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Jämförelse mellan Oracle RDBMS, Oracle NoSql och MongoDB
Sammanfattning
Databaser förekommer överallt i vårt moderna samhälle och mängden data ökar
ständigt, vilket innebär att det har blivit viktigare än någonsin att hitta sätt att
hantera massiva mängder med data på ett effektivt sätt. NoSQL-databaser1 har
utvecklats för att kunna lösa just detta problem genom att effektivt lagra stora
mängder data och ge snabb åtkomst till det datat. Eftersom NoSQL-databaser
bara börjat bli populära inom de senaste tio åren har de inte blivit lika väl
undersökta som relationsdatabaser. Därför ska en utvärdering utföras på sex
utmärkande egenskaper där en av delarna utgör jämförande av prestandatester.
De övriga egenskaperna är: skalbarhet, konsistens, tillgänglighet, hållbarhet och
tillförlitlighet. MongoDB och Oracle NoSQL är NoSQL-databaserna som används
och tillsammans med Oracle RDBMS som relationsdatabas utgör dessa tre grunden till en jämförande undersökning.
Det visade sig att det finns stora skillnader mellan hur data hanteras i
NoSQL jämfört med relationsdatabaser som påverkar valet av databas, som
t.ex. att NoSQL prioriterar att klienter kan nå databasen över att data ska
vara motsägelsefri och att genom lägre krav på transaktionshanteringen gynna
prestanda och datalagringsförmåga. Vidare visade prestandatesterna att båda
NoSQL-databaserna i de flesta fall var snabbare än relationsdatabasen oavsett
storlek på datamängden. MongoDB var klart den snabbaste på läsoperationer,
medan Oracle NoSQL utförde skrivoperationer snabbast för det mesta. Båda
NoSQL-databasernas prestanda påverkas mindre av en växande datamängd än
vad relationsdatabasen gör både för läs-och skrivoperationer.

1 Står

för ”Not Only SQL” och bör inte förväxlas med övriga databaser som inte använder SQL som t.ex. hierarkiska databaser

Comparing Oracle NoSql and MongoDB to Oracle RDBMS
Abstract
Databases are present everywhere in our modern society and the amount of data
that have to be stored is constantly increasing, which means that it’s now more
important than ever to be able to handle massive data sets effectively. NoSQL
databases2 were developed to solve this problem by efficiently storing large
amounts of data and enable fast access to that data. Since NoSQL databases only
became popular within the last ten years, they haven’t been as well researched
as relational databases. An in-depth evaluation is carried out on six distinct features, where one part is comparative performance tests. The other features are:
scalability, consistency, availability, durability and reliability. MongoDB and Oracle NoSQL are the NoSQL databases used and together with Oracle RDBMS as
relational database make up the basis for a comparative study of the above mentioned features.
The results showed that there are big differences between how data is handled in
NoSQL compared to relational databases that will affect the choice of database,
e.g. that NoSQL tends to prioritize that clients can reach the database over noncontradictory data and lowering the demands on transaction management to
increase performance and storage capacity. Furthermore, the performance tests
showed that both NoSQL databases performed better than the relational database
regardless of the data set size. MongoDB was clearly the fastest on reading operations, while Oracle NoSQL performed write operations the fastest most of the
time. Both NoSQL databases are impacted less by a growing data set than the
relational database for both read and write operations.

2 stands

for ”Not Only SQL” and are not to be confused with other databases that also don’t use SQL, e.g.
hierarchical databases
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1 Introduktion
Relationsdatabaser hanteras av ett Relational DataBase Managemenet System (RDBMS). På
Oracles hemsida [1] beskrivs att en typisk DBMS innehåller bland annat: DBMS-kärnkod för
att hantera minne och lagring, metadata över tabeller och databasen och ett query-språk. En
RDBMS måste följa en ”relationsmodell”, vilket har: väldefinierade objekt som lagrar och ger
tillgång till data i databasen, tydliga funktioner som tillåter applikationer att påverka data och
strukturer i databasen, samt integritetsregler som reglerar funktioner på data och strukturer.
I grund och botten är RDBMS ämnad att flytta data till en databas, lagra data samt hämta data
så det kan påverkas av applikationer.
Abramova och Bernardino [2] tar i sin studie upp historiken för NoSQL. Termen “NoSQL”
användes för första gången år 1998 av Carlo Strozzi för att namnge hans enkla open-sourcerelationsdatabas som inte använde sig av det vanliga SQL standardinterfacet, men fick inte
något större genombrott vid denna tid. Termen introducerades senare på nytt i ett försök att
namnge den ökande mängden av relationslösa databaser som inte erbjuder samma transaktionsgarantier som traditionella relationsdatabaser. Användningen av NoSQL ökade betydligt
i samband med vissa företags uppgång på Internet, t.ex. Google och Facebook. Dessa företag
ställdes inför nya datahanteringsproblem, som t.ex. effektiv hantering av miljontals dataobjekt och stora mängder ostrukturerad data, som inte kunde hanteras av en traditionell databas.
Trots att NoSQL-modellerna har ett klart övertag när det kommer till att hantera massiva mängder data och erbjuda hög prestanda är det inte nödvändigtvis den lösningen
som situationen jämt kräver. I vissa fall krävs en mycket strikt transaktionshantering
som säkerställer att korrekt och den senast uppdaterade datan alltid returneras, som till
exempel i banksystem där traditionella relationsdatabaser oftast är bättre lämpade. Lourenço,
Cabral, Carreiro, och Vieira [3] visar att det finns hundratals olika NoSQL-lösningar på
marknaden som inriktar sig till olika användningsområden beroende på användarens dataoch prestandakrav. De flesta NoSQL-lösningarna har hög prestanda men då på bekostnad av
andra viktiga delar. Ett exempel på detta är vilken grad av korrekthet datan har vid varje ny
läsning, det vill säga om en uppdatering av ett objekt i databasen måste utföras i sin helhet
och sparas på disk innan en ny läsning av samma objekt kan utföras. Att tillåta nya läsningar
innan varje uppdatering är klar ökar prestandan på läsoperationerna men medför risken att
datan som returnerats inte är den senaste versionen. Denna egenskap handlar om vilken
grad av konsistens databasen erbjuder och är bara ett exempel på skillnader som förekommer
mellan olika lösningar.
Att NoSQL-databaser är betydligt enklare att utöka (vanligtvis kallat att skala upp) är en
av de viktigaste egenskaperna som gör att användare väljer en NoSQL-databas. Men att
utöka databasen påverkar också prestandan oavsett om utökningen är för att hantera många
användare samtidigt eller stora mängder data. Hur denna så kallade ”skalbarhet” hanteras är
något som skiljer sig mellan olika NoSQL-databaser.
I en tidigare utförd studie försöker Lourenço, Cabral, Carreiro, och Vieira[3] besvara vilken
NoSQL-lösning man bör välja beroende på användningsområde. I det arbetet har de identi-
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fierat ett antal egenskaper som enligt dem täcker en större del vanligt förekommande mjukvaruscenarion och som bör utvärderas för att avgöra hur en specifik NoSQL-databas hanterar
dessa egenskaper. De viktigaste egenskaperna är skalbarhet, konsistens, tillgänglighet,
hållbarhet, tillförlitlighet och prestanda.

1.1

Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är dels att utvärdera skillnader mellan databaserna och dels att ge
förslag på passande användningsområden baserat på resultaten.
Frågeställning
Utifrån problemställningen kommer vi besvara följande frågeställning:
• Hur skiljer sig MongoDB, Oracle NoSQL och Oracle RDBMS gällande egenskaperna
skalbarhet, konsistens, tillgänglighet, hållbarhet, tillförlitlighet och prestanda?
• För vilka användningsområden passar en NoSQL-databas bättre än en traditionell relationsdatabas utifrån dessa skillnader?

1.2

Omfång och avgränsningar

Vi har valt att ta med tre olika databaser i vår studie: Oracle RDBMS, Oracle NoSQL och
MongoDB. Att vi valt just dessa är för att vår samarbetspartner, Skatteverket, använder främst
Oracle RDBMS vilket även ger oss tillgång till Oracle NoSQL. Detta tyckte vi även kändes
relevant och intressant då varken Oracle NoSQL eller Oracle RDBMS förekommer särskilt
ofta i tidigare utförd forskning. Vidare har vi valt att även ta med MongoDB då den är en
vanligt förekommande lösning med mycket tillgänglig litteratur samt att den lagrar datan i
dokument istället för rader och kolumner vilket kändes lämpligt då vi främst var intresserade
av att jobba med data lagrade i dokument på JSON-format, vilket är ett filformat som lagrar
data i textform.
1.2.1

Förväntade resultat

Studien består av två moment, dels en teoretisk analys som förväntas bidra med information
som beskriver olika egenskaper och skillnader mellan Oracle RDBMS, Oracle NoSQL och
MongoDB. Den andra delen består av prestandatester för ett antal operationer utförda på de
tre databaserna. Resultaten från dessa tester förväntas visa på skillnader i prestanda för de tre
databaserna.
Informationen från dessa två delar förväntas sedan resultera i att kunna presentera hur de tre
databaserna som omfattas av studien skiljer sig åt gällande egenskaperna i frågeställningen
och genom dessa kunna ge förslag på användningsområden där MongoDB och/eller Oracle
NoSQL skulle passa bättre än Oracle RDBMS.
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2 Teoretisk bakgrund
I denna sektion ges en översiktlig beskrivning av de olika typer av databaser som ingår.
Det beskrivs hur de olika typerna fungerar och är uppbyggda i mer generella drag. Vidare
presenteras ett antal utmärkande skillnader mellan de specifika databaserna som kommer
utvärderas i studien.
”Massiva datamängder” tas upp i denna studie, men det finns ingen konsensus angående en
gräns där en datamängd går från att vara liten till att vara stor eller massiv. I denna studie
använder vi betäckningen massiva datamängder när antalet objekt överstiger en miljon.

2.1

Relationsdatabaser

Relationsdatabaser innehåller ett antal relationer (tabeller) som i sin tur innehåller en mängd
tuppler (rader) innehållande en mängd värden. Ett relationsschema innehåller namngivna
attribut (kolumner) som är en mängd av atomära datatyper (t.ex. numeriska, strängar, tid
etc.). Vidare med hjälp av att skapa begränsningar kan data och referenser förbli konsekventa.
Begränsningarna kan till exempel innebära att vissa värden inte får förekomma under vissa
attribut, eller att förändringar av en tuppel i en relation inte tillåts på grund av att andra
tuppler i andra relationer refererar till den ändrade tuppeln. Ifall sådana begränsningar bryts
av en operation visas felmeddelanden och operationen i fråga utförs inte. Se Melton [4] för
en detaljerad beskrivning.
Ett problem som relationsdatabaser tenderar att stöta på, som Chandra beskriver i [5], är att
prestanda försämras allt eftersom databasens innehåll ökar. Detta kan lösas genom vertikal
skalning, vilket innebär att utöka kraften (RAM och CPU) hos den maskin som innehåller
databasen. Detta är dock kostsamt och kan bli svårt på grund av hårdvarubegränsningar.
Structured Query Language, eller SQL, är ett deklarativt språk för att hämta data som hanteras
av en relationsdatabas. Detta innebär att användare endast behöver specificera vad som
behöver hämtas, och inte hur det ska gå till.
2.1.1

ACID-egenskaperna

Garcia-Molina, Ullman och Widom [6] beskriver hur en DBMS behöver någon typ av transaktionshanterare som kan ta emot flera samtidiga transaktioner från användare. Dessa transaktioner består av en serie operationer mot en given databas. Transaktioner sägs vara ordentligt
implementerade om de har dessa fyra egenskaper:
• Atomicity - alla operationer i transaktionen lyckas, annars förkastas transaktionen i sin
helhet
• Consistency - transaktioner får inte bryta mot relationsregler (eller liknande) inom en
databas
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• Isolation - varje transaktion måste exekveras som om ingen övrig transaktion exekverades samtidigt
• Durability - försäkrar att ändringarna som utfördes av en transaktion inte försvinner

2.2

NoSQL-databaser

NoSQL definieras som en icke-relationell databastyp som uppstod av behovet att kunna
lagra stora mängder information på ett mindre strukturerat sätt än vad som definierar en
relationsdatabas [7] som gav upphov till termen ”NoSQL”. Detta anses idag stå för ”Not only
SQL” och syftar till att det strukturerade programspråket SQL inte används för att hantera
data i databasen, även om det finns exempel där liknande eller delar av SQL används.
Till skillnad från relationsdatabaser är NoSQL inte uppbyggt av tabeller och kolumner
som följer strikta scheman utan är istället schemalöst vilket ger användaren en betydligt
större frihet att skapa dynamiska datasamlingar och förenkla skapande och omstrukturerande
av attribut.
2.2.1

BASE-egenskaper

Till skillnad från relationsdatabaser som följer ACID, beskriver Chandra [5] att NoSQLdatabaser följer BASE för transaktioner. Denna paradigm baseras på fallet där data är distribuerad och datasynkronisering inte längre är praktiskt. Till skillnad från ACID kräver inte
BASE exakta/tidsendliga värden, dock dyker en ny utmaning upp: hur ska distribuerad data
uppdateras när datat kan ta en mängd oförutsedda vägar? Det är komplicerat att bygga en
NoSQL-databas som följer ACID, vilket leder till att BASE försummar ACID-egenskaperna
Consistency och Isolation för att främja tillgänglighet och prestanda vilket innebär att utvecklarna får ansvaret att upprätthålla motsägelsefri data. Beskrivningen av BASE ges i [5, 8] av
Chandra respektive Pokorny och står för:
• Basically Available innebär att databasen ser ut att fungera jämt från applikationsperspektivet, då det ska alltid gå att nå den efterfrågade datan trots att ett antal servrar är
ur funktion.
• Soft state som betyder att data behöver inte vara konsistent hela tiden, och kan förändras
med tiden även utan input från användare tack vare nästa punkt:
• Eventually consistent, som innebär att lagringssystemet garanterar att ifall inga nya uppdateringar görs på ett objekt inom en viss tid, kommer de senaste uppdaterade värdet
att spridas till resterande maskiner.

2.3

Skillnader

För att ge en översiktligt bild på de olika databaserna som omfattas av denna studie presenteras i tabell 1 information från ett antal tidigare utförda studier [9, 10, 11, 12].
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Tabell 1 Skillnader mellan Oracle RDBMS, MongoDB och Oracle NoSQL
Attribut
Datarepresentation
Implementationsspråk
Schema
BASE eller ACID
Skalning
Queryspråk

Oracle RDBMS
Tabeller
C och C++
Fixerade
ACID
Vertikal
SQL

MongoDB
Dokument
C++
Dynamiskt
BASE
Vertikal och horisontell
Javascript

Oracle NoSQL
Nyckel-värde
Java
Dynamiskt
ACID
Vertikal och horisontell
Javascript samt stöd för SQL

I appendix A presenteras en jämförelse av ett antal aspekter som tagits fram från en mängd
studier [9, 11, 13, 14] och som visar mer generella skillnader mellan relationella och ickerelationella (NoSQL) databaser.

2.4

Egenskaper av RDBMS och NoSQL

Lourenço, Cabral, Carreiro, Vieira och Bernardino [3] diskuterar i sin artikel att NoSQLdatabaser består av ett stort antal olika egenskaper och att det kan vara svårt att avgöra vilka
som är relevanta att utvärdera för att täcka en större del av potentiella användningsområden.
I artikeln föreslås ett ramverk för utvärdering innehållande ett antal utvalda egenskaper som
enligt författaren täcker en bred mängd av distinkta mjukvaruscenarion. Detta stöds av andra
studier i ämnet som utvärderar dessa eller en delmängd av dessa egenskaper. Nedan följer
förklaringar av de egenskaper som kommer att omfattas i denna studie.
2.4.1

Skalbarhet

Möjligheten att på ett effektivare sätt kunna bygga ut ett system är en av de viktigaste anledningarna till att NoSQL databaser började utvecklas från början då detta är något som är både
komplext och dyrt för en relationsdatabas. Att bygga ut systemet kallas i databaskontext för
att ”skala ut” och detta går att utföra på två olika sätt (se fig. 1):
• Horisontell skalning, vilket innebär att lägga till fler maskiner eller servrar, ofta kallade
noder.
• Vertikal skalning, vilket är att uppgradera eller utöka befintlig hårdvara.
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Figur 1: Skalning av databaser

Orend [15] beskriver att termen skalbarhet inte syftar på hur väl ett system kan byggas ut,
utan innebär i denna kontext hur väl ett system kan hantera en ökande arbetsbelastning. Mer
specifikt, om systemet går att skala utan någon allvarlig försämring av prestandan. Anledningen till att behöva skala ett system har olika grunder beroende på vilken typ av applikation
det gäller, vissa behöver hantera ett stort antal användare samtidigt medan andra behöver
hantera en ökande datamängd. De flesta NoSQL databaserna idag förlitar sig på horisontell
och elastisk skalning. Elastiskt betyder i detta sammanhang hur väl ett system kan hantera
att en nod inom ett kluster av noder kopplar upp och ner under drift.
2.4.2

Tillgänglighet

Tillgänglighet betyder i vilken utsträckning ett system är både fungerande och åtkomligt
när det behöver användas [16]. I fallet där endast en databasserver är närvarande räknas ett
dataobjekt som otillgängligt om: servern får för många förfrågningar så det antingen ej kan
hanteras eller tar för lång tid att hanteras, eller om databasnoden misslyckas.
Ett sätt att hantera överbelastning är att skala systemet vertikalt så att det kan hantera fler
klienter per tidsintervall. Detta blir dock väldigt dyrt eftersom kraften i systemet inte ökar
linjärt med kostnaderna samt att det kan fortfarande förekomma överbelastning då det finns
begränsningar i hur mycket det går att skala vertikalt. Det är även viktigt att notera att endast vertikal skalning av en nod inte hindrar den från att bara sluta fungera (även om det
bara skulle vara tillfälligt), vilket är något som kan hanteras av att lägga till fler noder (horisontell skalning) och dela upp datamängden mellan dem vilket kan minska belastningen på
individuella servrar.
Men att skala ett system horisontellt och dela upp datamängden mellan noderna hindrar inte
att ett specifikt databobjekt kan bli otillgängligt ifall noden den lagras i misslyckas, alltså
har inte tillgängligheten för just det dataobjektet förbättrats. För att öka tillgängligheten för
ett dataobjekt måste det replikeras och lagras i flera noder, så att en inkommande förfrågan
till en otillgänglig nod istället skickas till en annan nod. Men när det finns flera kopior av
ett dataobjekt dyker det upp ett nytt problem, nämligen hur konsistens ska behållas mellan
kopiorna.
2.4.3

Konsistens

Enligt Lourenço, Cabral, Carreiro, Vieira och Bernardino [3] finns ingen universellt accepterad
definition för konsistens, men kan enligt författarna ses som en garanti för att framtida
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transaktioner ser uppdateringar gjorda på data av tidigare transaktioner. Detta kan tolkas som
att det i transaktionshantering ska finnas ett tillåtet tillstånd i början och i slutet av transaktionen där varje nod i systemet ser samma data. Brewer [17] beskriver att inom NoSQL-system
är konsistens starkt kopplat till tillgänglighet som tidigare diskuterats och ofta måste konsistensen offras för en hög tillgänglighet, men det är inte nödvändigt att utan eftertanke överge
den ena för den andra eftersom det är mer av en avvägning mellan dessa. Många NoSQLsystem följer BASE-egenskaperna (se kapitel 2.2.1) och enligt dessa garanteras konsistens
inte omedelbart, utan endast så småningom, men i praktiken erbjuder de flesta systemen en
ställbar konsistens nivå.
2.4.4

Hållbarhet

Lourenço, Cabral, Carreiro, Vieira och Bernardino beskriver att “hållbarhet syftar till kravet
att data ska vara valid och skriven till disk efter en korrekt utförd transaktion” [3]. Som tidigare diskuterats (2.4.3) erbjuder NoSQL-lösningar ofta en ställbar konsistensnivå och offrar
därmed konsistens för att istället kunna erbjuda en hög tillgänglighet då detta anses viktigare
i verkliga användningsscenarion. Detta påverkar hållbarheten då konsistensproblem potentiellt kan innebära dataförluster.
2.4.5

Tillförlitlighet

J. Domaschka, C. B. Hauser och B. Erb [16] beskriver att tillförlitlighet möjliggör en komponent att utföra de funktioner som krävs av den under satta villkor över en given tidsperiod.
Den korta definitionen författarna ger är: “ett mått på oavbruten och korrekt utförd tjänst”.
Hur tillförlitligt ett system är beror på vad den specificerade funktionen ska utföra för uppgift.
Alltså en databas kan anses vara ej tillförlitlig ifall den ger efter en interaktion ett ej förväntat
resultat. Med detta i åtanke blir de två främsta utmaningarna för tillförlitlighet: hur löses
samtidiga skrivningar till samma objekt, och vad är konsistensen som upplevs av klienter.
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3 Metod
För att besvara frågeställningen Hur skiljer sig MongoDB, Oracle NoSQL och Oracle RDBMS
gällande aspekterna skalbarhet, konsistens, tillgänglighet, hållbarhet, tillförlitlighet och prestanda? kommer först en teoretisk utvärdering av de tre databaserna med avseende på de
fem första aspekterna att utföras. För att sedan utvärdera hur prestandan skiljer sig åt mellan de olika databaserna utförs en experimentell jämförelse genom att skapa ett testprogram
som mäter responstiden för ett antal utvalda operationer. Detta utförs dels för att styrka eller
bestrida resultaten från den teoretiska analysen och dels för att en teoretisk jämförelse av prestandan försvåras av bristen på tidigare utförda prestandatester, framförallt för Oracle NoSQL.

3.1

Metodval

Som tidigare diskuterats bör ett flertal egenskaper ingå vid en utvärdering av en databas [3]
och för att utföra detta genom en experimentell studie skulle massor av resurser och tid krävas
vilket inte ryms inom ramen för denna studie. Därför kommer egenskaperna skalbarhet, konsistens, tillgänglighet, hållbarhet och tillförlitlighet utvärderas teoretiskt med hjälp av resultat
från tidigare utförda studier.
Gällande prestanda har vi inte lyckats identifiera några studier som utför prestandatester där
Oracle NoSQL ingår och därför kommer denna egenskap att utvärderas i en experimentell del
som liknar det som utförts i andra studier [14, 18, 19]. I dessa studier anges inte exakt vilka
queries som används för att utföra mätningar vilket leder till att vi själva måste bestämma en
utformning som testar olika delar av de typer av operationer som kan utföras i en databas.
Med detta i åtanke valde vi att utföra tre olika läsoperationer med olika komplexitet, en operation som utför en aggregatfunktion (räknar objekt i detta fall) samt tre olika skrivoperationer
(en insättning, en uppdatering samt en radering). Dessa anser vi skapar en tillräckligt bred
testmängd för att kunna se skillnader på för vilka typer av operationer de olika databaserna
presterar bättre och sämre.
Vi valde att endast mäta responstiden för de olika operationerna för att minimera/undvika
påverkan från själva testprogrammet, det vill säga att det som mäts endast blir det som sker
i själva databasen och inte något i testprogrammet.
För att vidare kunna visa hur prestandan påverkades av en växande mängd data valde vi att
använda tre olika storlekar på datamängden, 6000, 100 000 och 500 000 objekt. Anledningen
till dessa summor var till att börja med att vi använde testdata som tillhandahölls av vår samarbetspartner, Skatteverket, och denna innehöll ca 6000 objekt och fick bli utgångspunkten för
prestandatesterna. Att få tillförlitliga resultat när det gäller NoSQL-databaser kan vara en utmaning då det ofta kräver miljoner objekt vilket är något som sällan finns tillgängligt. Genom
att skapa kopior på vår befintliga testdata kunde vi utöka datamängden till totalt 500 000
objekt vilket enligt Azhi Faraj, Bilal Rashid och Twana Shareef [13] anses vara en tillräcklig
mängd testdata.
Vidare undersökte vi praktiskt hur många objekt i en datamängd från 6000 till 500 000 som
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kunde vara relevanta att utföra testen på. Detta visade att en ökning från 6000 till 100 000 var
motiverat då det krävs för att visa någon större skillnad i testresultaten.

3.2

Datainsamling

Den teoretiska delen samlar in data genom att gå djupare in i tidigare utförd forskning där
aspekterna vi ska titta på utvärderats och använda resultaten de kommit fram till.
För att genomföra prestandamätningarna kommer vi att implementera ett Java-program som
utför de utvalda operationerna mot respektive databas. Prestandan mäts genom att kontrollera
hur lång tid det tar att få respons från de olika operationerna på olika stora datamängder.

3.3

Hårdvara och mjukvara

Testerna har utförs på en klientdator med följande hårdvara/mjukvara:
• Operativsystem: Windows 10
• CPU: Intel Core i7-7500U 2,7Ghz.
• Internminne: 16 GB.
• Hårddisk: Samsung SSD 512GB
3.3.1

Databaser

För prestandamätningarna använder vi databasimplementationer som tillhandahålls av Skatteverket. Oracle RDBMS-implementationen vi använder är samma som används inom myndigheten för testkörningar och är installerad på deras servrar. Oracle NoSQL och MongoDB
är installerade specifikt för denna studie och ligger även dessa på maskiner i Skatteverkets
serverhall.
Versioner på databaserna som används:
• MongoDB: 4.0.9
• Oracle RDBMS: 12.2
• Oracle NoSQL: 18.3.11

3.4

Testdata

Vi har fått tillgång till det myndigheten använder som testdata. Denna data består av ett större
antal tabeller med information om personer och med relationer till andra tabeller som berör
varje specifik person som till exempel kontaktinformation etc. Testdatat utgörs av cirka 6000
objekt. För att öka mängden till totalt 500 000 objekt kommer vi att duplicera befintlig data.
För testerna vi kommer att utföra är det inte nödvändigt att skapa kopior på samtliga tabeller
som testdatan består av, istället kan två av tabellerna väljas ut för att skapa testmängderna. Till
Oracle NoSQL och MongoDB var vi intresserade av att arbeta med datan i JSON-dokument
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istället för tabeller och rader, så de utvalda tabellerna konverterades till ett gemensamt JSONdokument. Konverteringen till JSON innebar att antalet objekt blev något större då varje dokument innehåller en adress och personen kopplad till denna, vilket innebär att en person kan
förekomma i flera dokument då en person kan ha mer än en adress. Men då skillnaden i antal i slutändan blev tillräckligt liten anser vi att denna inte påverkar prestandamätningarnas
utfall, (när relations databasen innehöll 100 000 objekt innehåller NoSQL databaserna ca 100
800 dokument). Alla attribut som innehöll null-värden i Oracle RDBMS utelämnades i konverteringen till JSON-dokument och därmed fick vi dataobjekt som innehöll olika antal attribut.

3.5

Queries som har testats

Här tas varje query upp och deras utformning beskrivs kort för reproducerbarhet.
Hämta IDENTITET
Oracle RDBMS har denna query utformad med vanlig SQL: ”select IDENTITET from table”.
Oracle NoSQL använder Java-biblioteket TableAPI och indexering för att utföra motsvarande
query.
MongoDB har ett Java-bibliotek mongodb som innehar alla metoder för att utforma
queries till databasen. Istället för ”select” används en funktion som heter find som kan
hämta önskad information.
Hämta objekt där IDENTITET = x
Oracle RDBMS: ”select * from table where IDENTITET = x”
Oracle NoSQL hämtar objektet genom att skapa en index-nyckel med den givna identiteten och använder sedan TableAPI-klassen för att hämta resultatet av query:n.
MongoDB hämtar alla objekt från samlingen där IDENTITET har ett specificerat värde
och använder en find-funktion med kriteriet som parameter.
Hämta attr1 och attr2 där attr3 >x
Oracle RDBMS: ”select table1.attr1, table2.attr2 from table1 inner join table2 on id1 = id2 where
attr3 >x”
Oracle NoSQL utnyttjar för denna operation möjligheten att köra querys på SQL-format och
kan då köra en liknande query som Oracle RDBMS med skillnaden att attributen hämtas ut
från JSON-dokumentet istället för från separata rader och kolumner.
MongoDB:s variant av en >-operator representeras av $gt. Detta möjliggör utformandet av ett kriterie där attr3 måste vara större en någon angiven konstant.
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Räkna objekt
Oracle RDBMS: ”select count(*) from table”
Oracle NoSQL utnyttjar även för denna operation möjligheten att köra querys på SQL-format.
MongoDB måste med sitt Java-bibliotek anropa en speciell aggregat-metod istället för
find. I denna nya metod specificerar man som parameter den aggregatfunktion som ska
användas, vilket i detta fall är count.
Lägg till ett nytt objekt
Oracle RDBMS: ”insert into table (rader) values (värden)”. Då ett objekt består av både personuppgifter samt kontaktuppgifter innebär detta att för Oracle RDBMS så måste insättningen
ske i två separata querys till två olika tabeller.
Oracle NoSQL skapar en ny rad med ett unikt id och ett JSON-objekt som innehåller
samtlig information tillhörande det nya objektet och använder sedan metoden table.put()
från TableAPI klassen för insättning.
MongoDB kan lägga till nya objekt till en samling genom att ska ett Document-objekt.
Med ett Document går det att specificera attribut och dess värde i valfri ordning. Efteråt
anropas en insert-funktion som lägger till objektet i en samling.
Ta bort ett objekt där IDENTITET = x
Oracle RDBMS: ”delete from table where IDENTITET = x”. I detta test raderades en given
identitet och för Oracle RDBMS krävdes för denna operation att identiteten raderades i två
olika tabeller vilket innebär att två SQL-operationer måste exekveras för att genomföra testet.
Oracle NoSQL använder TableAPI.delete()-metoden för att radera en rad i databasen
som tar en primärnyckel som parameter. Primärnyckeln i detta fall är variabeln uid som
kopplats till JSON-filen som innehåller identiteten som ska raderas.
MongoDB anropar en deleteOne-metod som tar ett Document-objekt som parameter.
MongoDB tar då bort det första objektet i databasen där Document-objektets alla specificerade värden finns.
Uppdatera ett objekt där IDENTITET = x
Oracle RDBMS: ”UPDATE table SET attr1 = x, attr2 = y WHERE id = z”
Oracle NoSQL använder en metod från TableAPI för att skriva över ett fält med en put-metod.
MongoDB-biblioteket innehar en metod för att uppdatera ett dokument genom att ta
emot kriteriet ”IDENTITET=x” för att veta vilket objekt som ska uppdateras, samt ett
argument ”attr=y” för att ange vilken attribut som ska uppdateras till vad.
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Värt att notera för testerna för Oracle NoSQL
För att utföra testet där datan för ett specifikt id skulle hanteras kunde vi utnyttja indexering
vilket förbättrade tiden avsevärt.
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4 Resultat & analys
Gällande egenskaperna konsistens, tillgänglighet, hållbarhet och tillförlitlighet så följer Oracle RDBMS transaktionsreglerna enligt ACID vilket gör att det är mer relevant att utvärdera
hur NoSQL-lösningarna i studien hanterar dessa delar.

4.1

Skalbarhet

För Oracle RDBMS är skalbarhet inte relevant att utvärdera då denna typ av databas endast
kan skala vertikalt vilket inte sker på samma sätt som horisontell skalning och därmed inte
kommer att påverka prestandan under drift.
Gällande MongoDB så utför Dory, Mejı́as, Van Roy och Tran [20] prestandamätningar
på skalbarhet och elasticitet där de jämför MongoDB med två andra databaser. Testerna
utförs genom att lägga till fler noder till klustret och samtidigt mäta hur detta påverkar
prestandan. Gällande skalbarhet redogör författarna att MongoDB blir 78% långsammare
när antalet noder fördubblats från 6 till 12 stycken. Detta visar enligt författarna att MongoDBs skalbarhet är dålig då de andra testade databaserna endast visar en mycket liten
försämring och en till och med visar en förbättrad prestanda. Gällande elasticitet redogör
författarna för hur MongoDB uppvisar en betydligt större variation i prestanda under
tiden som nya noder införs i systemet än vid normal drift. Stabiliseringstiden för systemet
att återgå till normal drift är också betydligt längre för MongoDB än de andra två databaserna.
Vidare redogör författarna för att de stötte på problem med MongoDB då testerna skulle
utföras på ett större antal noder vilket verkade vara relaterat med hur MongoDB replikerar
datan från masternoden. Under testerna ledde detta till att diskutrymmet blev fullt snabbare
än vad datan kunde replikeras till andra noder och databasen kraschade. Detta behöver
utredas mer om MongoDB skulle övervägas för användningsområden där skalbarhet och
elasticitet är viktigt. Det ska dock noteras att testerna utfördes år 2011 på version 1.8.0 och
problemen som uppstod kan vara förändrat till den just nu senaste versionen 4.0.8.
För Oracle NoSQL har vi under vår studie inte kunnat identifiera några studier där
tester på skalbarhet och elasticitet utförts och skulle därför behöva undersökas för att kunna
utvärdera denna aspekt. Även generellt skulle skalbarhet behöva utvärderas mer för olika
NoSQL-databaser för det finns för lite kunskap om hur detta påverkar prestandan.

4.2

Konsistens

MongoDB använder sig av lås för att garantera att läs- och skrivoperationer är konsistenta [9].
Men enligt D. Abadi [21] erbjuder MongoDB även en asynkron datareplikeringsmodell,
vilket innebär att en uppdatering av data anses vara klar så fort den är kopierad till en
nod men innan den hunnit synkronisera datan på samtliga noder i systemet. Trots detta
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anses MongoDB vara en av få NoSQL-databaserna där stark konsistens erbjuds. Oracle
NoSQL garanterar att varje operation är totalt ACID-kompatibel [22] och har en mängd
olika konsistenspolicys (se Figur 2). På den ena sidan av spektrummet kan total konsistens
anges vilket garanterar att en läs operation returnerar det senaste insatta värdet för en
given nyckel. På andra sidan kan applikationer som tillåter inkonsekvent data ange en svag
konsistens för att istället erbjuda en hög effektivitet men med risken att datan inte är den
senast uppdaterade versionen. Mellan dessa ytterligheter finns möjligheten att ange en
version- eller tidsbaserad konsistens nivå där garantier ges för att det returnerade värdet är
max nån angiven tid gammal eller tillhör minst en på förhand angiven version [23].

Figur 2: Oracle NoSQLs konsistens nivåer [24]

4.3

Tillgänglighet

Enligt Oracle[25] hanterar Oracle NoSQL tillgänglighet genom att lagra data i en KVStore,
detta är en samling av lagringsnoder som i sin tur består av ett antal replikeringsnoder.
En KVStore kan antingen ersätta eller användas tillsammans med en back-end databas. Lagringsnoderna kan vara fysiska (eller virtuella) maskiner (se Figur 3).
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Figur 3: Denna bild [26] representerar en typisk arkitektur för en applikation där Oracle
NoSQL används.

Varje lagringsnod innehåller en eller flera replikeringsnoder där antalet är beroende på lagringsnodens hårdvara. Det finns inget krav på att lagringsnoderna ska vara lika kraftfulla,
eftersom Oracle NoSQL ser till att lagringsnoderna får en fördelning av belastningen proportionell till nodens kraft.
En replikeringsnod kan ses som en enda databas innehållande nyckel-värde-par. Dessa noder
organiseras i shards (se Figur 4). En shard innehåller en enda replikeringsnod (master-noden),
som används för att utföra skrivoperationer mot databasen samt en eller flera nodkopior som
endast utför läsoperationer. Master-noden kopierar allt som skrivs till den till nodkopiorna.
Trots att det endast kan förekomma max en master-nod vid ett givet tillfälle kan alla noder i
en shard bli en master-nod. Alltså om en master-nod i en shard skulle misslyckas befordras
en av nodkopiorna till master.
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Figur 4: Denna bild [27] visar hur shards är uppdelade i en KVStore.

MongoDB erbjuder tillgänglighet via kopierade noder [2]. En Master-Slave-lösning används
där en nod agerar som master och har en eller flera slave-noder. Det är master-noden som
skriver till och läser från filer, medan slavarna finns som back-up och endast kan utföra
läsoperationer. Ifall en master-nod blir otillgänglig befordras slave-noden med den nyaste
datan till master. Detta kan åstadkommas eftersom alla kopior av en nod är asynkrona, vilket
innebär att uppdateringar i en nod inte sprids omedelbart till övriga kopior. Det går att konfigurera noderna i ett system på flera sätt:
• Endast sekundära medlemmar, kan inte övergå till att vara master-nod.
• Gömda medlemmar, kan inte övergå till att vara master-nod och är även osynliga för
klienten.
• Skiljedommare, är medlemmar som endast finns för att delta i val och kommunicera
med andra medlemmar
• Ej-röstande medlemmar, deltar inte i val och används för det mesta i stora kluster med
fler än sju medlemmar.

4.4

Hållbarhet

D. Abadi [21] diskuterar hur MongoDB använder sig av en asynkron datareplikeringsmodell som garanterar att datan åtminstone är skriven till master-noden innan transaktionen
anses klar. Vid händelsen att fel uppstår med master-noden innan den hunnit replikera datan
till övriga noder, sparas datan i en lokal återställningskopia för att kunna användas vid
återkoppling till klustret av noder. Detta har visats bidra till en lägre dataförlust hos MongoDB vid nodfel. Oracle NoSQL erbjuder genom sin användning av KV-Store (se 4.3) en
ställbar nivå på hållbarheten (Oracles manual [28] visar tillvägagångssättet för användning
med programspråket Java). Vid inställning av den starkaste garantin för hållbarhet krävs att
samtliga kopior bekräftar skrivningen innan transaktionen anses klar. Detta medför även
den sämsta prestandan för skrivoperationer men detta kan begränsas genom att ange olika
hållbarhetsinställningar för specifika skrivoperationer och endast kräva den högsta garantin
för de viktigaste operationerna.
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån detta anse att Oracle NoSQL kan vara det bättre valet om
hållbarhet är en mycket viktig aspekt för applikationen man tänkt använda systemet till. Men
även MongoDB erbjuder till en viss grad en ställbar hållbarhetsnivå. Värt att notera är att
dokument-baserade system som MongoDB vanligtvis använder ett singel-versions system,
dessa är konstruerade specifikt för att erbjuda hög hållbarhet [16].

4.5

Tillförlitlighet

MongoDB får en stor del av sin tillförlitlighet genom att samtidiga operationer hanteras med
datalås [22], vilket gör att max en klient åt gången kan skriva till ett objekt. När det kommer
till Oracle NoSQL hanterar den samtidiga operationer genom att en utvald master-nod sköter
alla skrivoperationer i replikerade grupper [29]. Angående hur konsistensen för klienter kan
upplevas, se 4.2 ovan.

4.6

Prestanda

Från ovan nämnda egenskaper har vi sett att prestandan ofta påverkas beroende på hur de
olika egenskaperna hanteras. Därför är det relevant att se hur prestandan skiljer sig åt mellan
de olika databaserna i studien.
Då vi inte kunnat identifiera några studier som utför prestandatester där Oracle NoSQL ingått,
utvärderas nedan resultaten från de experimentella tester vi utfört.

Figur 5: Prestandaskillnader vid läsning av ett värde i respektive databas.

Resultaten i Figur 5 visar att både MongoDB och Oracle NoSQL presterar bra vid okomplicerade sökningar för att hämta id från samtliga objekt i datamängden och påverkas mycket lite av
antalet objekt. Oracle RDBMS presterar sämre med en responstid på ca 10 ms vid 6000 och 100
000 objekt. Sedan visas en tydlig försämring när databasen ökar till 500 000 objekt då respon-
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stiden ökat till 14.04 ms vilket då även tyder på att försämringen kan öka om datamängden
stiger ytterligare.

Figur 6: Prestandaskillnader mellan databaserna när alla värden kopplat till ett specifikt id
hämtas.

I Figur 6 visas ett test där samtliga värden kopplat till ett specifikt id hämtades, där id är
av datatypen long. Varje stapel visar medeltiden för varje operation på de tre olika storlekarna på datamängderna för sina respektive databaser. MongoDB visar sig vara den snabbaste databasen i alla fall med en medeltid under 0.0002 ms för 6000 dataobjekt, ca 0.0005 ms
vid 100 000 objekt och sist 0.0002 ms i medeltid för 500 000 objekt.
Näst snabbast vid alla tillfällen var Oracle NoSQL som hade 0.13 ms i medeltid 6000 objekt.
För 100 000 objekt var medeltiden ca 0.11 ms, alltså lite bättre än för den minsta datamängden.
För den största mängden var medeltiden 0.10 ms.
Relationsdatabasen Oracle RDBMS hade i särklass sämst tider för denna operation och hamnade aldrig under 9 ms för 6000 dataobjekt med en medeltid runt 10 ms. För 100 000 objekt
hade den en medeltid av ca 10.5 ms och till sist för 500 000 objekt var medeltiden ca 14.1 ms.
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Figur 7: Prestandaskillnader mellan databaserna när attribut x och y från alla rader där radens
z-värde är större än en angiven konstant hämtas.

Resultaten i Figur 7 visar att responstiden för Oracle NoSQL och MongoDB inte påverkas
nämnvärt vid en ökande datamängd. MongoDB har en medeltid på 0.0005 ms för 6000 objekt,
0.0004 ms för 100 000 objekt och sist 0.0006 ms för 500 000 objekt. Detta beror delvis på att
många mätningar gick så fort att de inte var mätbara och därför gav resultatet 0 ms vilket drog
ner medelvärdet betydligt. Om man däremot tittar på de individuella körningarna visas även
att några av de första mätningarna tar betydligt längre tid, där till exempel första mätvärdet
vid datamängden 500 000 objekt visar en responstid på 0.06ms och övergår sedan att till snittet
på 0.0006. Detta visar att databasen optimeras för denna specifika query efter några iterationer.
Oracle NoSQL har betydligt långsammare responstid än MongoDB och redovisar
medelvärden på 87.6 ms för 6000 objekt, 79.2 ms för 100 000 objekt och 79.1 ms för 500 000 objekt där den snabbare tiden gäller vid mätning med 500 000 objekt vilket visar att responstiden
inte verkar påverkas negativt vid en ökande datamängd.
Resultaten för Oracle RDBMS visar att denna databas i hög grad påverkas av storleken på
datamängd. Medel-responstiden när databasen innehåller 6000 objekt är 10.6 ms, vid 100 000
objekt har det ökat till 28.23 ms och vid 500 000 objekt har responstiden ökat ända till 366.7
ms vilket visar på en tydlig försämring vid större datamängder.
Under de olika hämta-testerna har NoSQL-databaserna i regel presterat betydligt bättre än
relationsdatabasen Oracle RDBMS. Varken MongoDB eller Oracle NoSQL påverkas märkbart
negativt av en växande datamängd, medan Oracle RDBMS presterar allt sämre med växande
antal objekt. Som tidigare diskuterats är tanken med NoSQL-databaser att kunna lagra och
hantera massiva datamängder vilket också märks i dessa tester. I jämförelse med hämtatesterna utförda i [13] kan man se att författarna fått liknande resultat där MongoDB
presterar mycket bättre än Oracle RDBMS i nästan alla tester. Där observeras att vid en
datamängdstorlek på 500 000 objekt presterar MongoDB bättre i fyra av fem queries men
sämre vid en query. De queries som kördes i [13] är dock något mer detaljerade än de som
gjordes i denna studie vilket bör ha bidragit till de märkbart längre exekveringstiderna som
den studien resulterade i än resultaten från denna studie. I denna studie har hämta-testerna
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varit rätt enkla vilket är anledningen till exekveringstider under 1 ms för NoSQL-databaserna.
Undantaget som observerades var resultaten till query:n ”Hämta attr1 och attr2 där attr3
>x”. I detta test var Oracle NoSQL mycket sämre än Oracle RDBMS för dem två mindre
datamängderna 6000 och 100 000. Oracle NoSQL får en mycket långsammare tid eftersom den
är en key-value-databas, och enligt Vaish, Gaurav [7] måste en sådan först först få nyckeln
specificerat till värdet innan den har möjlighet att hämta det eftersökta värdet vilket innebär
att den saknar direkta funktioner för att filtrera värden. I övrigt hade Oracle NoSQL en rätt
jämn exekveringstid för alla tre datamängder för det testet, men Oracle RDBMS påverkades
väldigt negativt när datamängden ökade från 100 000 till 500 000 genom att bli mer än 10
gånger så långsam. Detta är inte så otroligt med tanke på att relationsdatabaser inte var
ämnade att effektivt lagra stora datamängder. Det är dock värt att notera att Oracle RDBMSservern som användes under testerna har konfigurerats och optimerats av Skatteverket för att
fungera så bra som möjligt för deras verksamhet och exakt hur detta har påverkat resultaten
i denna studie är inte helt klart.

Figur 8: Prestandaskillnader mellan databaserna för operationen som räknar antalet objekt
som finns i databasen.

I det test som visas i Figur 8 utfördes aggregationsoperationen att räkna ett utvalt antal objekt
och specifikt i detta fall så räknades samtliga objekt som fanns i respektive databas vid olika
stora datamängder. Testen visade att Oracle NoSQL hade en väldigt hög medeltid (mellan 600700 ms) vid samtliga storlekar på testdatan medan både MongoDB och Oracle RDBMS utförde
denna operation väldigt snabbt (se Figur 8).
MongoDB är i särklass snabbast vid utförandet av operationen för att räkna antalet objekt i
databasen oberoende av storlek där operationen endast tar 1-2 tusendels millisekund. Oracle
RDBMS utför operationen på ca 40 ms när datamängden är 6000 och 100 000 och visar en
ökning till ca 60 ms vid 500 000 objekt. Oracle NoSQL är i särklass långsammast på att
utföra denna operation med medelresponstider på mellan 6 och 700 ms men visar dock en
förbättring när testdatamängden består av mer än 6000 objekt.
Faraj, Rashid, och Shareef [13] utför en prestanda jämförelse mellan Oracle RDBMS
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och MongoDB där bland annat ett antal tester på COUNT -operationer ingår. Författarnas
resultat för dessa visar att MongoDB har en exekveringstid på mellan 0.6-2 sekunder och
presterar betydligt sämre än Oracle RDBMS. Att skillnaden är så stor mot våra resultat beror
på att i [13] skickas en query med som sorterar ut en delmängd av objekten och räknar dessa.
Vårt test skickar inte med någon query eftersom den eftersom den använda count-funktion
endast returnerar ett uppskattat statistiskt värde som sparats internt [30] och går därför
väldigt snabbt men är däremot inte helt pålitligt.
Oracle NoSQL använder för denna operation en SQL-fråga, något som erbjuds för Oracle
NoSQL för att kunna hantera en bredare funktionalitet än vad som ryms inom den enklare nyckel-värde åtkomsten. Men prestandamätningarna visar att arbetet som måste ske
på databasnivå för att översätta dessa SQL frågor påverkar prestandan mycket negativt.

Figur 9: Prestandaskillnader mellan databaserna för operationen som sätter in en ny rad med
nödvändiga värden.

I testet ovan skapades ett nytt objekt som sattes in i respektive databas vid de tre olika storlekarna på datamängd. Till Oracle NoSQL och MongoDB ingår samtliga uppgifter i samma
JSON-dokument och därför behöver endast en insättning utföras. Resultaten i Figur 9 visar
mycket liknande mätvärden för radering för både MongoDB och Oracle NoSQL. För dessa två
påverkas inte responstiden nämnvärt när datamängden ökar. För Oracle RDBMS uppvisas
däremot även här en betydlig ökning i responstid vid ökande datamängd.
När det kommer till att lägga till objekt till en databas är Oracle NoSQL konsekvent den
snabbaste oavsett storlek på datamängden som ska ta emot det nya objektet. För dessa
datamängder verkar storleken ha en omärkbar påverkan på exekveringstidens medeltid.
MongoDB har den näst snabbaste insättningstiden för alla tre datamängdstorlekar. Värt att
notera är att det tar mer tid att sätta in ett objekt i en mängd med 100 000 dokument och
minst tid i mängden med 500 000 dokument. Som nämnt tidigare har MongoDB fokus på
läshastighet framför skrivhastighet [31], vilket leder till att den inte klarar av insättningstider
på samma nivå som Oracle NoSQL.
Oracle RDBMS är den långsammaste för denna query med en noterbar ökning i exekver-
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ingstid mellan 6000 och 100 000 rader på ungefär 48 ms, men en mindre märkbar skillnad
mellan 100 000 och 500 000 rader på ca 4 ms. MongoDB är den näst snabbaste på insertoperationer och har betydligt bättre tider än vad relationsdatabasen har. Exekveringstiden
ökar från 6000 objekt till 100 000, men går ner igen efter mängden förstorats till 500 000 objekt. Det är osäkert varför detta uppstår för att det är okänt huruvida detta mönster återfinns
i andra studier eller inte. Oracle RDBMS har de värsta tiderna för insert-operationer, vilket
kan förklaras av konsistensbesgränsningar som är implementerade på databasnivå. I detta
fall finns en begränsning på attributet IDENTITET som automatiskt kontrolleras för varje
ny rad som ska sättas in. Även i [32] syns kontrasten mellan MongoDB och Oracle RDBMS
när det kommer till insättningstider: MongoDB är alltid snabbare på insättningar än denna
relationsdatabas, och skillnaden i responstid kommer bara öka allt eftersom databasen växer.

Figur 10: Prestandaskillnader mellan databaserna när ett objekt i databasen raderas.

För Oracle NoSQL samt MongoDB behövdes endast ett nyckel-värde par respektive ett dokument raderas. Även till denna operation var id indexerat i Oracle NoSQL som gör att värdet
som eftersöks snabbare kan lokaliseras. I Figur 10 uppvisar Oracle NoSQL dem snabbaste responstiderna för samtliga datamängder med 16 ms när testdatan består av 6000 objekt och ca
13.5 ms för både 100 000 och 500 000 objekt. MongoDB uppvisar något långsammare responstid än Oracle NoSQL, 23.6 - 29.3 ms men då den lägsta tiden registreras på när datamängden
är som störst tyder detta på att prestandan kan öka ju större datamängd som databasen innehåller. Oracle RDBMS presterar betydligt sämre i detta test jämfört med NoSQL databaserna
och uppvisar en betydlig försämring ju större datamängden blir. När testdatan består av 500
000 objekt tar en radering i snitt 96.4ms vilket är ca 7 ggr långsammare än för motsvarande
test av Oracle NoSQL (se Figur 10).
För borttagningar av objekt var Oracle NoSQL konsekvent den snabbare databasen som inte
dröjde mer än 20 ms för någon av datamängderna. MongoDB var den näst snabbaste och lyckades hålla medeltiden för resultaten under 30 ms för alla datamängder som testades. Det
visade sig att MongoDB tar längre tid för datamängder med 100 000 objekt än 500 000 objekt,
vilket är något som ej syns i andra studier. En anledning till att MongoDB presterar något
bättre än relationsdatabasen är att i detta fall fanns möjlighet att anropa en ”radera-enstaka-
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objekt”-funktion som bara tar bort det första objektet som uppfyller det angivna kriteriet,
vilket leder till att MongoDB inte behöver undersöka varje objekt i databasen [33]. Hade en
”radera-flera”-funktion använts hade resultattiderna varit större [34], men eftersom målet endast var att radera ett enda objekt var den funktionen inte nödvändig. En av sakerna MongoDB har i fokus är hastighet [32], vilket är något som märks bl.a. på hur dess raderafunkioner
beter sig. MongoDBs raderafunktioner hanterar endast en samling åt gången [35], vilket inte
är något som relationsdatabasen har möjlighet att göra i detta fall när två tabeller används.
Som en dokumentdatabas är MongoDB även fokuserad på att ha bra query-prestanda istället
för att ha dem effektivaste skrivoperationerna [31].
Oracle RDBMS hade dem längsta medelresponstiderna för alla datamängder. En stor bidragande faktor som påverkat exekveringstiden negativt är just det faktum att denna databas är
en relationsdatabas. För att upprätthålla tabellernas konsistens i en relationsdatabas i detta
fall måste ytterligare rader från en annan tabell tas bort än den som specificerades av den
inledande query:n, vilket kräver mer arbete från Oracle RDBMS som drar ut på tiden.

Figur 11: Prestandaskillnader mellan databaserna när ett attribut på ett specifikt objekt i
databaserna uppdaterades med olika stora mängder av data.

I testet som visas i Figur 11 uppdaterades ett attribut för ett utvalt id för respektive databas och
storlek på testdatan. För MongoDB och Oracle NoSQL innebar detta att uppdatera attributet
i JSON-dokumentet. Testerna visar att när databaserna innehåller endast 6000 objekt är skillnaden i responstid inte speciellt stor med en spridning mellan ca 18-28 ms och MongoDB är
den som utför operationen långsammast (se Figur 11). Vid 100 000 objekt ökar responstiden
avsevärt för Oracle RDBMS till ca 57ms och är då ca 4 ggr långsammare än Oracle NoSQL och
även nästan dubbelt så långsam som MongoDB. Oracle NoSQL använder sig av indexering
för att snabbare kunna hitta id:t som ska uppdateras som kan vara en del av förklaringen att
denna uppvisar bäst prestanda för detta test. Vid 500 000 objekt i testdatan jämnas siffrorna
ut en del då både MongoDB och Oracle RDBMS uppvisar ett bättre medelvärde än vid 100 000
objekt. Oracle NoSQL uppvisar däremot en ökning i responstid om än mycket liten.
Resultaten för när ett attribut i ett objekt ska uppdateras visar för Oracle RDBMS att responstiden ökar markant från att databasen innehåller 6000 objekt till att den innehåller
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100 000 objekt men att den sedan går något snabbare igen när databasen innehåller 500
000 objekt. Samma beteende går att observera gällande MongoDB, även denna uppvisar den
långsammaste responstiden när datamängden innehåller 100 000 dokument. Medeltiderna
för Oracle NoSQL skiljer sig däremot något från de övriga genom att vara långsammast när
databasen innehåller 6000 objekt till att prestera snabbast vid 100 000 objekt och sedan bara
öka marginellt till när databasen innehåller 500 000 objekt. Tidsmässigt när testdatan består av
6000 objekt förhåller sig Oracle RDBMS mycket bra gentemot de två NoSQL databaserna vilket
delvis kan förklaras med att en av grund idéerna med NoSQL databaser är att kunna hantera
stora mängder data och är därför inte optimerad för små mängder data. Redan när testdatan
består av 100 000 objekt blir aspekten som diskuterats i studien att relationsdatabaser inte kan
hantera större mängder data lika väl som NoSQL tydligare då medelresponstiden för Oracle
RDBMS vid denna mängd är ca 2-4 gånger långsammare än MongoDB och Oracle NoSQL.
Även när testdatan består av 500 000 objekt presterar Oracle RDBMS sämst även om medelresponstiden gått ner något.
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5 Diskussion
Syftet med studien var att utvärdera vilka skillnader som finns mellan Oracle RDBMS,
Oracle NoSQL och MongoDB gällande sex utvalda egenskaper och om det finns
användningsområden där den ena eller andra är bättre lämpad. Studien visade att gällande
konsistens, tillgänglighet, hållbarhet och tillförlitlighet så är den övergripande skillnaden att
för Oracle RDBMS garanteras dessa egenskaper tack vare att denna följer ACID-reglerna för
transaktioner. För MongoDB och Oracle NoSQL kan graden av dessa egenskaper däremot
variera. Det visade sig för båda att graden av dessa egenskaper oftast är inställningsbar och
att egenskaperna även ofta påverkar varandra. Detta innebär att MongoDB och Oracle NoSQL
till skillnad från Oracle RDBMS ger betydligt mer frihet till användaren att välja vad som är
viktigt och när, vilket ger en mer flexibel lösning.
Genom våra prestandatester kunde vi utvärdera hur MongoDB och Oracle NoSQL presterar
jämfört med Oracle RDBMS då standardinställningarna för de två NoSQL-lösningarna användes. Av de fem teoretiskt utvärderade egenskaperna är det endast hållbarhet och konsistens i
vårt fall som påverkar prestandatesterna. Gällande hållbarhet så följer Oracle RDBMS ACID
och måste se till att data är skriven till disk innan transaktionen anses färdig. MongoDB prioriterar prestanda genom att endast begära en bekräftelse efter att operationen skrivit till
minne och inte till disk. Oracle NoSQL har flera policyer för hållbarhet, men som standard
har den så låg hållbarhet som möjligt, vilket gynnar prestandan [36]. Gällande konsistens kan
MongoDB:s skrivprestanda påverkas av dess konsistensdesign eftersom den använder datalås
för varje dataobjekt den påverkar, vilket tar lite tid. Oracle NoSQL är som standard inställd
att inte erbjuda någon konsistens alls [37] vilket påverkar prestandan positivt jämfört med
Oracle RDBMS som erbjuder full konsistens. Skalbarhet och tillgänglighet påverkar inte prestandatesterna då dessa egenskaper skulle kräva att fler än en nod användes vilket inte varit
fallet i våra tester. Tillförlitligheten påverkar inte heller prestandan i våra tester då detta har
att göra med hur samtidiga transaktioner hanteras och våra tester utför endast en transaktion
i taget.
Den teoretiska utvärderingen gav intrycket att för läsoperationer var egenskaperna som utvärderats inget som borde påverka prestandan negativt och att NoSQL databaserna borde ha en
betydligt högre prestanda än relationsdatabasen. Resultaten av läsoperationernas prestandatester visade att MongoDB var den klart snabbaste av alla databaser. Oracle NoSQL var oftast
den näst snabbaste men exekverade betydligt långsammare där den använde SQL-queries,
vilket gjorde att den presterade sämre än Oracle RDBMS för det mesta. Tillfället där Oracle
NoSQL är snabbare än Oracle RDBMS med en SQL-query observeras i Figur 7 där relationsdatabasen var långsammare för 500 000 objekt, vilket är väntat eftersom relationsdatabaser
klarar inte av sådana mängder data lika väl som NoSQL-databaser. Att Oracle NoSQL tog så
förvånansvärt lång tid med SQL-queries var oväntat för att vi inte visste exakt hur Oracle
NoSQL utför dessa operationer. Tidsåtgången beror möjligtvis på en översättning av querysyntax från SQL till Oracle NoSQL:s egna query-språk, men detta är osäkert och behöver
undersökas.
I en liknande studie utförd av Faraj, Rashid och Shareef [13] som jämförde exekveringstid
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för MongoDB och Oracle RDBMS, observerades att MongoDB inte alltid var den snabbaste.
Den studien redovisade exakt hur varenda query såg ut, vilket hjälpte med att jämföra med
våra resultat. Det vi upptäckte var att vi borde ha formulerat queries som hanterade hämtning
av flera specificerade värden på samma gång tillsammans med mer detaljerade villkor för att
få en bättre uppfattning om prestationsförmågorna för de tre olika databaserna. Hade fler
olika aggregationsfunktioner inkluderats hade vi även fått en klarare insikt i vilken databas
som var effektiv på vilka typer av beräkningar, vare sig det handlade om en läsoperation som
inkluderar en enkel jämförelse av heltal eller en uppräkning av antalet dataobjekt.
Angående skrivoperationerna gav den teoretiska utvärdering intrycket att Oracle RDBMS
borde ha de sämsta tiderna dels p.g.a. constraints som måste följas och dels att data måste skrivas till disk vilket ACID kräver. Vidare visade utvärderingen att MongoDB borde ha påverkats
negativt prestandamässigt av sina datalås som måste användas för varje objekt den modifierar,
men samtidigt behövde den endast skriva data till minne vilket förväntades leda till bättre
prestationstider än relationsdatabasen. Oracle NoSQL:s standardinställningar anger låg konsistens och hållbarhet, samt saknar den övriga nackdelar för skrivoperationer, vilket borde
leda till hög prestanda.
I prestandatesternas resultat för skrivoperationer visade det sig som väntat att key-valuedatabasen Oracle NoSQL är den mest tidseffektiva för alla datamängdstorlekar. Vi ser även
att MongoDB oftast är vara snabbare än relationsdatabasen förutom när det handlar om att
uppdatera objekt när testen utförs på den mindre datamängden, i vilket fall MongoDB är
tydligt långsammare än Oracle RDBMS. Detta beror på att en av faktorerna som skiljer en
dokumentdatabas från en relationsdatabas är att dokumentdatabasen är ämnad att effektivt
lagra massiva mängder data samt snabbt kunna nå efterfrågad data, medan relationsdatabasen
har möjlighet att arbeta effektivt när datamängden inte är så stor.
För vilka användningsområden passar Oracle NoSQL eller MongoDB bättre?
Vilken typ av data samt vilka krav på användning och datalagring som är viktiga för
användaren påverkar i hög grad vilken databaslösning som passar bättre för ett visst
användningsområde. Den främsta anledningen att välja en NoSQL-databas är dess förmåga att
hantera stora datamängder vilket också får stöd från våra prestandatester. Ett annat uppenbart
tillfälle där NoSQL passar bättre är där man i förväg inte vet exakt vilken typ av attribut ett objekt behöver innehålla eller att man vet att många objekt i databasen kommer innehålla olika
antal attribut. Då NoSQL-databaser oftast inte är låsta till fasta strukturer på liknande sätt som
en relationsdatabas är detta ett område som passar bättre för NoSQL-lösningar. Utvärderingen
visade dock att det är svårt att generellt säga vilka användningsområden där den ena lösningen
är bättre än den andra utan att det oftast är starkt förknippat till det specifika fallet.

5.1

Begränsningar

I denna studie observerar man ett mönster för hur väl olika databastyper hanterar en växande
datamängd från 6000 objekt, till 100 000 objekt, till 500 000 objekt. Om man utförde tester på
en mer gradvis växande datamängd med fler storlekar, t.ex. 25 000, 250 000, 1 000 000 objekt
etc., kunde eventuellt en mer detaljerad tidskurva observerats. Det hade potentiellt visat en
tydligare övergång från när en relationsdatabas hade varit ett rimligt val prestandamässigt
jämfört med en NoSQL-databas till när en relationsdatabas inte längre är ett praktiskt val.
Detta var överlag inte nödvändigt eftersom de valda storlekarna 6 000, 100 000 och 500 000
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kunde fortfarande visa hur de olika databaserna hanterar en ökande datamängd upp till 500
000 objekt relativt till varandra för de testade operationerna.
I denna studie, angående prestandatesterna, var vi intresserade av hur snabb en operation åt
gången från en klient i taget, kunde interagera med en databas som fanns helt på en enda
nod som alltid var på när den användes. Många aspekter fanns inte möjlighet att praktiskt
testa p.g.a brist på resurser som t.ex. fler noder. Vissa faktorer som är positiva med NoSQLdatabaser som inte testades var t.ex. horisontell skalbarhet och partitionshantering. Genom
att kunna testa och jämföra respektive databas alla styrkor och nackdelar hade en mer komplett bild kunnat skapas då prestationsförmåga sällan beror endast på att en enda klient utför
en enstaka transaktion åt gången på en enda nod. Däremot har det gått att konkret se hur
databasernas prestanda för läs-och skrivoperationer påverkas av en växande datamängd eftersom de övriga databasegenskaperna som tagits upp i studien har minimerats som följd av vårt
systems enkla uppbyggnad och testernas utseende samt avsaknad av samtidiga transaktioner.
Resultatet som visar hanteringen av en växande datamängd var viktigt eftersom det är en
kärnfråga i NoSQL och för oss den mest intressanta aspekten.
I studien valde vi att utvärdera endast en delmängd av egenskaperna som Lourenço, Cabral,
Carreiro, och Vieira [3] tog upp i sin studie och det nämns även där att det finns hundratals
egenskaper som potentiellt skulle kunna utvärderas. Men för att utvärderingen skulle rymmas
inom ramen för denna studie var vi tvungna att rimligt avgränsa egenskaperna till en lämplig
mängd genom att endast behålla de egenskaper vi anser vara viktigast samt att lägga till
”prestanda”.
Vi använde den versionen av Oracle RDBMS som tillhandahölls av Skatteverket, men den har
använts över lång tid och har konfigurerats och optimerats för myndighetens syften. Det är
okänt hur våra resultat påverkats eftersom vi inte har haft insyn i hur detta är utfört. Alltså är
det möjligt att vi hade sett resultat som liknar det Faraj, Rashid och Shareef observerade i sin
studie [13] där Oracle RDBMS var snabbare än MongoDB vid läsning när flera objekt skulle
hittas med hjälp av ett specifikt värde på ett attribut.

5.2

Slutsats och rekommendationer

MongoDB hanterar generellt queries snabbare än vad Oracle RDBMS gör med få undantag,
vilket bör undersökas ytterligare genom att utforma fler olika detaljerade queries som inkluderar fler kriterier som filtrerar hämtade värden. MongoDB:s responstider växer inte i samma
takt som Oracle RDBMS:s responstider när databasen blir större. MongoDB kan dock vara
långsammare vid uppdateringar av objekt i mindre datamängder, men kan i övrigt utföra
skrivoperationer snabbare oberoende av storleken på datamängden.
Oracle NoSQL ser ut att alltid utföra skrivoperationer snabbare än vad Oracle RDBMS gör
oberoende av datamängdens storlek och oavsett om det är uppdateringar, insättningar eller
borttagningar av objekt. Oracle NoSQL hanterar enklare queries som t.ex. hämtning av ett
enda attribut snabbare än Oracle RDBMS för alla datamängdstorlekar, men när en query
har ett tillräckligt detaljerat villkor blir Oracle NoSQL långsammare än Oracle RDBMS för
datamängder upp till en viss storlek. Den storleken ligger någonstans mellan 100 000 och 500
000 objekt. Ifall Oracle NoSQL behöver använda en SQL-query för att hämta önskad information tar den väldigt lång tid i förhållande till Oracle RDBMS att utföra operationen. Det blev
även svårt att helt analysera resultaten eftersom det finns så pass få studier att jämföra med
som använder Oracle NoSQL.
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Trots att inte alla väsentliga aspekter har undersökts som skulle ge NoSQL-databaserna ett
övertag över relationsdatabaser, går det att se i de praktiska testerna att NoSQL-databaserna
klarar av växande databaser på ett effektivare sätt. Tyvärr visar det inte en komplett bild
över hur MongoDB och Oracle NoSQL skulle prestera i ett verkligt scenario genom att endast
basera det på prestandatesterna och den teoretiska analysen. Däremot har vi redovisat, enligt
oss, de viktigaste egenskaperna att överväga vid val av relations- och NoSQL-databaser och
hur dessa egenskaper uttrycks i MongoDB, Oracle NoSQL och Oracle RDBMS.

5.3

Vidare arbete

Under vår studie har det framkommit att Oracle NoSQL förekommer väldigt sällan i tidigare
utförd forskning både inom teoretiska utvärderingar och även i mer praktiska utvärderingar
och jämförelser. Detta innebär att det varit svårt att finna stöd eller information om olika
aspekter gällande denna typ av databas. Även för vår prestandautvärdering visade det sig
vara svårt att hitta information om hur Oracle NoSQL ska implementeras på bästa sätt vilket
kan ha påverkat resultaten vi fått och bör alltså testas.
För att få en klarare uppfattning angående skillnaderna bör fler tester utföras. Dessa tester
bör utformas för att minst täcka: konsistens (t.ex. partitionerad data), tillgänglighet (t.ex. nod
som stängs av och en annan måste ta över), hållbarhet (t.ex. bekräfta att data består efter avslutad transaktion), skalbarhet (t.ex. inkludera flera servrar) och tillförlitlighet (t.ex. undersöka
samtidiga skrivningar till samma objekt).
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A Appendix

Tabell 2 Generella skillnader mellan Relationella och NoSQL databaser
Datarepresentation
Schema

Skalning
Query språk

Relationsdatabaser
Sparar strukturerad
tabeller och rader

data

i

Struktur och datatyper är
fördefinierade. För att skapa en
ny typ av objekt måste stora
delar av databasen förändras
Vertikal skalning. Uppdatera hårdvara för att utöka
databasen
SQL - strukturerat och standardiserat språk som används
av
samtliga
relationella
databaser

Transaktioner

Stöd för ACID transaktioner

Konsistens och tillgänglighet

Stark konsistens upprätthålls.
Konsistens prioriteras högre än
tillgänglighet och prestanda.

Prestanda

Då stark konsistens upprätthålls
blir prestandan för insättningoch uppdateringsoperationer
beroende av hur snabba skrivoperationer är. Prestandan
kan maximeras genom att
förbättra hårdvara och använda
arbetsminnet för att utföra
operationer.
Då information om ett objekt
kan vara uppdelat i flera olika
tabeller och rader kan multipla sammanslagningar krävas
för uppdatering eller läs operation.
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NoSQL
Många olika, till exempel:
nyckel-värde, dokument, grafer,
kolumner.
Vanligtvis mycket dynamisk
och flexibel. Objekt inom
samma grupp kan innehålla
valbart antal och typ av data.
Horisontell skalning. Utökning
genom att lägga till ytterligare
maskin eller server.
Har inget standardiserat språk.
Olika databas leverantörer
skapar ofta egna språk som
används till varje specifik
lösning.
Stödet för ACID transaktioner
varierar beroende på leverantör
Eventuell till stark konsistens
erbjuds. Valbara nivåer på konsistens, tillgänglighet och prestanda kan tillämpas beroende
på användningsområde.
Kan maximera prestandan
genom att reducera konsistensnivån.

Vanligtvis ligger all information om ett objekt samlat i ett
föremål vilket tillåter uppdatering med endast en operation.
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