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Sammanfattning 

Den här rapporten behandlar teorin bakom de två nya teknikerna Clustered 

Columnstore Indexes (CCI) och In-Memory Online Transaction Processing 

(OLTP) samt den teori som behövs för att kunna förstå de nya teknikerna. Det 

utförs prestandatester på båda teknikerna där resultatet presenteras i form av 

prestandadiagram och kompressionsdiagram. Arbetet är gjort tillsammans med 

ett företag som heter Trimma och testerna utförs för att få reda på om dem nya 

teknikerna skulle kunna vara till fördel för företaget att använda i en av deras 

produkter.  

Få tillbaka resultat från CCI gick snabbare än för den traditionella rowstore 

tekniken i alla test utom ett medan In-Memory OLTP gav resultat långsammre än 

rowstore i alla test. Som väntat var CCI bäst på att komprimera data medan In-

Memory tar upp mer utrymme på hårddisken i faktiskt data än vad rowstore tar. 

De slutsatser som dragits är att CCI sparar tid och utrymme på hårddisken 

medan det är svårt att dra några slutsatser om In-Memory OLTP då den tekniken 

inte är testad i en miljö där den ska prestera bäst. Det som kan sägas om tekniken 

är att den är minneskrävande inte bara för hårddisken utan även för RAM-

minnet. 

 

 

  



 
 

THE POSSIBILITIES WITH CLUSTERED 

COLUMNSTORE INDEXES & IN-MEMORY OLTP 

Abstract 

Clustered Columnstore Indexes (CCI) and In-Memory Online Transaction 

Processing (OLTP) are two new techniques that were introduced with Microsoft’s 

new database management system SQL Server 2014.  

The thesis analyzes these two techniques, describes the theory behind them and 

also the background information that needs to be known to understand more of 

the new techniques. Performance tests of the new techniques have been 

performed to see how much faster response time we can get and less storage we 

need to use where the result is represented by performance diagrams and a 

compression diagram. This thesis is a cooperative work with a company called 

Trimma and the result is used as support to decide if these new techniques could 

be of advantage for the company.  

The test consists of five test queries with different purposes. The result is 

illustrated by diagrams that show the result and another diagram that shows how 

much the data gets compressed with the different techniques. CCI did get back 

response results faster in all tests except from one and In-Memory OLTP was the 

table with the slowest response time in all tests.  Regarding the compression was 

CCI, as expected, the technique that had the highest level of compression 

compared to the other two techniques and In-Memory OLTP had the lowest level 

of compression according to how much space the actual data needs on the disk 

compared to the other two techniques.  

The conclusion of this is that CCI saves both time and space on the disk and that 

In-Memory OLTP needs a lot of space both on the disk and in RAM. Aside from 

this we need to consider the fact that In-Memory OLTP wasn’t tested under 

optimal conditions, which should be an environment with high activity and many 

users. In-Memory OLTP can probably perform better and get faster response 

time under such conditions.    
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1 Inledning 

SQL Server är en av Microsofts databashanterare för relationsdatabaser som 

använder sig av SQL-dialekten Transact-SQL. Det har nu släppts en ny version av 

den, nämligen SQL Server 2014, som innehåller nya tekniker bland annat för att 

kunna optimera lagring av data samt att snabbare kunna få tillbaka resultat av 

SQL-frågor. Clustered Columnstore Indexes (CCI) och In-Memory Online 

Transaction Processing (OLTP) är två sådana tekniker som kommer ligga i fokus i 

den här rapporten. 

Det som skall undersökas i den här rapporten är vad teknikerna i sig innebär och 

vad det finns för skillnader mellan dem olika teknikerna i jämförelse med hur 

tekniken som används idag fungerar. Resultatet av arbetet kommer redovisas 

utifrån prestandatester och lagringutrymmesdiagram och med hänsyn till dem 

kommer slutsatser att dras.  

Trimma AB utvecklar och marknadsför beslutstödsapplikationen INSIKT. 

Applikationen bygger på Microsoft-baserade tekniker såsom ASP.NET och SQL 

Server. Förutom INSIKT så innehåller en beslutsstödslösning från Trimma även 

ett datalager (Data Warehouse) i Microsoft SQL Server-miljö. I dagsläget arbetar 

Trimma med versionerna 2008 och 2012 av SQL Server. 

 

1.1 Mål 

Målen med rapporten är att lyfta fram de här nya teknikerna, skillnaderna mellan 

icke-klustrade index och klustrade index, skillnaderna mellan en radorienterad 

och en kolumnorienterad databas/datalager samt vad det innebär att använda 

index. Prestandatester ska utföras och lagringsutrymmesdiagram ska tas fram 

där resultatet och diskussionen kring fördelar och nackdelar kommer finnas att ta 

del av i slutet av rapporten.  

De frågor som rapporten ska besvara är: 

o Vilken förbättring i prestanda Clustered Columnstore Indexes och In-

Memory OLTP skulle kunna göra i generella datalager samt i INSIKT. 

o Hur mycket lagringsutrymme skulle användningen av Clustered 

Columnstore Indexes och In-Memory OLTP kunna spara. 
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1.2 Relaterad forskning 

Microsofts databashanterare SQL Server 2014 innehåller de här nya teknikerna, 

CCI och In-Memory OLTP som skall tittas närmare på i den här rapporten. Men 

det finns även andra databashanterare som har sin lösning för att kunna 

optimera lagring av data och få tillbaka resultat snabbare. IBMs databashanterare 

DB2 har en lösning för kolumnorientering som heter Column-organized tables (1) 

och en databashanterare SolidDB som har en lösning för in-memory som heter 

in-memory database (2). Oracle har en lösning för kolumnorientering som heter 

Hybrid Columnar Compression (3) och en lösning för in-memory som heter 

Database In-Memory (4). Även SAP har lösningar för de här två teknikerna, 

Sybase IQ (5) och HANA (6). 

Det finns andra som har gjort liknande undersökningar med det här två nya 

teknikerna som tas upp i den här rapporten. Även om det finns begränsat med 

vad som finns skrivet inom området för de här två teknikerna så finns det en 

undersökning som jämför prestandan mellan Clustered Columnstore Indexes och 

SQL Server Analysis Services Muli-dimentional (MOLAP) (7) och en 

undersökning som jämför In-Memory OLTP med lagring på hårddisken och 

Tableau Extract (8). 
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2 Teori 

Det här avsnittet behandlar grunderna för att förstå de här två nya teknikerna 

som ska testas samt att de nya teknikerna beskrivs. 

 

2.1 Datalager 

Ett datalager är en databas som har till uppgift att förbättra tillgången till 

information och ger tillgång till utspridd information snabbare och effektivare 

jämfört med om informationen lagras på flera olika källor. Grundtanken med ett 

datalager är att sammanställa data från flera källor som sedan kan användas av 

en slutanvändare. En slutanvändare är den person som när all data finns samlad 

på ett ställe, kan använda systemet för att ta fram information, behandla 

informationen och skapa rapporter utifrån datalagret. (9) 

Det är vanligt att stora och komplexa företag lider av informationsproblem. Data 

lagras på olika platser inom organisationen, i olika format och använder sig av 

olika tekniska plattformar. Det här medför i vissa fall att informationen är svår att 

få tag i för slutanvändare. Enda sättet då att nå informationen brukar vara att ta 

hjälp av företagets IT-avdelning som får försöka ta fram informationen genom att 

skriva egna program för det. Det här sättet att ta fram information på kan bl a få 

konsekvensen att det är svårt att få en helhetsbild av verksamheten. Svårigheten 

brukar ligga i att föra samman information och jämföra data från olika 

funktionella system. I många fall är informationen även lagrad och 

sammanslagen på ett sätt som inte är till fördel för beslutsfattande. (9) 

Ett datalager är inte en färdig produkt som kan köpas utan det är en form av 

systemarkitektur som kombinerar ett antal olika verktyg som var för sig kan 

utföra specifika operationer (10). Uttryckt på ett annat sätt är 

datalagerarkitekturen en slags ritning över hur information ska hämtas och 

presenteras. När ett datalager implementeras tillhandahålls en arkitektur som 

gör det möjligt för en slutanvändare att erhålla information. I figur 1 visas en 

generell bild över hur ett datalagers arkitektur kan se ut (11).  
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Figur 1. Tänkbar arkitektur för ett datalager. Data från olika källor laddas in i ett källsystem som 
datalagret sedan kan hämta information ifrån så slutanvändare kan skapa t ex rapporter utifrån 

datalagret.  

 

Ett exempel på en beskrivning av ett datalager ger Söderström nedan (12). 

”Ett datalager är en logiskt sammanhållen datamängd som är 

avsedd för analys och som speglar flera tidsperioder genom att 

data regelbundet hämtas från andra register.”  

2.1.1 Fördelar & nackdelar med datalager  

Den främsta anledningen till att implementera ett datalager är att anställda eller 

slutanvändare lättare ska kunna komma åt informationen och använda den till att 

skapa rapporter, analyser och underlag för beslutsfattande. Med hjälp av ett 

datalager kan ett företag och dess slutanvändare få hjälp att lokalisera trender, 

fokusera på relationer och hjälpa användarna att förstå mer om den miljö som ett 

företag arbetar i. (13) 

Ett datalager ökar användningsområdena för den information som finns lagrad. 

Eftersom de flesta datalager är integrerade (data från olika källsystem är förenade 

till en helhet), kan användare utnyttja data från olika delar av sin verksamhet, till 

exempel personal, ekonomi, IT eller bokföring. (13) 

Även om det finns många skäl till att ha ett datalager, bör det tänkas på att det 

kan uppstå problem på vägen. Detta inkluderar det faktum att det är 

tidskrävande att skapa och hålla ett datalager i drift men det kan också vara ett 

problem att identifiera rätt information, d v s den information som 

slutanvändaren verkligen behöver. (14) 
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Men även mindre problem som att det kan uppstå svårigheter med att hämta 

data från gamla system eller att användarna använder systemet på fel sätt är lika 

viktigt att ha med i beräkning innan ett beslut tas. (14) 

 

2.2 Databaser 

I detta avsnitt förklaras grunderna inom databasteorin samt de begrepp som kan 

vara bra att känna till för att lättare förstå de nya teknikerna.  

2.2.1 Radorienterad vs Kolumnorienterad databas 

Det finns två vanliga sätt att lagra data i en databas. Det ena är att lagra data rad 

för rad och det andra är att lagra data kolumn för kolumn. Den radvisa lagringen 

håller all information om en och samma rad lagrad tillsammans medan den 

kolumnvisa lagringen håller ett attribut för alla rader lagrade tillsammans. (15) I 

figur 2 visas en generell bild över hur lagringsskillnaden ser ut mellan en 

radorienterad databas och en kolumnorienterad databas (16). 

 

Figur 2. Skillnaden mellan en radorienterad och en kolumnorienterad databas. Raderna och 
kolumnerna med data lagras i olika sidor i databasen. 

 

 Båda sätten att lagra data på är användbara men olika effektiva i olika fall. Det 

finns för- och nackdelar som det kan vara bra att ta hänsyn till när en tabell 

skapas. Till exempel om tanken med de flesta förfrågningarna är att hitta en viss 

rad, lägga till en viss rad eller ta bort en viss rad så passar det, som det låter, 
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radvis lagring bättre eftersom all nödvändig information kommer att lagras 

tillsammans. Men om förfrågningarna istället oftast bara hämtar ett eller några 

attribut från varje rad, till exempel att hitta den vanligaste domänen för 

mailadresser så lämpar sig kolumnvis lagring bättre. Då behöver inte attribut som 

inte är relevant för just den frågan läsas, vilket sparar tid. (17)  

Tydligare exempel på det här visas i figur 3 och 4 där det i figur 3 visas hur 

mycket data som måste hämtas från hårddisken om informationen som behövs 

finns lagrad på rad 2. Till exempel om varje rad står för ett helt köp i en butik och 

personen i kassan vill ha ut all information om ett visst köp innebär det i en 

radvis lagrad tabell att alla rader på den sidan måste hämtas och i en kolumnvis 

lagrad tabell måste alla sidor med kolumner hämtas. I figur 4 visas hur mycket 

data som behöver läsas från hårddisken om informationen som efterfrågas finns 

lagrad i kolumn 2. Exemplet står fortfarande för ett köp men personen i kassan 

vill istället summera antalet sålda artiklar i kronor för en viss dag. I den radvisa 

lagringen måste då alla sidor med rader hämtas för att kunna summera 

informationen medan i den kolumnvisa lagringen så behövs bara precis den 

kolumnen som informationen finns i hämtas och kan lättare summeras. Det 

orangea fälten som avgränsar rad eller kolumn 2, visar informationen som 

efterfrågas och det röda fälten, som avgränsar alla sidor med rader eller 

kolumner, visar informationen som måste hämtas för att komma åt den 

efterfrågade informationen. 
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Figur 3. Datat som behöver läsas från hårddisken om en hel rad efterfrågas av användaren. Det 
orangea som avgränsar rad 2, visar datat som är av intresse och det röda som avgränsar sidor 

med rader eller kolumner, visar datat som måste hämtas för att komma åt den efterfrågade 
informationen. 

 

 

Figur 4. Datat som behöver läsas från hårddisken om en hel kolumn efterfrågas av användaren, 
där det orangea som avgränsar kolumn 2, visar datat som är av intresse och det röda som 

avgränsar sidor eller kolumner, visar datat som måste hämtas för att komma åt den efterfrågade 
informationen. 
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2.2.2 Index 

I en databas så kan en användare ställa frågor som returnerar resultat genom att 

ställa select-frågor. Så länge databasen är ganska liten så brukar väntetiden 

innan resultatet fås ofta vara ganska kort, ofta under sekunden. Om mängden 

data växer, så att databasen blir större, eller om det ställs mycket komplicerade 

frågor så kan det ta längre tid innan ett resultat fås tillbaka. Det sker eftersom det 

då finns mer data att söka igenom och databasen riskerar att få dålig prestanda. 

För att förbättra prestandan måste det anges hur tabellerna ska lagras för att det 

lättare ska gå att hitta informationen och snabbare leverera ett resultat. Det kallas 

att välja lagringsstruktur och det görs främst genom att skapa index för 

tabellerna. Ett index fungerar då som ett register i en bok. I en databas finns det t 

ex en typ av index som fungerar som en extra mindre tabell som innehåller 

pekare till motsvarande plats i huvudtabellen där datat finns istället för ett 

register med sidhänvisningar. (18) Index är i princip ett krav i en databas men för 

många index gör att det kan ta så pass lång tid att lägga till ny data eller 

uppdatera befintlig data att vinsten som fås när data bara ska hämtas inte lönar 

sig i längden. Då är det bättre för databasen att ha ett index för lite än ett för 

mycket. (19) 

2.2.3 Icke-klustrade vs klustrade index 

En av de största skillnaderna mellan icke-klustrade och klustrade index (20) är 

att en tabell bara kan ha ett klustrat index men den kan ha många icke-klustrade 

index, upp emot 250 stycken. Det går även bra att kombinera ett klustrat index 

med icke-klustrade index. Begränsningen att en tabell bara kan ha ett klustrat 

index finns för att klustrade index används för att bestämma hur data ska lagras 

fysiskt i tabellen medan ett icke-klustrat index använder sig av en pekare som 

pekar dit datat finns och fungerar som en uppslagstabell vid sidan om. För det 

sistnämnda innebär det ett extra steg för att komma åt informationen och det 

kräver mer plats på hårddisken och i minnet. Innan det tas ett beslut om att 

använda klustrade index så bör det, även här, tänkas igenom vilka fördelar och 

nackdelar som finns. Eftersom klustrade index lagrar data i grupper lagras data 

som är relaterad till varandra tillsammans och det blir lättare för databasen att 

hämta all information den behöver på en och samma fråga. Det här i sin tur 

minskar skrivningen och läsningen till och från disk, vilket är bra eftersom det 

kan vara mycket tidskrävande. Klustrade index är väldigt bra på att hitta unika 

värden i en tabell, ett exempel på en sådan fråga skulle kunna vara select * from 

Employee where EMP_ID=40; om det klustrade indexet hade funnits på EMP_ID. (20) 
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En viktig skillnad mellan icke-klustrade index och klustrade index är att många 

relationsdatabaser, även SQL Server, har som standard att skapa ett klustrat 

index på primärnyckeln om det inte redan finns ett klustrat index i databasen 

eller om ett icke-klustrat index inte redan är deklarerat. (20) 

Det sägs att det bara går att definiera ett klustrat index i en kolumn. Men det är 

inte sant. Det går att skapa ett klustrat index i flera kolumner, och då kallas det 

ett sammansatt index, men det är inget som rekommenderas om det finns andra 

alternativ. För att inte riskera att databasen får dålig prestanda bör antalet 

sammansatta index hållas nere till ett minimum. (20) 

Det är att föredra att enbart skapa ett klustrat index för kolumner som innehåller 

unika värden, är åtkomlig sekventiellt, används i intervallförfrågningar och 

returnerar en stor resultatmängd. På grund av omorganiseringen av rader på 

hårddisken, vilket sker när en databas uppdateras och är en operation som oftast 

är tidskrävande så bör det undvikas att skapa ett klustrat index på kolumner som 

uppdateras ofta. (21) 

2.2.4 In-Memory databas 

En in-memory databas, som ofta brukar förkortas IMDB, är en databas vars data 

är lagrad i datorns primärminne istället för på datorns hårddisk för att kunna få 

så snabba resultat som möjligt. När data lagras i systemets primärminne lagras 

det komprimerat och i ett icke-relations format. En in-memory databas presterar 

som bäst i stora miljöer med hög aktivitet och mycket transaktioner där snabb 

resultattid är viktigt. Även accesstid och förfrågningar kan bli avsevärt snabbare 

med in-memory tekniken. I jämförelse med vanliga tabeller som cachas i minnet 

så är in-memory tabeller helt optimerade för att lagras i minnet. (22) (23) Värt att 

tillägga är att även om in-memory tabeller bara lagras i minnet så sparas ändå 

loggfiler över ändringar som sker så att det är möjligt att återskapa databasen om 

något skulle hända. (24) 

2.2.5 Hårddisken är en flaskhals 

I en dator är det oftast hårddisken som sätter begränsningar för vad som hinner 

läsas och skrivas och det är oftast den som bidrar till att uppgifter som ska utföras 

tar lång tid. De flesta av dagens nya tekniker i databashanterare går ut på att 

komma runt det problemet främst för att spara tid. Clustered Columnstore 

Indexes lagrar index i samma tabell som datat och är bra på att komprimera data 

vilket kan snabba upp resultattiden. In-Memory OLTP lagrar istället tabeller i 

RAM-minnet för att snabba upp resultattiden. RAM-minnet kan snabba upp 
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accesshastigheten med 100 000 gånger jämfört med att lagra på hårddisken. 

Accesstiden för att hämta data från hårddisken är omkring 5 millisekunder 

medan accesstiden för att hämta data från RAM-minnet bara är omkring 50 

nanosekunder (25). Över en liten operation märker användaren ingen större 

skillnad men vid tyngre operationer så kan mycket tid vinnas bara genom att byta 

plats på var informationen lagras. T ex det som skulle haft en accesstid på ungefär 

3,5 minuter i RAM-minnet skulle haft en accesstid på ungefär 4,5 månad på 

hårddisken (26).  

 

2.3 Microsoft SQL Server 

Det här avsnittet behandlar delar ur Microsoft SQL Server som kom innan SQL 

Server 2014. 

2.3.1 Columnstore Indexes 

Columnstore index (27) är Microsoft sätt att gruppera och lagra data kolumnvis. 

Det här skiljer sig från det traditionella sättet att lagra data, nämligen rowstore 

eller radvis lagring som nämns i kapitel 2.2.1. För vissa typer av förfrågningar kan 

SQL-processorn dra nytta av den här columnstore-designen och signifikant 

förbättra exekveringstiden. Den stora tillväxten av datalager, beslutsstöd och 

business intelligence applikationer har snabbt skapat ett intresse att kunna läsa 

och processa stora mängder data snabbt och omvandla det till användbar 

information och kunskap. Den här tillväxten av att kunna hantera stora mängder 

data har även bidragit med att förväntningarna på att upprätthålla prestandan 

har ökat. SQL Server columnstore index-tekniken är speciellt anpassad för att 

förbättra prestandan och minska minnesåtgången för typiska datalagerfrågor. 

Med typiska datalagerfrågor så menas frågor som aggregerar över stora mängder 

data, t ex räkna ut medelvärde eller summa. Columnstore indexes kan förändra 

datalagerupplevelsen för användare genom snabbare prestanda för vanliga 

datalagerfrågor såsom filtrering, aggregering och gruppering. (27) 

Lagringen till columnstore sker först genom att data laddas in i en traditionell 

radorienterad tabell, därefter grupperas datat, det lagras sedan i kolumnsegment 

för att till slut komprimeras och lagras som ett columnstore index. En bild över 

de här händelserna visas i figur 6 (27). 
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Figur 6. Hur lagringen till columnstore indexes sker. Först laddas data in till en traditionell 
radorienterad tabell, därefter grupperas datat, sedan lagras det i kolumnsegment för att slutligen 

komprimeras och lagras som ett columnstore index.   

 

En av anledningarna till att columnstore indexes kan producera resultat snabbare 

än det annars mer vanligt förekommande rowstore indexes är att det bara är 

kolumnerna som innehåller relevant information som behöver läsas. Därav 

behöver mindre data läsas från hårddisken till minnet och senare flyttas från 

minnet till processorns cache-minne. Kolumnerna är även kraftigt 

komprimerade, vilket minskar antalet bytes som måste läsas och flyttas. Varför 

columnstore har lättare att komprimera data än rowstore är för att det oftast är 

lika data som lagras i samma kolumn och datat i regel oftast är av samma 

datatyp, vilket gör det lättare att lagra data på ett sätt som tar upp mindre plats. 

En tredje anledning till snabba resultat är att de flesta förfrågningarna inte 

använder sig av alla kolumner i tabellen och är en bidragande faktor till varför 

bara relevant information behöver läsas. På det viset behöver 

databasen/datalagret inte göra plats i minnet för de kolumner som inte används 

och på så vis sparar det resurser. Det här kombinerat med punkten innan 

förbättrar cacheanvändningen vilket minskar det totala antalet skriv- och läs 

operationerna. (27) 

2.3.2 Non-Clustered Columnstore Indexes 

Non-Clustered Columnstore Indexes (28) kom i SQL Server 2012 och har fördelar 

jämfört med de tekniker som fanns innan men den har även begränsningar. 

Ett Non-Clustered Columnstore Index kan indexera en delmängd av kolumner i 

ett klustrat index eller en stack (ordet stack används om en tabell inte har något 

klustrat index och datat inte är lagrat i någon speciell ordning.). Till exempel kan 

det indexera på de kolumner som används oftast men det kräver extra 
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lagringsutrymme för att lagra en kopia av indexen för kolumnerna. Det är 

uppdaterbart men inte genom att använda de vanliga operationerna såsom sätta 

in, uppdatera eller ta bort. För att kunna uppdatera indexet så finns det två olika 

alternativ, antingen ta bort och återuppbygga indexet eller flytta över datat till en 

ny tabell. Ett Non-Clustered Columnstore Index kan kombineras med andra 

index i tabellen och det kan även konfigureras till att använda columnstore 

komprimering. Det lagrar inte kolumner fysiskt i en sorterad ordning utan istället 

så lagrar det data för att minska platsen data tar upp i lagringsutrymmet, ofta 

kallat kompression, och förbättra prestandan. Det finns inget krav på att data 

måste sorteras innan ett columnstore index skapas men det kan förbättra 

kompressionen att göra det. Största begränsningen med den här tekniken är att 

indexet inte är uppdaterbart med de vanliga operationerna. (28) (29) 

 

2.4 Microsoft SQL Server 2014 

Det här avsnittet behandlar de två nya teknikerna som kom i Microsoft SQL 

Server 2014. 

2.4.1 Clustered Columnstore Indexes (CCI)  

Till skillnad från Non-Clustered Columnstore Indexes så är Clustered 

Columnstore Indexes (28) uppdaterbart med hjälp av de vanliga operationerna d 

v s sätta in, uppdatera och ta bort. Det lagrar indexen i kolumnerna, på samma 

ställe som resten av tabellen vilket sparar utrymme. Clustered Columnstore 

Indexes använder sig inte av några nyckelkolumner utan här är alla kolumner 

inräknade vilket bidrar till maximal optimering och att det fungerar att ha ett 

Clustered Columnstore Index som det enda indexet i tabellen. Det kan nämligen 

inte kombineras med något annat index. Det lagrar heller inte kolumner fysiskt i 

en sorterad ordning utan lagrar istället data på ett sätt som ökar kompressionen 

och förbättrar prestandan. Microsoft påstår (28) att genom att använda Clustered 

Columnstore Indexes istället för standard rowstore så ska det gå att uppnå tio 

gånger bättre prestanda och sju gånger bättre komprimering av data. (29) 

2.4.2 In-Memory OLTP 

In-Memory OLTP (30) är en minnesoptimerad databasmotor integrerad i SQL 

Server 2014, optimerad för OLTP och OLTP är bra för att kunna hantera 

ändringar av data (31). Den här tekniken presterar bäst på tabeller med mycket 

transaktioner, d v s många användare och hög aktivitet vilket skiljer sig från ett 

datalager som oftast har få användare och låg aktivitet. För att använda tekniken 
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krävs det att tabellerna definieras som minnesoptimerade. Att den är 

minnesoptimerad betyder att den helt lagras i minnet och det innebär till 

exempel färre lås som gör att flera användare kan ha tillgång till att vara inne och 

läsa och uppdatera information samtidigt. Åtkomsten för minnesoptimerade 

tabeller fungerar likadant som för tabeller som lagras på hårddisken, d v s med 

vanlig SQL och det är en stor fördel. Vill man öka prestandan ytterligare så finns 

det en möjlighet att skriva procedurer som förkompileras till maskinkod, men det 

kräver också ytterligare kunskap. Den största nackdelen med den här tekniken är 

att den kräver mycket mer RAM-minne än en traditionell radorienterad databas. 

Microsoft hävdar (30) att under de rätta förhållandena ska prestandan vara 

mellan 5 och 20 gånger bättre med In-Memory OLTP. (29) 

2.4.3 Lagringsutrymme 

SQL Server 2014 stödjer rad- och sidokompression för radorienterade tabeller 

och index men den stödjer också columnstore och columnstore archival-

kompression för kolumnorienterade tabeller och index. För radorienterade 

tabeller och index används komprimering för att minska storleken på databasen 

främst för att spara utrymme men kompression kan även öka prestandan där det 

sker mycket skrivning och läsning till och från disk för att data lagras på ett 

mindre antal sidor så förfrågningar behöver läsa mindre från disken. För att 

kunna komprimera data måste data kunna utbytas med applikationen samtidigt 

som extra CPU-resurser måste finnas på databasservern, d v s det är CPU-

krävande att komprimera data. (32) 

Det är möjligt att komprimera en radorienterad tabell i följande fall: 

o En hel tabell som är lagrad som en stack. 

o En hel tabell som är lagrad som ett klustrat index. 

o Ett helt icke-klustrat index. 

o För uppdelade/partionerade tabeller och index kan kompressionen 

konfigureras för varje del, och varje del behöver inte ha samma 

kompressionsinställningar. (32) 

 

För kolumnorienterade tabeller och index måste alla tabeller och index alltid 

använda columnstore-kompression och den är inte konfigurerbar för 

användaren. Columnstore archival-kompression används för ytterligare 

reducering av data i minnet när det finns möjlighet att utnyttja extra tid och CPU-

resurser för att hämta och lagra data. (32) 
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Det är möjligt att komprimera en kolumnorienterad tabell i följande fall: 

o En hel kolumnorienterad databas eller ett helt Clustered Columnstore 

Index. Om en kolumnorienterad tabell är lagrad som ett Clustered 

Columnstore Index kommer båda tillvägagångssätten att ge samma 

resultat. 

o Ett helt Non-Clustered Columnstore Index. 

o För uppdelade/partionerade kolumnorienterade tabeller och index kan 

archival-kompressionen konfigureras för varje del och varje del behöver 

inte ha samma archival-kompressionsinställningar. (32) 

 

2.5 INSIKT 

INSIKT (33) är ett komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. 

Produkten stödjer en löpande process hela vägen från att sätta mål och planera 

till analys och målstyrning. INSIKT är en produkt som ger användare tillgång till 

såväl övergripande sammanhang som underliggande detaljer. INSIKT kan med 

enkelhet integreras mot alla typer av affärs- och verksamhetssystem. (33) 

INSIKT bygger sina lösningar utifrån ett datalager. Datalagret fylls med 

information från ett eller flera källsystem och lagras strukturerat på ett sätt som 

är lämpligt för analys och som underlättar komprimering av data. Trimmas 

kunder använder sedan INSIKT för att vrida och vända på och skapa rapporter 

utifrån den informationen. 

Det som gör att just de här två teknikerna är intressanta att utvärdera är att 

INSIKT bygger sina lösningar utifrån ett datalager som ofta har stora tabeller, ett 

förhållande där Clustered Columnstore Indexes kan ge snabba resultattider. 

INSIKT kan också ha många användare som använder systemet samtidigt, vilket 

är en typisk miljö där In-Memory OLTP kan returnera resultat snabbt. Att lyfta 

fram för- och nackdelar med, och utföra tester på de här teknikerna ska 

förhoppningsvis kunna leda till några klarheter i om det skulle kunna gynna 

företaget att använda dem. 
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3 Tester 

I det här kapitlet beskrivs vilket testdata som använts och vilka testfrågor som 

ställts. Kapitlet behandlar även vilka resultat som fåtts utifrån prestanda och 

kompression. 

Databashanteraren som använts i alla test är Microsoft SQL Server 2014 och 

verktyget som använts till databashanteraren är Microsoft SQL Server 

Management Studio som körts på en bärbar dator med en SSD på 256 GB och ett 

RAM-minne på 8 GB. Datorn har en 64-bit processor med en processorhastighet 

på 2,1 GHz och har Windows 7 Professional som operativsystem.  

 

3.1 Testdata 

Datat som jag har utfört mina tester på är delar av innehållet i en databas från en 

av Trimmas kunder. Jag har sedan valt att utföra mina test på en del av 

databasen vilket innebär att jag bara använt mig av 3 tabeller för att få en mer 

hanterlig mängd data att arbeta med. Jag har sedan döpt om attributen för 

avidentifiering av tabellerna. Den information som finns lagrad i databasen är 

transaktioner över sålda artiklar. Anledningen till att jag inte använt mig av en 

testdatabas utan istället använt mig av en verklig databas är för att testerna ska 

kunna bli så verklighetstrogna och rättvisa som möjligt. Enligt Molyneaux (34) är 

det väldigt viktigt att sätta upp testförhållanden och en testmiljö som matchar 

verkligheten så mycket som möjligt för att få så bra resultat som möjligt. 

o Tabellerna som jag utfört mina tester på är en radorienterad tabell på fem 

miljoner rader där det finns ett klustrat index som primary key. Tabellen 

hade även sedan innan fem icke-klustrade index för ökad optimering som 

jag valt att behålla för att kunna testa mot en så verklighetstrogen tabell 

som möjligt. Det är sällan radorienterade tabeller inte har några index 

utöver dess klustrade index. 

o De icke-klustrade indexen sitter på kolumnerna Butik, Artikel, Kund, Tid 

och Leveransdatum. 

o En kolumnorienterad tabell på fem miljoner rader där det enda indexet är 

ett Clustered Columnstore Index som gör att alla kolumner är optimerade. 

o Den sista tabellen som jag utfört tester på är en radorienterad in-memory 

tabell på fem miljoner rader som har en primary key där primary keyn är 

enda indexet av typen icke-klustrat. 
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I figur 7 illustreras hur tabellerna i databasen som jag utfört tester på hänger ihop 

med varandra. Faktatabellen som finns i mitten är den som bytts ut mot de nya 

teknikerna medan dimensionstabellerna som finns runt om har varit likadana 

genom alla test. 

 

 

Figur 7. Ett enkelt diagram över hur databaserna jag testat på hänger ihop. Det är faktatabellen i 
mitten som har bytts ut mot tabeller av olika storlekar och tekniker medan dimensionstabellerna 

runt om är dem samma genom alla test. 

 

10 test per fråga utfördes där jag tömde cache-minnet mellan varje gång frågan 

kördes. Anledningen till att jag tömde cache-minnet mellan varje körning är att i 

ett typiskt datalager så är det inte vanligt förekommande att samma frågor körs 

så ofta att informationen finns lagrad sedan innan. Med in-memory tekniken är 

det oftast tvärtom, att informationen ofta finns lagrad sedan tidigare. Sedan 

sparade jag alla tio resultat per fråga och räknade ut en genomsnittstid. Enligt 

Molyneaux (34) så är det vanligt att räkna på en genomsnittlig responstid vid 

prestandatestning.  
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3.2 Testscenarion samt resultat av tester 

Testscenariona som tagits fram utgår främst ifrån att jämföra om det går fortare 

att få tillbaka resultat från en radorienterad eller kolumnorienterad databas. För 

att testa det har jag ställt typiska datalagerfrågor där några är tagna från ett 

verkligt projekt för att komma så nära verkligheten som möjligt i mina resultat. 

In-memory tekniken ger tillbaka resultat snabbast i databaser där det sker 

mycket transaktioner så det är svårt att skapa ett riktigt bra scenario för det i 

mina test eftersom det inte fanns tid under mitt arbete att sätta upp en testmiljö 

med hög aktivitet och många användare. Molyneaux (34) påstår att vid större 

prestandatest är det viktigt att använda sig av automatiserade testverktyg som 

kan simulera många användare och därmed hög aktivitet. 

Det första testet går ut på att hämta ett attribut från en rad.  

1. Hämta antal artiklar på enskilt köp. 

SELECT sales.ArtikelID 
FROM fact_sales sales 
WHERE sales.KvittoID = 10800815187 
 
 

 

Figur 8. Resultatet av test 1 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 5 
miljoner rader. 

 

Hypotesen var att columnstore indexes och in-memory bör vara snabbare än 

rowstore, som är den radorienterade tabellen för att det bara är ett attribut som 

ska hämtas och columnstore bör vara mer komprimerad än rowstore. Att 

columnstore är snabbare syns tydligt i figur 8 och det beror delvis på att 
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columnstore är mer komprimerad. Däremot så syns det också tydlig att in-

memory inte alls levererade resultat särskilt snabbt även fast den körs i minnet. 

Det andra testet hämtar alla egenskaper från en rad.  

2. Hämta alla attribut för ett enskilt köp. 

SELECT * 
FROM fact_sales sales 
WHERE sales.KvittoID = 10800815187 

 
 

 

Figur 9. Resultatet av test 2 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 5 
miljoner rader. 

 

Hypotesen var att columnstore index bör prestera sämre jämfört med test 1 men 

att rowstore-tabellen bör få ungefär samma resultat, eftersom hela raden ska 

hämtas vilket innebär alla kolumner. Har rowstore hittat en kolumn så har den 

hittat alla andra också eftersom hela raden sparas på samma ställe. Kolumnvis 

lagring måste till skillnad från det första testet hämta raden med attribut från 

flera olika ställen. I diagrammet i figur 9 syns det att hypotesen stämde rätt bra 

och även här var in-memory långsam i jämförelse med de andra två tabellerna. 

 

Det tredje testet hämtar några attribut från många rader.  
 

3. Hämta alla artiklar och antal per kvitto för en viss butik efter ett visst 
datum. 
SELECT sales.KvittoID, sales.ArtikelID, sales.Antal As Antal 
FROM fact_sales sales 
WHERE sales.ButikID = 108 and sales.Datum >= '2014-01-01' 
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Figur 10. Resultatet av test 3 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 5 
miljoner rader. 

 

Hypotesen var att columnstore bör ge snabbare resultat än rowstore i och med att 

det är få kolumner som används men i figur 10 syns det att så var inte fallet. 

Rowstore var snabbast på att returnera resultat men båda databaserna levererade 

snabba svar. Tittar man på in-memory så har även den returnerat resultat lite 

snabbare men den är förhållandevis ännu långsammare än tidigare.  

 

Det fjärde testet går ut på att summera många attribut från en kolumn. Det är en 

typisk datalagerfråga.  

 
4. Summera antalet sålda artiklar per butik och datum. 

SELECT c.Namn AS Butik, cast(Datum as date) AS Datum, 
SUM(sales.Antal) As AntalSåldaArtiklarTotaltDenDagen 
FROM fact_sales sales 
INNER JOIN dim_Butik c ON sales.ButikID = c.ButikID 
WHERE sales.Datum >= '2012-01-01' AND sales.ArtikelID > 0 
GROUP BY c.ButikID, c.Namn, cast(Datum as date) 
ORDER BY c.Namn, cast(Datum as date) 
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Figur 11. Resultatet av test 4 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 5 
miljoner rader. 

 

Testfråga 4 är en typisk datalagerfråga, för att den summerar över många rader 

men endast några få kolumner. Hypotesen var att columnstore bör prestera som 

bäst i fall som detta men det är även ett fall där in-memory kan ta lång tid. Det 

syns också tydligt i figur 11 att hypotesen stämde bra. Columnstore har verkligen 

en snabb resultattid i jämförelse med de andra två databaserna och in-memory 

hade det tungt med att returnera resultat. 

 

Eftersom det kan skilja mycket beroende på vad som efterfrågas i databasen så 

testar jag en till liknande typisk datalagerfråga för att se om jag får liknande 

resultat. 

 
5. Summera antalet sålda artiklar per dag för specifik butik och leverantör. 

SELECT c.Namn AS Butik, cast(Datum as date) AS Datum, 
sales.ArtikelID, SUM(sales.Antal) As AntalSålda 
FROM fact_sales sales 
INNER JOIN dim_Butik c ON sales.ButikID = c.ButikID 
INNER JOIN dim_Artikel a ON sales.ArtikelID = a.ArtikelID 
WHERE sales.Datum >= '2012-01-01' AND a.LeverantorID = 6 AND 
sales.ButikID = 108 
GROUP BY c.ButikID, c.Namn, sales.ArtikelID, cast(Datum as date) 
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Figur 12. Resultatet av test 5 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 5 
miljoner rader. 

 

I test 5 testas en liknade, fortfarande typisk datalagerfråga där hypotesen är 

densamma som frågan innan. I figur 12 syns det dock att både rowstore och 

columnstore tog längre tid medan det för in-memory gick snabbare att få tillbaka 

resultat än frågan innan.  

För de flesta vanliga förfrågningarna som ” Hämta alla attribut för ett enskilt 

köp”, returneras svaret med en enda operation medan för andra förfrågningar 

som att utföra någon form av aggregation på en viss mängd data till exempel 

”Summera antalet sålda artiklar per butik och datum” kan kolumnvis lagring 

snabba upp resultattiden avsevärt. Testfråga 1,2 och 3 hör ihop med första 

exemplet och testfråga 4 och 5 hör ihop med det andra. Det innebär att fråga 4 

och 5 är mest datalagerlikt och bör ge resultat snabbare från en 

kolumnorienterad databas.  

Microsoft påstår att prestandan för Clustered Columnstore Indexes ska kunna 

vara 10 gånger bättre än rowstore (28) och att In-Memory OLTP ska kunna vara 

mellan 5 och 20 gånger bättre än rowstore (30). I figur 13 visas en tabell på hur 

många gånger bättre prestanda jag har fått från mina test jämfört med den 

radorienterade standardtabellen. 
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Figur 13. Hur många gånger bättre prestanda de nya teknikerna har i jämförelse med den 
traditionella tekniken. 

 

Det syns tydligt att in-memory fått sämre resultat än den radorienterade tabellen 

och att Clustered Columnstore Indexes har fått blandade resultat men i överlag 

har den fått väldigt bra resultat. 

Jag har även ställt samma frågor till en radorienterad och en kolumnorienterad 

databas på tio miljoner rader för att se vad tabellstorlek har för inverkan på 

resultatet. Där blev resultatet liknande som testen på fem miljoner rader. De 

diagrammen och tabellen över prestanda går att hitta längst bak under kapitel 6 

Bilagor. Det finns inga tester för in-memory databasen på tio miljoner rader för 

den krävde mer RAM-minne för att kunna skapas än vad datorn som testerna 

utfördes på har. 

 

Resultat av lagringsutrymme 

I figur 14 har jag tagit fram ett diagram som visar hur mycket utrymme de olika 

databaserna tar på hårdisken där det blå visar hur mycket utrymme den faktiska 

datan tar och det orangea visar hur mycket utrymme som går åt till att lagra 

index. 
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Figur 14. Hur mycket plats de olika databaserna tar på hårddisken, det blå som står för den 
undre siffran visar hur mycket plats den faktiska datan tar på hårddisken medan det orangea 

som står för den övre siffran visar hur mycket extra plats index tar upp. 

 

Till och börja med så syns det att columnstore tar upp minst plats på hårddisken 

och är då mest komprimerad, enligt förväntan. Skillnden är dessutom stor och en 

anledning till det är som jag nämnt tidigare att rowstore har extra index för att 

öka optimeringen av tabellerna. Att skapa extra icke-klustrade index i tabeller tar 

upp mycket extra utrymme på hårddisken vilket också visas i diagrammet. Det 

syns också att det i samma takt som tabellen ökar i storlek så ökar också 

utrymmet den tar upp på hårddisken. Är det en stor tabell så kan det sparas 

mycket resurser bara på hur mycket plats den tar upp i lagringsutrymme genom 

att välja en kolumnorienterad lagring. 

Microsoft hävdar att Clustered Columnstore Indexes ska kunna komprimera data 

upp till 7 gånger (28) och vad gäller In-Memory OLTP så har de inte satt någon 

specifik siffra och det kan bero på att in-memory tekniken inte är framtagen för 

att vara utrymmesoptimerad, men att här sker ju stora delar av 

utrymmesreduceringen i och med att data lagras i RAM-minnet istället för på 

hårddisken. Det gör att det behövs mindre minne på hårddisken men desto mer 

minne i RAM-minnet. I figur 15 finns en tabell som visar hur många gånger mer 

datat är komprimerat i de olika databaserna. 
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Figur 1. Hur många gånger mer datat är komprimerat i dem olika databaserna i jämförelse med 
traditionella rowstore. 
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4 Diskussion 

Clustered Columnstore Indexes har fått snabbare svarsresultat än rowstore i alla 

test utom test 3. Att rowstore skulle vara snabbare på fråga 3 som bara hämtar 

några attribut (kolumner) från många rader var inte ett resultat jag väntade mig, 

speciellt inte eftersom columnstore-tabellen är mer komprimerad än rowstore-

tabellen. En av anledningarna till det är att fråga 3 inte aggregerande på samma 

sätt som fråga 4 och 5 då båda dem summerar över ett antal rader och kolumner. 

Det är också en viktig skillnad att ta i beräkning då columnstore ska returnera 

resultat snabbare än rowstore i sådana frågor. Det blir tvärtom på fråga 4 då 

columnstore returnerar resultat snabbare än rowstore och dessutom får ett bättre 

prestandaresultat än vad Microsoft skryter med. Det beror delvis på att indexen i 

referenstabellen inte är optimalt utplacerade utifrån vad som efterfrågas i testet. 

Jag vet inte hur Microsoft har tagit fram sina siffror men dem skulle kunna haft 

en maximalt optimerad radorienterad tabell och i mitt fall bidrar det i sin tur till 

sämre optimering, så skillnaden i tid mellan databaserna blir extra stora. 

Referenstabellen kan säkerligen optimeras mer med ytterligare index, men det 

kommer dock med priset av större utrymmeskrav eftersom varje index tar extra 

mycket utrymme. Även om utrymmeskravet inte ställer till med problem så gör 

index också tabellen långsammare vid insättning av nya rader eller ändringar för 

att då måste även alla index uppdateras för att stämma. 

In-memory har i alla test jag utfört fått sämre resultat än den radorienterade 

tabellen. Det beror delvis på att testerna inte är utförda i en miljö där den 

tekniken ska prestera som bäst, vilket är en miljö med hög aktivitet och många 

användare. Men det finns även andra förhållanden som kan bidra till att 

resultatet inte blivit det bästa. Till exempel så när en in-memory tabell skapas så 

finns det två olika alternativ på index att välja på. Det som finns att välja på är ett 

NONCLUSTERED HASH index eller ett NONCLUSTERED index som primary 

key. Jag har valt att skapa tabellen med den första indextypen som har mest 

fördelar för att returnera ett specifikt attribut medan den andra indextypen har 

mest fördelar för att returnera villkor som sträcker sig över ett intervall och 

ORDER BY klausuler. Så om tabellen skapats med den andra indextypen istället 

hade kanske resultatet blivit annorlunda. En nackdel med in-memory tekniken är 

som jag nämnt tidigare att den är minneskrävande och inte främst på hårddisken 

(som fanns att se i kompressionsdiagrammet där de radorienterade databaserna 

är mest minneskrävande) utan i RAM-minnet. Datorn som jag utförde testerna 

på har ett RAM-minne på 8 GB och för att kunna skapa en in-memory tabell på 
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10 miljoner rader krävdes ett RAM-minne på över 13 GB. Det bidrog till att jag 

inte kunde utföra några tester på en större tabell så jag har inte kunnat se några 

samband på vad som händer om in-memory tabellen skalas upp mer än att den 

tar upp mycket utrymme. Vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Hade jag 

istället kunna utföra tester på en server med mer minne så kanske jag fått resultat 

från båda tabellerna och möjligen snabbare svarsresultat, även för den mindre 

tabellen. 

För in-memory har jag också fått för dåliga testresultat i jämförelse med den 

radorienterade tabellen för att kunna dra någon slutsats av hur vidare den är värd 

att använda eller inte eller för att kunna dra några rättvisa resultat angående 

prestandan. Det jag kan säga är att de flesta av TRIMMAs kunder har datalager 

på mellan 5 och 10 miljoner rader och då kan det komma att krävas för mycket 

resurser främst i form av lagringsutrymme för att in-memory ska löna sig. En 

lösning i det fallet är att inte använda in-memory på hela datalagret utan bara på 

vissa utvalda delar. 

Utifrån testresultaten för Clustered Columnstore Indexes så kan jag däremot inte 

se varför den här tekniken inte skulle vilja användas när den sparar både tid och 

utrymme. Det fungerar dock inte att använda nycklar på samma sätt som i 

standardtabeller utan här finns det istället ett index för hela tabellen där alla 

kolumner är inräknade. Andra lösningar får hittas för att fylla funktionen som 

nycklar hade i tidigare tekniker. Men den största orsaken till att inte använda 

Clustered Columnstore Indexes just nu är att den inte finns tillgänglig i 

standardversionen av SQL Server 2014, som är den billigare versionen, utan finns 

bara tillgänglig i Enterprise som kostar mer. De flesta av Trimmas kunder 

använder standardversionen vilket gör att det kan bli svårt att använda den här 

tekniken. Förhoppningsvis kommer den släppas till standardversionen senare. 

Om jag ser på det hela utifrån hur mycket arbete som behövdes läggas ner relativt 

till vad prestandavinsten och utrymmesvinsten blev så borde columnstore vara 

ett självklart alternativ istället för rowstore som används nu, utifrån mina tester. 

Hittas rätt miljö för in-memory så tror jag absolut det är en teknik som också kan 

effektivisera mycket för en användare. 

 

4.1 Att fundera vidare på 

Det som skulle vara intressant att titta vidare på nu är att jämföra prestanda- och 

kompressionsresultat för de olika indextyperna på in-memory tekniken, och testa 
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in-memory tekniken i en miljö med högre aktivitet med många användare för att 

se om den tekniken lyckas prestera bättre under dem förhållandena. För in-

memory bör också testfallen anpassas för dess optimala förhållanden, d v s 

många användare och väldigt hög aktivitet med samtidiga operationer som sätt 

in, uppdatera, ta bort och hämta eftersom det är i de fallen som in-memory ska 

prestera bra för att den har låsmekaniskismer som gör att flera användare kan få 

access samtidigt. Det vore också intressant att utföra tester då cache-minnet inte 

töms mellan varje fråga och se om resultatet blir annorlunda från mina 

nuvarande resultat på båda teknikerna. Det skulle även vara intressant att testa 

hur nära Clustered Columnstore Indexes testresultatet det går att komma genom 

att optimera standardtabellen så mycket som möjligt och ta reda på vad det 

innebär.  
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6 Bilagor 

 

Figur 2. Resultatet av test 1 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 10 
miljoner rader. 

 

 

Figur 3. Resultatet av test 2 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 10 
miljoner rader. 
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Figur 4. Resultatet av test 3 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 10 
miljoner rader. 

 

 

Figur 5. Resultatet av test 4 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 10 
miljoner rader. 
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Figur 6. Resultatet av test 5 utfört på tabellerna Rowstore, Columnstore och In-Memory, på 10 
miljoner rader. 

 

 

Figur 7. Hur många gånger bättre prestanda columnstore har i jämförelse med traditionella 
rowstore. 

 

 

 

 


