas och jämföras. Slutligen hade fler tester i olika             
miljöer kunnat genomföras med en större tidsram.  
 
 

6.4. Slutsatser och rekommendationer 
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Denna studie visar att VoltDB, följt av MySQL har lägst responstid vid hämtning,             
uppdatering och radering av data i mindre mängder (100 dokument). Högst responstid            
vid denna datamängd innehar MongoDB.  
 
När datamängden överstiger 100 000 dokument har VoltDB avsevärda problem med           
framförallt hämtning och uppdatering av data. Vid denna datamängd utför MySQL följt,            
av MongoDB uppdateringsoperationen snabbare än VoltDB. Medan den sistnämnda         
databasen inte alls kan genomföra hämtning av en miljon dokument. Den enda märkbara             
bristen hos MySQL under experiment var även här vid hämtning av en miljon dokument.              
Tillskillnad ifrån VoltDB skickades tre requests med framgång till MySQL-databasen          
för att sedan förneka de två sista. Genomsnittstiden för dessa tre request var fortfarande              
lägre än MongoDBs genomsnittstid för samma operation. Tidsmässigt presterade         
MySQL snabbast över alla operationer när datamängden var en miljon.  
  

Sammanfattningsvis tyder studien på att VoltDB och MySQL är väldigt likvärdiga sett            
till tid vid mindre datamängder, där VoltDB har litet övertag. MongoDB befinner sig på              
en klar tredjeplats i denna kategori. Vid större datamängder blir det väldigt svårt att              
avgöra vilken databas som är att föredra över de andra då VoltDB exempelvis hade en               
standardavvikelse på 81.42 % av medelvärdet vid uppdatering av en miljon dokument.            
Detta är ett extremfall som inte ger en generell bild på hur pass snabbt VoltDB               
uppdaterar en miljon dokument, och bör därför inte dras några slutsatser kring.            
Detsamma gäller vid hämtning av en miljon dokument med VoltDB, där testet inte gick              
igenom alls. Detta kan ha berott på att VoltDB är klassad som en in-memory databas och                
då är beroende av ramminnet, som inte räckte till för en rättvis bedömning av resultatet.               
Med detta sagt rekommenderas inte en databas över de andra vid större datamängder då              
oväntade faktorer påverkar testresultatet.  
 

6.5. Vidare forskning 
 
För vidare forskning hade varit intressant att utföra ett liknande experiment i en             
cloud-miljö. Speciellt då flera NewSQL-databaser, exempelvis NuoDB lägger resurser         
på, och designar sin akitektur till att fungera så optimalt som möjligt i denna miljö. I en                 
cloud-miljö är det viktigt att ta hänsyn till att flera ytterligare variabler kan leda till               
missledande resultat. Därför bör den/de som designar ett sådant här arbete vara extra             
försiktiga vid avgränsning av arbete. 
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1. Koppla MongoDB med Apache Jmeter.  

 

 

 

Bilaga 2. Koppla Volt DB med Apache Jmeter.  
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Bilaga 3. Koppla MySQL med Apache Jmeter.  

 

 

Bilaga 4 variabler för MongoDb i Apache Jmeter.  
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Bilaga 5 Kod som utför hämtning, uppdatering samt radering. MySQL och VoltDB.  
 

Operation Query Beskrivning 

Hämta SELECT * FROM 
hundredRec 

Läser in 100 dokument 

Uppdatera UPDATE hundredRec 
SET age = age + 1  
WHERE age>1 

Uppdaterar åldern för varje 
dokument med 1 år. 

Radera DELETE FROM 
hundredRec  
WHERE age>1 

Raderar all data från 
tabellen. 

 
Kommentar: Detta är testkod som användes till att utföra operationer på både MySQL             
och VoltDB för specifika tabellen hundredRec som bestod av 100 dokument. För att             
utföra operationer på 1000, 10 000, 100 000 och en miljon dokument ersattes             
hundredRec med respektive tabellnamn. De övriga namnet var: onekRec, tenkRec,          
hundredkRec och onemillionRec.  
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Bilaga 6. Kod som utför hämtning, uppdatering samt radering. MongoDB. 
 

Operation Query Beskrivning 

Hämta 
MongoCursor 
<Document> = 
collection.find().iterator(); 
While(cursor.hasNext()){ 
cursor.next(); 

Läser in x dokument 

Uppdatera 
MongoCollection<Documen
t> collection = 
var.getObject(“collection);  
UpdateResult updateResult 
= 
collection.updateMany(gt(“a
ge”,1), inc(“age”, 1)); 

Uppdaterar åldern för varje 
dokument med 1 år. 

Radera 
MongoCollection<Documen
t> collection = 
var.getObject(“collection);  
DeleteResult deleteResult = 
collection.deleteMany(gt(“a
ge”, 1)); 

Raderar all data från 
kollektionen.  

 
Kommentar: Detta är testkod som användes till att utföra operationer på MongoDB.            
Namnet Collection (se bilaga 4) är en platshållare/variabel för Kollektionen i fråga.            
Detta var ett alternativ när Jmeters JSR223-sampler (Se kapitel 3.3.2) användes.           
Exempelvis om hundredRec tabellen ska testas skrevs det in som variabelnamn och            
sedan kördes samma generiska kod för att underlätta processen.  
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Bilaga 7. standardavikelseer MySQL 
 

Tid räknas i ms Select Update Delete 

100 dokument 2.4166 1.7204 4.2614 

1000 dokument 3.2863 1.9390 0.7491 

10 000 dokument 0.7483 10.8185 4.8000 

100 000 dokument 6.6151 10.9105 8.7177 

1 000 000 dokument 626.1976 195.4046 118.4709 

 
 
 
Bilaga 8. standardavikelseer MongoDB 
 

Tid räknas i ms Select Update Delete 

100 dokument 7.6052 9.8386 9.6664 

1000 dokument 4.3081 7.9849 5.8309 

10 000 dokument 3.8781 31.1152 22.2117 

100 000 dokument 15.6256 37.5574 81.2019 

1 000 000 dokument 171.5067 158.4568 100.9316 
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Bilaga 9. standardavikelseer VoltDB 
 

Tid räknas i ms Select Update Delete 

100 dokument 1.3564 1.9595 0.8000 

1000 dokument 4.7159 2.5612 8.2121 

10 000 dokument 8.3426 4.7581 12.9553 

100 000 dokument 13.7317 426.5439 14.1788 

1 000 000 dokument 11999.4180 126.6911 

 
 
Bilaga 10. Csv-fil med 100 dokument.  
 
 
Bilaga 11. Csv-fil med 1000 dokument. 
 
 
 
Bilaga 12. Csv-fil med 10 000 dokument. 
 
 
 
Bilaga 13. Csv-fil med 100 000 dokument. 
 
 
 
Bilaga 14. Csv-fil med 1 000 000 dokument. 
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Bilaga 15. Felmeddelande VoltDB - Hämtning av en miljon dokument.  
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