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Sammanfattning 
 
Svenska:  
Syftet med detta arbete var att utvärdera om NoSQL databaser kunde fungera och 
erbjuda bättre prestanda än SQL databaser i samband med händelsedrivna MES System. 
Utvärderingen skedde hos ett utvecklingsteam på Volvo Group It i Skövde som 
tillhandhåller dessa system. Metoden för arbetet blev ett laboratorieexperiment, där 
olika databaser testades på en testbänk erbjuden av utvecklingsteamet. Testbänken 
hade ett befintligt system för att testa prestanda på databaserna. 
  
De undersökta NoSQL databaser var kolumnorienterade databaser med tillhörande 
plattform Cassandra och dokumentorienterade databaser med tillhörande plattform 
MongoDB. MongoDB hann inte implementeras färdigt och lämnades för framtida arbete. 
En testapplikation implementerad i .Net med språket C# utvecklat av utvecklingsteamet 
användes för att testa prestanda på databaserna. 
  
Resultatet som arbetet visade var att kolumnorienterade databaser kunde fungera med 
händelsedrivna MES system och att den kunde prestera bättre på grund av sin förmåga 
att de-normalisera data. SQL databaser passar fortfarande bra för många system. 
 
English: 
The purpose of this work was to evaluate whether NoSQL databases could work and 
offer better performance than SQL databases with event-driven MES Systems. The 
evaluation took place at a development team at Volvo Group It in Skövde, which 
provides these systems. The method of work was a laboratory experiment, where 
different databases were tested on a test bench offered by the development team. The 
test bench had an existing system for testing performance on the databases. 
  
The examined NoSQL databases were column-oriented databases with associated 
Cassandra platform and document-oriented databases with associated MongoDB 
platform. MongoDB was not fully implemented and was left for future work. A test 
application implemented in .Net with the language C # developed by the development 
team was used to test performance on the databases. 
  
The result that the work showed was that column-oriented databases could work with 
event-driven MES systems and could perform better because of their ability to de-
normalize data. SQL databases are still good for many systems. 
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1 Inledning 
 
Många organisationer är i behov av att samla in stora mängder information av olika 
anledningar. De flesta organisationer använder relationsdatabassystem för att kunna 
lagra data. Traditionellt har relationsdatabaser varit det vedertagna verktyget för 
organisationer som är i behov av att lagra strukturerad data (Strauch & Weber, 2010). 
Under tiden har det funnits andra metoder såsom objektdatabaser eller XML för att 
lagra data, men dessa tekniker har inte fått samma användning och marknadsandel som 
relationsdatabassystem (Strauch & Weber, 2010). 
 
Många organisationer samlar in stora mängder data om kund, försäljning och andra data 
för framtida analyser. Dessa data lagras vanligtvis i relationsdatabaser för efterföljande 
åtkomst och analys. Ett växande antal utvecklare har dock börjat vända sig till olika 
typer av icke-relationella databaser. Deras främsta fördel är att de till skillnad från 
relationsdatabaser kan hantera ostrukturerad data, som ordbehandlingsfiler, e-post, 
multimedia och sociala medier mer effektivt. NoSQL lagrar data på ett annat sätt än i 
den tabellform som vi är vana vid från SQL som är det främsta programmeringsspråket 
för relationsdatabaser (Leavitt, 2010). 
 
NoSQL kan delas in i fyra olika kategorier och dessa är nyckel-värde databaser, 
dokumentorienterade databaser, kolumnorienterade databaser och grafdatabaser. Varje 
kategori som är nämnd innehåller en eller flera plattformar som används för att lagra 
data. Detta arbete kommer att identifiera först en plattform för kolumnorienterade 
databaser och implementera den och om tiden tillåter det, ska även 
dokumentorienterade databaser implementeras. Anledningen till valda databaser och 
tillhörande plattformar är på grund av antal användare. 
 
Målet med examensarbetet är att göra en jämförelse mellan ett befintligt 
relationsdatabassystem och två icke-relationella databaser. Det finns en del arbeten som 
har jämfört dessa databaser för olika system och syften, men den här uppsatsen 
kommer göra denna jämförelse i samband med händelsedrivna MES system. Detta 
kommer göras på grund av att databastyperna är av intresse för utvecklingsteamet på 
Volvo Group IT att utvärdera och se hur de kan påverka deras system. 
 
Ett givet system som är implementerad med hjälp av en relationsdatabas kommer 
översättas till de olika NoSQL databastyper för att mäta prestanda. I slutändan ska 
arbeten kunna påvisa vilken av de prövade NoSQL databaser som fungerar och 
presterar bättre i samband med händelsedrivna MES system. 
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2 Bakgrundskapitel 
 
Arbetet kommer att översätta relationsdatas till NoSQL databaser och göra en 

jämförelse av dessa för att komma fram till vilken av de som presterar bättre med 

händelsedrivna MES system. I det här kapitlet av arbetet kommer all grundteori som 

behövs för att följa arbetets resonemang förklaras. 

2.1 CAP teorin 
 
CAP-akronym står för Consistency, Availability och Partition Tolerance. CAP är en 

gruppering av principer som både relationsdatabassystem och icke-relationell 

databassystem byggs på. CAP akronym är allmänt antagen idag av stora 

webbföretag samt i NOSQL samhället (Strauch & Weber, 2010). Denna akronym 

ska brytas ner nedanför. 
 
Consistency: Detta innebär hur ett system är i ett konsekvent tillstånd efter utförandet 

av en operation. Ett distribuerat system anses vara konsistent när en uppdatering har 

skett i databasen och alla läsare kan se uppdateringen i delade datakällor (Strauch & 

Weber, 2010). 
 
Availability: Detta innebär att systemet är utformad och genomförd på ett sätt som 

tillåter att den fortsätter att fungera även om noder i ett kluster kraschar eller 

vissa delar av hårdvaran eller mjukvaran är inte tillgängliga på grund av olika 

uppgraderingar (Strauch & Weber, 2010). 
 
Partition Tolerance: Detta förstås som systemets förmåga att fortsätta driften när 

nätverket kan vara nere. Partition Tolerance uppstår när två eller flera ”öar” av 

nätverksnoder uppstår vilka (tillfälligt eller permanent) inte kan ansluta till varandra 

(Strauch & Weber, 2010). 
 
Det går i högsta grad att välja bara två av dessa tre egenskaper i ett ”gemensamt 

datasystem”. Det finns avvägningar mellan två akronymer: ACID och BASE-system. Den 

ena eller den andra väljs för enskilda användningsfall (Strauch & Weber, 2010). 

2.1.1 ACID 
 
ACID som står för ”atomicity, consistency, isolation, durability” utgör en uppsättning 

egenskaper för databas transaktioner som är avsedda att garantera giltighet när fel 

uppstår som till exempel strömavbrott. ACID är en uppsättning av egenskaper som 

databassystem ska följa för att garantera tillförlitligheten av datalagring, bearbetning 

och manipulationen (Natarajan, Coles, Shaw, & Bruchez, 2012). 

Relationsdatabassystem byggs på principen ACID som härstammar från CAP. ACID 

garantier för relationsdatabassystem är: 

• Atomicity: Detta innebär att varje uppdatering skall genomföras i sin helhet 

eller inte alls. (Natarajan, Coles, Shaw, & Bruchez, 2012). 
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• Consistency: Detta innebär att data som överensstämmer med reglerna i 

databasen lagras. Datatyper och begränsningar kan hjälpa till att 

upprätthålla konsekvens i databasen. Ett exempel här kan vara att det inte 

går att infoga ett namn i en heltalskolumn (Natarajan, Coles, Shaw, & 

Bruchez, 2012). 
 

• Isolation: Detta innebär att flera samtidiga uppdateringar av samma data inte 

ska störa varandra. SQL Server innehåller flera mekanismer och 

isoleringsnivåer för att säkerställa att två användare inte kan ändra exakt 

samma data på exakt samma tid, då det skulle kunna sätta data i ett 

inkonsekvent tillstånd (Natarajan, Coles, Shaw, & Bruchez, 2012). 
 

• Durability: Data som passerar alla tidigare tester är förbundna med 

databasen. Detta begrepp säkerställer att engagerade data inte går förlorade 

(Natarajan, Coles, Shaw, & Bruchez, 2012). 
 
Transaktionsloggen är ett av de viktigaste verktygen som SQL Server använder för att 

kunna tillämpa ACID-konceptet när data lagras och manipuleras (Natarajan, Coles, 

Shaw, & Bruchez, 2012). 

2.1.2 BASE 
 
NoSQL byggs inte utifrån ACID, utan utifrån en egen princip BASE. BASE-metoden 

förlorar ACID-egenskaperna för konsistens och isolering till fördel av 

”tillgänglighet och prestanda” (Strauch & Weber, 2010). Förkortningen BASE är 

bestående av följande egenskaper: 
 

• Basic availability: Varje förfrågan garanteras ett svar; framgångsrikt eller 

misslyckat utförande (Vaish, 2013). 
 

• Soft state: Systemets tillstånd kan förändras över tid, ibland utan någon 

inmatning (för eventuell konsistens) (Vaish, 2013). 
 

• Eventual consistency: Databasen kan vara tillfälligt inkonsekvent, men kommer 

vara konsekvent i slutändan (Vaish, 2013). 

 

NoSQL databastyper är uppdelade mellan vägen från ACID till BASE. Efter en 

transaktionskonsistens kommer det tillstånd som uppstår vara ett mjukt tillstånd och 

inte ett solitt tillstånd. Huvudfokusen bakom BASE är den permanenta tillgängligheten 

(Strauch & Weber, 2010). 

2.2 Strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad data  
Data kommer i tre format: strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad. 

Strukturerad data är organiserad på ett sätt där både människan och datorer kan läsa. 

Semi-strukturerad data är data som saknar en formell struktur men separerar ändå 

semantiska element. Ostrukturerad data är data som inte är en del av en databas, eller 
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data som inte är relaterad till varandra, exempelvis bilder, text-dokument eller PDF-

filer (Rosengren, 2012). Relationsdatabaser är kända att lagra data på ett strukturerat 

sätt och NoSQL lagrar data på ett ostrukturerat sätt. 

2.3 Relationsdatabassystem 
 
En relationsdatabas är en databas där data är organiserad i relationer mellan 

tabeller. Tabellerna består av rader och varje rad i en tabell ska vara unik. En tabell 

kan till exempel representera en person eller en order (Lindgren & Andreasen , 

2012). 
 
Nedanstående tabeller är ett litet exempel på hur en relationsdatabas kan se ut: 
 

username firstname lastname 

Kevchr  Kevin Chris 
Igogu Igor Guy 

Armaan Armand Andre 
Moheb Mohsen Ebrahimi 

        Chricei Christa Ceilla 
Vasjea Vassili Jean 
Docci Aston Muhoza 

Tabell 1: En relationsdatabastabell  

Nedanför listas det ut ett par steg som ett traditionellt RDBMS följer: 
 

• Identifiera aktörer: Första steget i den traditionella metoden är att 
identifiera olika aktörer som kan vara interna eller externa (Vaish, 2013). 
 

• Definiera modeller: När aktörerna är identifierade, blir nästa steg att skapa 

modeller. Normalt sett brukar det finnas många till en mappning mellan aktörer 

och modeller, det vill säga att en modell kan representera flera aktörer (Vaish, 

2013). 
 

• Definiera relationer: Ett av det viktigaste steget är att kunna definiera 

förhållandet mellan entiteterna väl. Det enda sättet att definiera relationer över 

tabeller är att använda främmande nycklar. Enhetsförhållandena motsvarar arv, 

ett till ett, ett till många, många till många och andra objektrelationer (Vaish, 

2013). 
 

• Programmera databasen: När föregående steg är klara, blir det dags för 

utvecklare att programmera databasen med SQL språket (Vaish, 2013). 
 

• Iterera: Utvecklarna ger här feedback till arkitekter och designers om 

befintliga begränsningar och nödvändiga förbättringar i modeller, entiteter och 

relationer (Vaish, 2013). 
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2.3.1 Databashanterare 
En databashanterare är ett program som gör det möjligt att lagra och hantera 

databaser. Sådana program kan hantera mycket data på ett effektivt sätt, de kan låta 

användaren specificera strukturen för databasen, ställa frågor till databasen och få bra 

tillgång till databasen. Några exempel på databashanterare för relationsdatabaser är 

som finns idag är: MySQl, Oracle, Microsoft SQL Server. Den befintliga relationsdatabas 

som ska översättas använder Microsoft SQL Server. 

2.3.2 Structured Query Language(SQL) 
 
SQL står för Structured Query Language och är ett domänspecifikt språk för att ställa 

frågor mot en databas av relationsmodell. SQL har tre huvudroller, den första rollen är 

att skapa en databas och definiera dess struktur, den andra rollen är att fråga 

databasen för att få de uppgifter som behövs för att svara på frågor och den tredje 

rollen är kontrollera databassäkerhet (Skarman & Östelid, 2008). 
 
I SQL formuleras frågor för systemet om vad som önskas. Det är upp till 

databashanteringssystemet att analysera frågan mot sina egna strukturer och ta reda 

på vilka operationer den behöver utföra för att hämta informationen. SQL är 

genomgripande och grundläggande för att utföra något arbete som involverar en 

databas att nästan alla applikationer eller utvecklingsverktyg idag använder språket för 

att översätta frågor och andra kommandon (Mcgeever, 2000). 
 
(Wilton & Colby, 2005) tar upp ett exempel där en databas lagrar detaljer om försäljare, 

bilförsäljning, typ av bilar som sålts och så vidare. En fråga kan i det här fallet vara att 

veta hur många bilar varje försäljare sålde i varje månad och hur mycket pengar de 

tjänade för företaget. Frågan kommer få databasen att hämta de data som behövs för att 

svara på SQL-frågan. En SQL-fråga består av uttalanden, klausuler och villkor. Ett 

uttalande är som en instruktion eller kommando. En klausul anger de gränser som 

behövs för ett uttalande, och dessa gränser anges med hjälp av villkor. Ett uttalande kan 

vara ”Ge mig några data”. Ett exempel på en klausul kan vara ”Ge mig endast data för 

försäljningen som var i maj”. Ett exempel på ett villkor är då ”Var i Maj”. Nedanför visas 

det hur SQL-frågan skrivs i en databashanterare:  
SELECT CarModel FROM CarSales WHERE CarSoldDate BETWEEN ‘May 1 2005’ 

AND ‘May 31 2005’ (Wilton & Colby, 2005). 
 
Select säger till databassystemet att välja vissa data från databasen. Den listar ut 

vilken data den vill ha som i ovan exemplet CarModel-data, vilket är ett fältnamn. Det 

måste sedan anges vart data måste hämtas ifrån, i exemplets fall blir det tabellen som 

heter CarSales. Till slut i exemplet ovan finns det ett villkor som säger att den vill bara 

hämta data där CarSoldDate är mellan den första och trettioförsta maj 2005 (Wilton & 

Colby, 2005). 

 

 



   
 

6 
 

 

 

2.4 NoSQL databassystem 
 
NOSQL är ett icke-relationellt databashanteringssystem och en snabb 

informationshämtningsdatabas. NoSQL som står för ”Not Only SQL” är databaser 

som inte använder sig av relationer på samma sätt som i RDBMS. NoSQL använder 

sig av olika SQL-liknande syntax. NoSQL används för att lagra stora mängder data, 

ett exempel är Facebook, vars mängd data ökar dag för dag (Sharma & Dave, 2012).  

NoSQL rörelsen började i början av 2000-talet när världen började sin djupa- 

inriktning på att skapa databaser designad för att lämpa sig för användning av 

system som hanterar stora mängder av data. NoSQL databaser började användas för 

att tillgodose hundratals miljoner användare och växer nu till miljarder anslutna 

enheter, inklusive men inte begränsad till mobiler, internet-tv, bilenheter och 

många fler (Vaish, 2013). 
 
NoSQL är termen som används för att adressera till databaser som inte följer 

principer för relationsdatabaser och är speciellt utformade för att hantera hastigheten 

och omfattningen av Google, Facebook, Yahoo, Twitter och många andra (Vaish, 

2013). NoSQL databastyper har mycket mer att erbjuda än att bara lösa problem med 

skalbarhet. Dessa är ett fåtal egenskaper som NoSQL löser: 
 

• Schemalös datarepresentation: Alla NoSQL implementeringar erbjuder 

schemalös datarepresentation (Vaish, 2013). 

• Utvecklingstid: Det blir mindre utvecklingstid med NoSQL databastyper 

eftersom programmerare inte behöver hantera komplexa SQL-frågor 

(Vaish, 2013). 

• Hastighet: Oavsett mängd av data som finns, kan en databas leverera i 

millisekunder snarare än hundratals millisekunder (Vaish, 2013). 

2.5 NoSQL databaslagringar 
På grundval av CAP-ordningen delas NoSQL databastyper baserat på datalagrings 

typer. Det finns olika lagringstyper för NoSQL databaser, och dessa är nyckelvärde 

databaser, grafdatabaser, kolumnorienterade databaser och dokumentorienterade 

databaser (Sharma & Dave, 2012).  Arbetet kommer experimentera två av de fyra 

nämnda databaser, men först ska alla dessa databaser listas och förklaras nedanför. 

2.5.1 Nyckel-värde databaser 
 
Nyckel-värde databaser möjliggör lagring av ett värde mot en nyckel (Vaish, 2013). 

Nyckel-värde lagring är en kombination av en nyckel och ett värde och är ett av de låg 

profilerade databassystemen. Nyckeln är en unik identifierare för en viss 

datainmatning. Nyckel-värde databaser ger hög skalbarhet över konsistens. Ofta är 

längden på nycklar som ska lagras begränsad till ett visst antal bitar medan värdet är 

mindre begränsad (Strauch & Weber, 2010). 
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(Sharma & Dave, 2012) tar upp ett par egenskaper för nyckel-värde databaser. 
 

• Ett antal nycklar kan ha en dynamisk uppsättning av attribut i 

nyckel-värde databaser när data lagras.  
• Data som lagras i databasen lagras i alfabetisk ordning. 
• Alla aktiviteter kan utföras på data med CRUD metoden 

(Skapa, läsa, uppdatera och ta bort).  
• Alla relationer till och mellan data lagras i applikationskoden. 

2.5.2 Grafdatabaser 
 
Grafdatabaser representerar en kategori av NoSQL databastyper där relationer 

representeras som grafer. Det kan finnas flera länkar mellan två noder i ett diagram 

som representerar flera relationer som de två noderna delar. Grafdatabaser kan ses som 

databaser som är optimerade för relativa tunga data. Om det inte finns något samband 

mellan enheter, finns det ingen användning för grafdatabaser. Grafdatabaser har en 

enkel representation, hämtning och manipulation av relationer mellan enheterna i 

systemet (Vaish, 2013). 
 
(Sharma & Dave, 2012) tar upp ett fåtal egenskaper för grafdatabaser: 
 

• Grafgranskningar utförs med konstant hastighet oberoende av grafens 

totala storlek. Det finns inga inblandade operationer som minskar 

prestanda som Join-operationer i RDBMS.  
• Grafdatabaser har hög prestanda i sammanhang för deras djupa 

granskningar. Grafdatabaser används för kortaste väg beräkningar.  
• Grafdatabaser är skalbara men dess komplexitet ökar. 

2.5.3 Kolumnorienterade databaser 
 
Kolumnorienterade databaser ska implementeras och jämföra sig med relationella 

databaser i arbetet. Kolumnorienterade databaser är inspirerade av Googles Bigtable, 

som är ett "distribuerat lagringssystem för hantering av strukturerad data som är 

avsedd att vara skalbar för Big data”. Kolumnorienterade databaser använder en 

struktur som är mest lik RDBMS, där data lagras i kolumner istället för tabeller (Hecht 

& Jablonski, 2011). 
 
Skillnaden mellan en relationsdatabas och en kolumnorienterad databas är att en 

relationsdatabas visar data som tvådimensionella tabeller som består av rader och 

kolumner, men de lagrar, hämtar och bearbetar en rad åt gången, medan en 

kolumnorienterad databas lagrar data kolumnvis (Vaish, 2013). 
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(Sharma & Dave, 2012) tar upp tre egenskaper för kolumnorienterade databaser: 
 

• De är snabbare än relationsdatabaser vid en fråga.  
• I kolumnorienterade databaser görs tilldelning av lagringsenhet till varje 

kolumn.  

• I kolumnorienterade databaser läses endast de kolumner som krävs, vilket 

ger det snabbhet vid läsning. 

 
Apache Cassandra 
 
Det finns flera plattformar som tillhandhåller kolumnorienterade databaser, men det 

här arbetet kommer fokusera på Apache Cassandra. Cassandra kan ses som en 

distribuerat plattform för hantering av ostrukturerad data som är avsedd att vara 

skalbar för Big data (Strauch & Weber, 2010). Cassandra har kolumngrupper och 

uppdateringar är cachade i minnet och persisteras sedan till disken (Sharma & Dave, 

2012). 
 
Cassandra är skrivet i java och används under Apache licensiering. Den stöds av 

DataStax och var ursprungligen en öppen källkod för Facebook under 2008. Den 

designades av en Facebook-ingenjör och en Dynamo ingenjör. Koden i Cassandra är 

beprövad och har visat sig vara stabil vid verklig användning då den används av 

Facebook och andra stora företag (Cattell, 2011). 

2.5.4 Dokumentorienterade databaser 
 
Dokumentorienterade databaser kommer också att undersökas i arbetet. 

Dokumentorienterade databaser är NoSQL databaser som använder rader som 

dokument. Den här typen av databas lagrar ostrukturerade eller halvstrukturerade 

dokument. I en dokumentorienterad databas består varje dokument av en 

uppsättning av nycklar och värden nästan som i nyckelvärde databaser (Sharma & 

Dave, 2012). 
 
Inom dokument databaser måste nycklarna vara unika. Varje dokument innehåller 

en särskild nyckel som är unik i en samling av dokument och kan därför identifiera 

ett dokument explicit. I motsats till nyckel-värde databaser, blir värdena inte 

ogenomskinliga för systemet och kan även efterfrågas (Hecht & Jablonski, 2011). 
 
(Sharma & Dave, 2012) tar upp ett par egenskaper hos dokumentorienterade 

databaser: 
 

• Dokument adresseras i databasen med hjälp av nyckeln som är 

unik som representerar det dokumentet.  
• Det finns antal typer för att organisera data som är samlingar, taggar, icke 

synliga metadata och kataloghierarkier. 

• I dokumentorienterade databaser kan nyckelvärdes uppslag 

användas för att hämta ett dokument. 
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MongoDB 

MongoDB är en databasplattform för dokumentorienterade databaser. MongoDB har 

ett kraftfullt frågespråk och den har höghastighetsåtkomst till massdata, till exempel 

om data överstiger 50GB, är MongoDB åtkomsthastigheten tio gånger mer än MySQl. 

På grund av dessa egenskaper hos MongoDB, väljer många projekt med ökande data 

att använda MongoDB istället för relationella databaser (Han, Haihong, Le, & Du, 

2011). 

2.7 Händelsedriven arkitektur 
 
En händelsesdriven arkitektur är en struktur där element utlöses av händelser. En 

händelse i företagskontext är en förändring i tillståndet för en av de 

affärsprocesselement som påverkar process resultat (Levina & Stantchev, 2009). En 

händelse anses vara den meningsfulla förändringen i ett system. En händelse kan 

vara en nödsignal som utlöser en automatiserad åtgärd som till exempel kan stoppa 

alla maskiner på en produktionslinje (Zhang, o.a., 2009). 
 
I en händelsedriven arkitektur sker en händelse inom eller utanför ett företag, vilket 

sprider sig omedelbart till alla oberörda parter (mänsklig eller automatiserad). De 

berörda parterna utvärderar evenemanget och vidtar eventuella åtgärder. De 

åtgärderna kan innefatta anrop av tjänst, utlösningen av en affärsprocess och 

syndikering (Michelson & Links, 2011). Det är bara skaparen av en händelse som vet 

att händelsen har hänt. Det innebär dock inte att skaparen behöver känna till alla 

andra enheter i systemet som agerar på händelsen (Theorin, o.a., 2015). 
 
Nedanför kommer det en figur som visar de viktigaste implementeringskomponenter 

för en händelsedriven arkitektur: 

 

 
Figur 1: De viktigaste implementeringskomponenter för en händelsedriven arkitektur (Michelson & 
Links, 2011) 
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2.8 Manufacturing Execution System 
Manufacturing execution system är ett exekveringssystem för industrier. I MES skiktet 

samverkar industri operatörer direkt för att få genom utförandet av arbetsflödet för att 

producera eller reparera produkten. MES system ger arbetsflödet, synlighet och 

händelseanmälan som krävs för att säkerhetsställa att tillverkningen uppfyller 

företagsinformationskrav (Fraser, 2011). 
 
MES system kan erbjuda företaget ledningstjänster inklusive tillverkning av 

datahantering, planering och planeringshantering, hantering av produktionsändring, 

lagerhantering, arbetscenter, verktygs- och fixturhantering, inköpshantering, 

kostnadshantering, projekthantering, produktionsprocesskontroll, underliggande 

dataintegrationsanalys etcetera och kan bygga en pålitlig, omfattande och praktisk 

tillverkningskoordinerad förvaltningsplattform för företaget (Theorin, o.a., 2015). 

2.9  Testning 
Att testa ett system är förmågan att delvis kunna kontrollera att systemet som 
konstrueras är rätt jämfört med kravspecifikationen och test är också förmågan att söka 
efter fel i ett system. Ett lyckad genomförande av et test gör att användarna får det 
systemet de önskar. Nöjda användare arbetar mer effektiv oh företagets vinst ökar 
(Eriksson U. , 2004). I detta arbete kommer ett test genomföras på två olika 
databassystem, för att delvis se om den ena fungerar med uppgifter som den befintliga 
databassystem idag gör och delvis om den kan prestera bättre än den befintliga 
databassystem. 

2.9.1  Prestandatest 
Prestanda är mättningar på hur lång tid det tar för ett system att svara. Prestanda 

mäts i termer av transaktionsfrekvens per tidsenhet och hur lång tid dessa 

transaktioner får ta under förhållande som anges. Prestanda testas genom att 

använda testverktyg som simulerar belastning och det kallas ofta för scenario. Om 

systemet som testas är en internetbank, kan ett scenario vara att en användare 

loggar in och gör en transaktion av pengar till ett annat konto och systemet ska spara 

tiden det tog. Scenarion som skapas ska vara lik den verkliga användningen av 

systemet (Eriksson U. , 2004). Med hjälp av ett speciellt testverktyg översätts varje 

scenario till ett testprogram som spelar upp dessa scenarier. Att skapa scenarion tar 

lång tid men ger ofta värdefull information om hur systemet kommer att uppföra sig 

med verklig belastning (Eriksson U. , 2004). 

 

Detta arbete kommer att göra en prestandajämförelse, genom att testa olika 

databaser i olika scenarier och komma fram till en slutsats om vilken databas som 

presterar bättre. Prestandan kommer att mätas i tid som kommer presenteras i 

millisekunder och datorn kommer belastas med antal iterationer, för att se om den 

klarar av testerna lika snabbt som med få iterationer. Databaserna som kommer att 

testas är kolumnorienterade databaser med tillhörande plattform Cassandra och 

MongoDB men tillhörande plattform MongoDB mot den befintliga relationsdatabasen 

med tillhörande plattform T-SQL. 
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3 Problembakgrund 
 
Relationsdatabassystem har varit den övervägande tekniken för lagring av 

strukturerad data i webb- och affärsapplikationer. Relationsdatabassystem har varit 

oftast tänkt som det enda alternativet för datalagring (Strauch & Weber, 2010). 
 
Nedanför listas det upp ett par punkter där RDBMS har svagheter: 
 

• Schemaflexibilitet: RDBMS är inte flexibla i sin design. Det blir svårt att 

lägga till en kolumn i en databas. Det kan bli svårt speciellt när antalet 

kolumner att lägga till är tillräckliga stora. Det löses genom att skapa nya 

tabeller och ökar komplexiteten genom att införa alla relationer över 

tabellerna (Vaish, 2013).  

• Komplexa sökfrågor: Traditionellt är tabellerna normaliserade i 

designen, vilket innebär att utvecklarna skriver komplexa så kallade 

JOIN-sökfrågor som inte bara är svåra att implementera och underhålla 

utan också tar betydande databasresurser för att utföra (Vaish, 2013).  
• Uppdatering av data: Att uppdatera data i tabeller är ett av de mer 

komplexa scenarierna, särskilt om de ska vara en del av en transaktion. 

Om en transaktion är öppen under en lång tid kan den orsaka dålig 

prestanda (Vaish, 2013).  
• Skalbarheten: Den enda skalbarheten som kan eftersträvas för RDBMS är 

ofta för läsningsoperationer (Vaish, 2013). 
 
På grund av ökningen av stora webbapplikationer och stora datavolymer, har forskning 

fokuserat på hur skalbara relationsdatabaser kan vara. En av slutsatserna från 

forskning har varit att icke-relationella databaser presterar bättre. Ett av de största 

problemen som en NoSQL databas kan lösa är skalbarhet (Vaish, 2013). 

3.1 Problemargumentation 
 
Ett antal studier har gjorts när det kommer till att jämföra NoSQL databastyper mot 

relationella databaser. 

 (Hedman & Möller , 2015) gjorde ett examensarbete som gick ut på att jämföra en 

relationsdatabas mot NoSQL databas för prestanda, arbetet jämförde MySQl som 

relationsdatabas mot dokumentorienterade MongoDB som NoSQL databas när det 

gäller exekveringstiden för operationer, såsom läsning, skrivning och uppdatering. 

Testerna i det projektet var skrivna i Python och kördes i en virtuell miljö. Resultatet i 

deras arbete blev att MongoDB var snabbare än relationsdatabaser.  

 

(Niyizamwiyitira & Lundberg, 2017) har gjort ett arbete som jämförde databaserna 

Cassandra, CouchDB, PostgreSQL och RethinkDB men deras jämförelse gjordes för en 

databas för Telenor, som är ett telekommunikationsföretag i Sverige. De använde av sig 

kluster med fyra noder för att köra databassystemen med externa 

belastningsgeneratorer. Resultatet blev att för skriv operationer hade Cassandra högsta 



   
 

12 
 

genomströmning när flera noder används, medan PostgreSQL hade lägsta latens och 

högsta genomströmning för en enda nod. För läsoperationer hade MongoDB den lägsta 

latensen för alla frågor, Cassandra hade högsta genomströmning för läsning.   

 

(Gustavsson, 2014) utförde ett examensarbete som gick ut på att jämföra 

relationsdatabaser och NoSQL databastyper när kommunikation skall ske med en 

webbapplikation i ett icke distribuerat system. De jämförde PostgreSQL som 

relationsdatabas, mot MongoDB, RethinkDB som dokumentorienterade databaser och 

Cassandra, CouchDB som kolumnorienterade databaser. Deras tester skedde med hjälp 

av en PHP applikation och Ajax för att simulera användningen av en webbapplikation.  

Resultat i detta arbete blev att NoSQL passade bra för databaser som hade en last som 

är skriv- och uppdateringstung, men också att relationsdatabaser passade bra i många 

fall. 
 
Det saknas idag en jämförelse av dessa databaser när det kommer till MES system. Ett 

utvecklingsteam på Volvo Group IT i Skövde ansvarar för händelsedriven MES system 

för tillverkning av motorer av lastbilar. Systemet är en del av många system som gör 

det möjligt för en montör på en monteringslina att arbeta med en skärm som 

presenterar olika arbetsuppgifter steg efter steg och utrustningar för 

arbetsuppgifterna. Informationen om vilka utrustningar som behövs för en 

arbetsuppgift hämtas från en relationsdatabas som tillhandhålls av utvecklingsteamet. 

Utvecklingsteamet på Volvo Group It är intresserad att veta hur NoSQL skulle prestera 

med deras system jämfört med relationsdatabasen som används i dagsläget. 

 

I ett internt system kan dålig prestanda leda till minskad produktivitet. Detta kan leda 

till att det tar längre tid för de anställda att göra sina arbetsuppgifter (Eriksson M. , 

2008). Resultatet från detta arbete kommer leda till att utvecklingsteamet får en bra 

inblick av vad NoSQL är för databastyp och hur bra eller dåligt den skulle prestera med 

deras system. Om resultatet visar positiva svar för NoSQL, skulle det väcka 

diskussioner på Volvo Group IT att börja använda NoSQL databaser istället för 

relationsdatabaser i framtiden. 

3.2 Frågeställning 
 
Frågeställningen i det här arbetet lägger fokus på att undersöka och utvärdera om 

NoSQL databastyper kan prestera bättre än relationsdatabaser i samband med 

händelsedrivna Manufacturing Execution System (MES).  

 
Frågeställningen som ska besvaras är följande: Kan en eller flera icke-relationella 
databaser fungera och erbjuda bättre prestanda över relationella databaser i samband 
med händelsedrivna MES system? 
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3.3 Avgränsningar 
 
Att jämföra två olika databassystem kan ta alltför mycket tid. NoSQL har en hel del 

databaser på marknaden som har utvecklats med tiden, som nämnt i bakgrundskapitlet 

har alla fyra kategorier av NoSQL databastyper flera olika datalagringar. Arbetet 

kommer att undersöka två NoSQL databaser och dessa är kolumnorienterade 

databaser och dokumentorienterade databaser. För varje av de nämnda NoSQL 

databaser kommer arbetet undersöka en plattform. Det är tänkt att aspekten prestanda 

kommer undersökas när dessa jämförelser sker. Hela det nuvarande databassystemet 

kommer inte översättas till NoSQL databastyper, utan en liten del av databasen 

kommer bara översättas, som är ansvarig att skicka information om vilka utrustning 

ett arbete behöver, då utvecklingsteamet anser att det räcker med att jämföra den 

delen av databasen för att komma fram till de önskade resultaten. 

 

Bortsett från aspekten prestanda finns det andra aspekter att undersöka när två 

databaser undersöks som användarvänlighet och skalbarhet. Detta arbete kommer 

avgränsa sig till att mäta prestanda och resterande aspekterna kan mätas i framtiden 

om resultatet för NoSQL databaser är positiva. 

 

Arbetet kommer börja studera kolumnorienterade databaser, översätta den och mäta 

nämnda aspekten och om tiden tillåter det kommer dokumentorienterade databaser 

undersökas och mätas. Målet med arbetet är att hinna översätta två databaser för en 

starkare jämförelse, men arbete nöjer sig även med en typ av NoSQL databas. Den stora 

anledningen för avgränsningen är tiden att skriva examensarbete.  

 

En testbänk given av utvecklingsteamet kommer användas för att mäta och jämföra 

databaserna för prestanda, och de svar som visas i resultaten kommer analyseras 

och bidra till en slutsats om vilken av databaserna som kan prestera bättre med 

MES system med. 

3.4 Förväntat resultat 
 
Det förväntade resultatet av detta arbete är att med hjälp av testbänken kunna 

leverera olika tester för jämförelser av databastyperna. Målet med detta arbete är att 

med hjälp av tabeller och diagram, kunna vissa upp hur de olika databassystemen 

fungerar och hur de svarar efter att ha testat dem för prestandan. 
 
Förväntningarna från arbetet är att NoSQL databastyper ska visa positiva resultat. 

Efter en litteraturstudien är NoSQL databastyper presterar bättre än SQL databaser i 

samband med olika system, men arbetet vill undersöka om det stämmer även för 

MES system. Förväntningarna från utvecklingsteamet på Volvo Group It är att få en 

introduktion till NoSQL databastyperna. 
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4 Metod 
 
När en vetenskaplig studie har hittat en lämplig fråga att undersöka och svara, blir nästa 

steg att välja en systematisk metod. Metoder för att presentera det medel, förfarande 

eller tekniken som används för att utföra en viss process på ett logiskt, ordnat och 

systematiskt sätt. I ett forskningsprojekt hänvisar en metod till ett organiserat sätt för 

problemlösning som innefattar att samla in data, formulera en hypotes eller 

proposition, testa hypotes, tolka resultat och ange slutsatser som kan utvärderas 

oberoende av andra människor (Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell, 2008). Under 

denna sektion kommer metoder som valts för arbetet att presenteras. 

4.1 Metodval 
 
Att välja en metod ska tänkas ihop med bästa tillvägagångsättet som passar bäst med 

problemformuleringen och de teorier och begrepp arbetet innehåller (Eliasson, 2010). 

Ett arbete kan ha två olika typer av metoder; kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är, snabbt förklarat, att 

kvantitativa metoder sysslar med det som går att beskriva med siffror, medan 

kvalitativa metoder sysslar med de som går att beskriva med ord (Eliasson, 2010). 

Kvantitativa metoder passar bra för att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp 

och kvalitativa metoder passar bra för att gå in på djupet, när det inte är viktigt att 

generalisera vidare utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang (Eliasson, 

2010).  

 

Det här arbetet följde kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder omfattar en mer eller 

mindre matematisk tillvägagångsätt för att analysera siffror. Kvantitativa metoder 

passar bäst när det är viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet 

(Eliasson, 2010).  En kvantitativ tillvägagångsätt hjälpte arbetet att besvara 

frågeställningen. Med hjälp av olika tester, kunde siffrorna fås fram och analyseras för 

att komma till en slutsats. Arbetet experimenterade och testade en NoSQL databas för 

att se om den skulle fungera och prestera bättre än relationsdatabasen. 

4.2 Forskningsetik 
Forskning är viktig för både individerna och samhällets utveckling. Forskningsetik har 

till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. 

Forskningsetik har två problem att täcka: dels moralen i forskningens mål och medel, 

dels hur denna moral kan upprätthållas. Detta ger goda avvägningar mellan 

forskningskravet och individskyddskravet vid konflikter (Forsman, 1997). 

Forskningsetik innehåller fyra principer och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav ställs på en 

forskare som utför studier i den fysiska världen. 

 

• Informationskravet är första principen som innebär att forskaren ska 

informera deltagarna i forskningsprojektet om den aktuella 
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forskningsuppgiftens syfte. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta (Forsman, 1997). Forskaren informerade deltagarna i utvecklingsteamet 

om forskningen, vad skolan skulle göra med rapporten. Utvecklingsteamet blev 

informerat om att forskaren skulle behöva hjälp med experimentet och att de 

skulle hjälpa till att fram material som behövdes för att utföra experimentet.  

 

• Samtyckeskravet är andra kravet som handlar om att forskaren måste inhämta 

deltagarnas samtycke till deltagandet. Deltagarna i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan (Forsman, 1997). Arbetet informerade 

utvecklingsteamet om syftet av arbetet i god tid och de fick själv bestämma om 

de ville vara med och hjälpa till med experimentet. Data som arbetet 

experimenterade skapades av utvecklingsteamet och de var med på att arbetet 

skulle använda sig utav den. 

 

• Konfidentialitetskravet är tredje kravet som handlar om att ge största 

konfidentialitet till uppgifter om personer som deltar i ett projekt. Uppgifterna 

måste försvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Forsman, 1997). Uppgifter om de berörda i utvecklingsteamet användes inte i 

detta arbete, då syftet med arbete inte hade nytta utav det. Arbetet kom åt en av 

databaser de arbetade med och översatte den till NoSQL databaser det på 

testbänken.  

 

• Nyttjandekravet är fjärde och sista kravet som innebär att uppgifter om 

deltagare i ett projekt endast får användas för forskningsändamål. 

Personuppgifter får inte heller delas ut eller användas för beslut eller åtgärder 

utan dennes medgivande (Forsman, 1997). Arbetet använde inga uppgifter från 

utvecklingsteamet. Arbetet använde de data den fick fram på testbänken endast 

till forskningsändamål. Efter arbetet lämnades all information på den givna 

testbänken.  

 

4.3 Experiment 
Ett experiment är en empirisk undersökning under kontrollerade förhållanden 

utformade för att undersöka egenskaperna och relationerna hos specifika faktorer. 

Poängen att utföra ett experiment är att isolera individuella faktorer och observera 

deras effekt i detalj. Syftet är hitta nya relationer eller egenskaper som är förknippade 

med det som undersöks, eller att testa befintliga teorier (Denscombe, 2010). I 

datavetenskap och informationsteknologi görs experiment ofta genom att implementera 

en modell av vissa system och simuleringar för att se hur modellen påverkas av olika 

variabler (Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell, 2008).  
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Experiment användes i detta arbete för att jämföra NoSQL mot en befintlig 

relationsdatabas med hjälp av en testbänk för att möjligtvis komma fram till vilken 

databassystem som skulle prestera bättre i relationen till MES system. För att 

experimentet skulle fungera, var arbetet tvungen att ladda ner och installera det 

behövande materialet för att skapa NoSQL databaser. En testbänk där den befintliga 

databasen var implementerad i användes för att testa aspekten. Applikationen är ett 

delmängd av applikationen som stödjer operatörerna. C# är språket som applikationen 

är skriven i och .NET är den körning som applikationen exekverar med hjälp av. 

 

För att bestämma projektets framgång, spelar det ingen roll om slutsatsen stöds eller 

falsifieras. Det spelar inte roll om experimenten visar att den nya algoritmen var bättre 

eller sämre än den gamla algoritmen, det viktigaste är att de data som används ger bra 

möjligheter att dra slutsatser med starkt förtroende. Då har ett arbete utförts med 

framgång (Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell, 2008). 

4.3.1 Laboratorieexperiment 
 
Det finns olika typer av experiment som en forskare kan välja emellan när den utför en 

studie. Det finns bland annat:  

• Fältexperiment som är experiment som äger rum utanför laboratoriet. 

Slumpvisa kontrollerade försök är experiment som syftar på att minska 

förspänningen vid testning av en ny behandling.  

 

• Naturliga experiment utnyttjar händelser och omständigheter som 

förekommer naturligt i vardagen där forskare får möjlighet att observera 

effekterna av vissa variabler och förklara orsakerna till särskilda 

fenomen.  

 
 

• Retrospektiva experiment som innebär att experimentet börjar med 

”effekten” och forskaren anger att faktorerna kan vara orsaken till detta 

resultat.   

 

• Laboratorieexperiment innebär laboratorier som är inbyggda kontext för 

forskningen. De är normalt inneslutna utrymmen (arbetsplatser eller 

andra byggnader) som är avsedda för att hjälpa insamlingen av data på 

specifika faktorer som är kopplade till experimentet (Denscombe, 2010).  

 

Laboratorier använder ofta specialiserad utrustning eller anläggningar för att hjälpa 

forskarna att få detaljerad information om fenomenet de studerar. 

Laboratorieexperiment ligger på plats snarare än i fältet. Människor eller föremål 

kommer till laboratoriet för att forskningen ska äga rum (Denscombe, 2010).  
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Arbetet utförde ett laboratorieexperiment. Laboratorieexperimentet utfördes på en 

arbetsplats hos Volvo Group It i Skövde. Där testades olika databassystem för att hitta 

vilket som svarade bättre med hjälp av en erbjuden testbänk. Detta arbete kunde inte 

ske någon annanstans eftersom den befintliga databasen redan var implementerad i den 

angivna testbänken. En applikation mot databasen som gjorde det möjligt för 

databaserna att testas för aspekterna var även implementerad i den testbänken. 

Laboratorieexperiment ansågs vara den typen av experiment som passade bäst med 

arbetet , på grund av att det inte kunde ske någon annanstans än på plats.  

4.3.2 Performance counter 
En performance counter är en form av prestandaövervakning och felsökningsverktyg 

som tillhandhålls av .NET för att stödja prestandatestning av applikationer. Det är ett 

sätt för utvecklare att få en uppfattning om hur deras program presterar. Performance 

counter kan övervaka systemkomponenter som processorer, minne och nätverk och om 

en resultaträknare används i applikationen, kan den publicera prestationsrelaterade 

data för att jämföra dem mot acceptabla kriterier (Groeger, 2005). 

 

Experimentet skapade inte nya typer av tester, den tog inte heller upp nya statistiska 

mått på testbänken. Utvecklingsteamet hade redan implementerat ett sätt att mäta 

deras befintliga databaser som de förlitar sig på. Den nämnda performance counter är 

ett sätt att mäta prestation på databaserna, och de nya databaserna installerades och 

använde samma mätningssystem. Applikationen på testbänken använde en 

performance counter för att räkna tiden det tog för ett meddelande att utföras, från att 

meddelandet väntade i en kö, tills att den blev behandlad och nästa meddelande var 

redo att utföras. Performance counter redovisade tider på hur databaserna presterade 

med hjälp av sin resultaträknare i millisekunder. Denna typ av test saknas i tidigare 

gjorda arbeten när det kommer till att jämföra två databaser. 

4.3.3 Percentiler 
Den matematiska definitionen av en percentil är att det är värdet på en variabel, som en 

viss procent av observationerna är lägre än. Percentiler är ett bra sätt att mätta eller 

manipulera spridningen av en datamängd. Percentil 50 motsvarar medianen i en 

fördelning och har 50 % av observationerna på respektive sida om sig (Alpfjord, 

Verbova, & Kindell, 2014).  

Arbetet presenterade alla percentiler som testerna visade, men valde att analysera 

percentil-95 som säger att 5 % av tiderna var över den tiden som vistades. Detta sågs 

vara den rimligaste percentilen att använda i jämförelse av databaserna för att 

bestämma vilken databas som presterade bättre och det var även den percentilen 

utvecklingsteamet var mest intresserad av, eftersom den som användes tidigare i 

prestandamättningar.  

4.3.4 Presentation av data 
En attraktiv representation av statistiska data ges av grafer, diagram eller bilder. Det 

blir lättare att förstå och tolka data när de presenteras på det sättet än att använda ord. 
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Grafer bilder och diagram kan presentera data i en enkel och tydligt sätt, det kan också 

ta upp viktiga aspekter av data. Detta leder till bättre analyser och slutsatser i ett arbete  

(Y O & SCOPE, 2010 ).  

 

Diagram ger en översiktsbild av datamaterials struktur. Diagram kan vara missvisande 

och det är därför det är viktigt att kontrollera att siffrorna stämmer i diagrammen, den 

ska vara mer som ett komplement till siffrorna och inte ändra på dem (Gunnarsson, 

2002). Variablernas egenskaper bestämmer vilken diagram typ som går att använda. 

Det finns olika typer av diagram som används för att presentera data och dessa är: 

linjediagram, histogram, stapeldiagram och cirkeldiagram. Nedanför ska varje diagram 

kort förklaras och en av dem valdes för arbetet. 

 

Histogram är ett sätt att ge överblick över hur en grupp objekt fördelar sig på de 

förekommande värdena i en viss dimension. I ett cirkeldiagram representeras de olika 

komponenterna i sektorerna i en cirkel och hela cirkeln representerar summan av 

värdet av alla komponenter. Linjediagram används i för att representera två eller fler 

relaterade data som uttrycks i samma enhet. Det finns två typer av stapeldiagram, 

horisontellt och vertikalt stapeldiagram. Medan horisontellt stapeldiagram används för 

kvalitativ data, eller data som varierar, vertikal stapeldiagram är associerat med 

kvantitativ data eller tidsseriedata (Onlinemath4all).  

 

Vertikal stapeldiagram var det diagram som ansågs vara lämplig för att presentera data 

i arbetet. Tiderna som loggar visade efter att testerna hade körts, kunde översättas i 

olika stapeldiagram, för att kunna analysera och tolka data enklare visuellt.  

4.4 Genomförande 
För att besvara frågeställningen i detta arbete samt undersöka den data som 

behövdes följde arbetet en viss ordning. Icke-relationella databasers plattformar 

installerades på testbänken. De plattformar som installerades var följande: 
 

• Cassandra för kolumnorienterade 

databaser.  

• MongoDB för 

dokumentorienterade databaser  

Alla NoSQL databaser som laddades ner på testbänken var Open-source plattformar. Det 
var lite tidskrävande att lära sig hur dessa plattformar fungerade, hur installationen och 
anslutning till servrarna gick till. Men med hjälp av olika exempel som finns på nätet, 
blev det möjligt att genomföra arbetet som krävdes.  
 

Efter installationen av databashanterarna ägnades det en tid att studera hur 

plattformarna fungerade, en i taget. Planen var att först implementera klart en NoSQL 

databas, sen gå över till den andra.  Det ägnades mycket tid att studera hur dessa 

databaser fungerade, vilken tankesätt som skulle användas när de implementerades 

och hur den befintliga applikationskoden för relationsdatabaser skulle ändras för att 
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överstämma med NoSQL databaserna. Efter förståelsen av plattformarna, översatte 

arbetet en given databas som idag finns i relationsdatabassystem till plattformarna. 

Nedanför kommer det en figur som illustrerar och beskriver processer om hur 

testbänken sattes upp. 

 
Figur 2: Beskrivning av testapplikationen 

Ett Repository (datalager) är en samling definitioner och beskrivningar av objekt och 

datatyper i ett system som är avsedd för att underlätta systemutveckling (Lotsson, 

Repositiory). Den givna testbänken hade redan ett datalager som var implementerat 

mot en relationell databas. Det här arbetet implementerade ytterligare ett datalager i 

NoSQL mot en Cassandra databas. Efter det kunde tester genomföras för att kolla hur 

snabbt databaserna svarade med hjälp av antal iterationer.  

 
Ett cacheminne är ett minne som tillfälligt lagrar data som datorn troligen kommer att 
behöva igen. Cacheminnet ligger fysiskt närmare processorn än vad arbetsminnet gör. 
Cacheminnet snabbar på arbete genom att hålla data och instruktioner som är mest 
efterfrågade (Lotsson, cacheminne, 2017). Ett cacheminne var kopplat med den 
befintliga databasen. Testerna kördes med ett cacheminne kopplad och bortkopplat för 
relationsdatabasen, men Cassandras databas körde tester helt utan ett cacheminne och 
anledningen till detta kommer att diskuteras längre ner i rapporten. 
 
Testet i applikationen kunde visa hur lång tid det att exekvera ett flöde genom 
testbänken för de olika databastyperna att köras igenom med olika angivna iterationer. 
Testbänken använder .NET performance counters som skrevs till loggfiler som kunde 
analyseras med hjälp av ett verktyg som implementerats av utvecklingsteamet och 
redovisa fram tider det tog för databaserna. Testerna gjordes i fyra olika iterationer. 
Hundra iterationer, tusen iterationer, tiotusen iterationer och trettio tusen iterationer. 
Dessa iterationer ansågs vara tillräckliga för att kunna dra en slutsats om Hur de olika 
databaserna presterade. 
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Med hjälp av ett analysverktyg utvecklat av utvecklingsteamet, kunde loggarna filtreras 
och visa enbart den behövande informationen om tiderna. Dessa tider visades i 
percentil värde.   
 
Målet med arbetet var att ändra den givna relationsdatabasen till NoSQL databaserna, 
därefter koppla ihop de nya databaserna i plattformen .Net med c#, ansluta det till en 
datakatalog på samma sätt som den nuvarande databasen. Efter det kunde applikation 
köras och det gick att välja vilken databas som önskades köra testet på. Det gick även att 
köra testet på alla databaser i sekvens. Med hjälp av resultatet kunde analysen och 
slutsatsen om vilken databassystem som presterade bättre i samband med MES system 
dras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Materialpresentation  
Här nere kommer det presenteras all material som arbetet använde sig av för att uppnå 
de önskade resultaten. Först kommer det presenteras en kort introduktion till det 
befintliga systemet, för att få en bättre förståelse om hur testbänken ser ut och slutligen 
kommer all ny material som hämtades till testbänken för att kunna mäta de olika 
databaserna presenteras. 

5.1 Befintlig relationsdatabas 
Den befintliga databasen som arbetar med det händelsedrivna MES-systemet innehåller 
fem olika tabeller som är implementerad i databashanteraren Microsoft SQL Server. 
Dessa tabeller har olika relationer till varandra, vilket innebär att vissa tabeller är svaga 
och har med sig främmande nycklar från de starka tabellerna. Några tabeller ha 
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indexering på en eller flera kolumner för att öka på prestanda. Nedanför kommer det en 
figur som visar datamodellen över den givna databasmodellen.  
 

 
Figur 3: Befintlig databasmodell 

5.1.2 T-SQL  
Den befintliga relationsdatabasen är skriven med hjälp av språket T-SQL. Där kan alla 
tabeller listas ut hur det är skrivna och deras relationer till andra tabeller. Indexering i 
ett databassystem används för att förbättra sökningstiden i en databas som är för stor, 
och genom att indexera kolumner ökar prestandan i databasen. Indexering kan 
konstateras i vissa tabeller. Alla tabeller och dess kolumner måste översättas till NoSQL 
databaser för att jämförelsen ska kunna ske. Nedanför visas det en bild på hur en av 
tabellerna ser ut: 
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Figur 4: T-SQL tabell 

Den här tabellen som resterande tabeller har innehåller hundratals rader. Vissa tabeller 
är starka och har unik data, medan vissa är svaga och hämtar data från andra tabeller. 
Nedanför kommer det en bild som visar ett exempel på hur det ser ut för en tabell. I 
bilden går det att konstatera att det finns en fråga om att hämta data från alla kolumner 
som tabellen innehåller. 
 

 
Figur 5: Befintlig data i T-SQL 

5.2 NHibernate 
Den befintliga databasen är implementerad i en applikation utvecklad i .Net miljö. Det 
finns ett tillägg till .Net som kallas för NHibernate. NHibernate är en objekt relationell 
verktyg som hjälper utvecklarna med att kartlägga enheter och dess attribut. Verktyget 
tar bort behovet av att skriva lagrade procedurer för hantering av CRUD uppgifter för 
utvecklarna. ORM-verktyget kräver att du skapar en kartläggningsspecifikation som 
spårar vilka egenskaper dina objekt kartlägger och vilka kolumner av dina tabeller 
och/eller visningar i din databas. När du behöver hämta objekt skapar ORM-verktyget 
rätt SQL frågor för dig och skickar den till databasen. ORM-verktyg kan också förbättra 
effektiviteten i dina frågor genom att låta dig välja hela objektgrafer i ett enda steg och 
generera den mest effektiva SQL för uppgiften. Nedanför kommer det ett exempel på 
hur mappning av en tabell kan se ut i .Net, där går det att konstatera att varje tabell har 
sin egen mappningsfil. Mappen som heter Baseline är den mappen som innehåller all 
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data från relationsdatabasens som är skapad i T-SQL. Det är där den mesta 
konfigurationer sker för att applikationen skall fungera med databasen.  
 

 
Figur 6: Mappning 

När applikationen körs kommer det en ruta som frågar om att köra Baseline eller allt. 
Baseline är den befintliga SQL databasen. Det finns en ruta där det går att lägga till hur 
många iterationer som ska ske. Dessa iterationer är som nämnt tidigare, är ett sätt att 
belasta databasen och kontrollera om den svarar lika snabb som när den har fler 
iterationer. Målet med arbetet är att det ska finnas knappar med de implementerade 
NoSQL databaserna och då kan tester kunna köras för att bestämma vilken databas som 
är snabbare. Här nere kommer det en figur som visar hur applikationen såg ut innan 
arbetet påbörjades: 
 

 
Figur 7: Den befintliga applikationen innan arbetet började 

5.3 Kolumnorienterade databaser 
Denna typ av NoSQL databaser valdes ut först på grund av deras likheter med 
relationsdatabas. Innan implementationen av Cassandra var en databasmodell tvungen 
att implementeras för att förstå och kartlägga hur databas modellen skulle se ut innan 
fortsättningen. Denna NoSQL använder tabeller som logiska lagringsstrukturer. En 
tabell kan skapas med ett stort antal kolumnspecifikationer för att tillhandhålla snabba 
rad insättningar och läsningar. Ett schema här fokuserar främst på frågemönster.  
 
I relationsdatabaser är data normaliserad baserat på tabellerna och relationerna. 
Datamodellering i relationsdatabaser är tabelldriven, och alla relationer mellan tabeller 
uttrycks som ”joins” i frågor mot databasen, det går dock att upprepa data i olika 
tabeller och på det sättet behövs det inga joins. I NoSQL ska tabellerna vara de 
normaliserade, datadupliceringstekniker används intelligent under frågespråk 
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processen. Kolumnorienterade databaser använder sina snabba skrivoperationer för att 
övervinna utmaningarna med duplicerad data.  Det viktiga att förstå är att NoSQL inte 
kan ha relationer mellan tabellerna, vilket innebär att det inga främmande nycklar och 
därmed inga ”joins” i frågor mot databasen. Nedanför kommer en figur på hur 
databasmodellen designades.   
 

 
Figur 8: Databasmodellen för kolumnorienterade databaser 

5.3.1 Cassandra 
För att komma igång med den databasen var första steget att ladda ner plattformen 
Apache Cassandra. Apache Cassandra är en open-source plattform som finns att hämta 
på plattformens hemsida. Det finns en steg för steg guide som går att hitta på hemsidan, 
som hjälper att installera och konfigurera plattformen. Det finns ett par andra 
handledningar på nätet som förklarar hur Cassandra ska installeras och konfigureras.  
Konfigurationen av databasen sker i kommandotolken på datorn. I kommandotolken går 
det att konfigurera vart databasen ska sparas och det är där databaskolumnerna skapas.  
 
Cassandra använder ett språk som är nästan som SQL språket och kallas för 
CQL(Cassandra Query Language). CQL har många likadana datatyper som i SQL, men 
några skiljer sig from SQL. Några exempel är ”text”, istället för ”varchar” och ”uuid” 
istället för ”uniqueidentifier”. Nedanför kommer det en figur som visar hur liknande 
tabell som visades tidigare skapas i Cassandra: 
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Figur 9: Cassandra CQL Shell 

Som i relationsdatabaser var data tvungen att matas in i kolumnerna (tabellerna). Här v
ar det ett litet hinder eftersom det var för många rader i den befintliga databasen att flyt
ta manuellt. Men det finns ett sätt att flytta data, genom att spara data som i en CSV fil oc
h hämta den från kommandotolken genom att kalla på den. Data exporterades från SQL 
server till ett CSV format som sedan kunde importeras till Cassandra. Här nedanför kom
mer det en figur som visar hur det ser ut efter att all data är hämtade till kolumnerna.  

 

 

Figur 10: Inlagd data i CQL 
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5.3.2 Cassandra Driver  
För att komma igång med kopplingen mellan Cassandra och .Net var första steget att 
installera Cassandras mappnings tillägg i .Net. Målet här var att försöka göra en likadan 
mappning som för den befintliga NHibernate för relationsdatabasen.  Många filer i den 
befintliga applikationen kopierades som bas för Cassandra implementationen. I 
Cassandra behöver inte mappningen ske för varje tabell, utan alla tabeller kan 
konfigureras i en och samma mapp. Koden skiljer sig mycket från mappningen i 
relationsdatabasen. Med lite vägledning från nätet och hjälp från utvecklingsteamet 
kunde applikationen för Cassandra byggas upp.  
 
Som nämnt tidigare var målet att starta applikation och kunna få ett val i test rutan om 
att köra NoSQL Databas istället för relationsdatabas och nedanför kommer en bild på 
hur det såg ut efter implementeringen av Cassandras i applikation. 
 

 
Figur 11: Den nya rutan med Cassandra inlagd 

5.4 Dokumentorienterade Databaser 
Denna NoSQL databas studerades efter kolumnorienterade databaser. 
Dokumentorienterade databaser lagrar data som dokument. En dokumentdatabas tar 
data som ska lagras och sammanställer den i dokument med hjälp av JSON-formatet. Ett 
dokument kan innehålla samma information som brukar lagras i många tabeller i en 
relationsdatabas modell. I det här fallet finns det fem tabeller i relations databasmodell 
och två av dessa är starka, resten är svaga. I dokumentorienterade databaser 
denormaliseras data och sätts samman. I figuren som kommer vistas nedan går det att 
konstatera att fem tabeller från relationsdatabasen lyckas vara i bara två dokument. 
Detta tillvägagångsätt upprätthåller alla relaterade data i ett enda dokument, vilket gör 
det enkelt att hämta och underhålla. Hela dokumentet kan hämtas i en enda fråga. 
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Figur 12: Dokumentorienterade databasers datamodell 

5.4.1 MongoDB 
MongoDB är den plattformen där dokument kan skapas för dokumentorienterade 
databaser. Det är en open-source programvara som finns att hämta på MongoDB 
officiella hemsida. Hemsidan erbjuder också en installationsguide för plattformen. Som i 
Cassandra, går det att skapa samlingar(tabeller) för databasen i kommandotolken för 
MongoDB. Här nere kommer det ett exempel som visar en samling i databasen: 
 
 

 
Figur 13: MongoDb 
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5.5  Operationer  
Kolumnorienterade databaser blev helt implementerad och jämfördes med den 
befintliga relationsdatabasen. De tider som ska kontrolleras när databaserna mäts och 
jämförs för prestanda, är tiderna databaserna utför för tre olika operationer. 
 
För varje operation ska fyra olika diagram presenteras som motsvarar de olika 
iterationer. När testerna körs går applikationen genom tre olika operationer. Printer, 
Matched Equipment och Specific Equipment. För varje operation kommer fyra olika 
diagram presenteras med olika iterationer. Dessa diagram kommer redovisa hur lång 
tid det tog för databaserna att utföra operationerna. Dessa tider presenteras diagram 
som kommer bestå av tre vertikala staplar med olika färger, den blåa stapel visar tiden 
det tog för SQL databasen med cacheminnet bortkopplat, den röda stapeln visar tiden 
det tog för NOSQL databasen Cassandra och den gröna stapeln visar tiden det tog för 
SQL databasen med cache kopplad. Staplarna visas fyra olika gånger för att redovisa 
tiderna som olika percentiler visade. Y-axeln i diagrammen är tiden i millisekunder och 
X-axeln är percentil värde som representera tiderna. 
 
Tidigare i rapporten står det skriven att Cassandra inte testades med ett cacheminne. 
Detta var på grund av att testerna visade redan att Cassandra utan cache presterade 
bättre mot en SQL med ett cacheminne kopplad. Då blev det ingen idé att koppla 
Cassandra ihop med ett cacheminne, då det var onödigt.  

5.5.1  Printer  
Printer är en operation som vet redan vilken utrustning den behöver, den hämtar den i 
databasen och skickar den vidare. Det som mäts här är tiden det tar för databasen att ta 
fram utrusningen och skicka det vidare. Den här operationen är den som ska visa 
mindre tider jämfört med resten, eftersom det är den som gör minst i databasen. Den 
behöver inte leta efter massa utrustningar eftersom den vet redan vad den ska ha. 
Nedan kommer det diagram som visar tider som databaserna utförde för olika 
iterationer. 
 
  

 
Figur 14: Printer 100 iterationer 
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Figur 15: Printer 1000 iterationer 

 
Figur 16: Printer 10 000 iterationer 

 

  
Figur 17: Printer 30 000 iterationer 

5.5.2  Matched Equipment 
Matched Equipment är en operation som databasen utför, där den letar efter en 
utrustning som ska matcha ett jobb som ska utföras. Tiden det tar för att databasen ska 
gå igenom alla utrustningar som finns och hitta en utrustning som matchar ett jobb ska 
mätas här. Databasen bör ta mer tid för den här operationen eftersom den måste gå 
igenom en hel del rader i databasen.  
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Figur 18: Matched Equipment 100 iterationer 

 

 
Figur 19: Matched Equipment 1000 iterationer 

 
Figur 20: Matched Equipment 10 000 iterationer 
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Figur 21: Matched Equipment 30 000 iterationer 

5.5.3 Specific Equipment  
En Specific Equipment är en operation där databasen ska leta efter en specifik utrusning 
för just ett jobb. Den här utrustningen ska vara unikt och inte kunna matcha 
utrustningar för ett jobb. Den här operationen bör ta längst tid av alla operationer som 
databasen utför eftersom, den måste försiktigt kolla igenom alla utrustningar och hitta 
bara en specifik utrustning och skicka den vidare. Som i alla andra operationer, mäts 
tiden som det tar för databasen att hitta en specifik utrustning och skicka det vidare. 
 

 
Figur 22: Specific Equipment 100 iterationer 

 
Figur 23: Specific Equipment 1000 iterationer  
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Figur 24: Specific Equipment 10 000 iterationer  

 

  
Figur 25: Special Equipment 30 000 iterationer. 
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6 Resultat och Analyser 
I det här underkapitlet kommer all resultat presenteras och analyseras. Kapitlet ska 
lyfta upp svagheter och styrkorna bakom de undersökta databaserna. Databaserna ska 
analyseras efter operationerna de utförde. Percentil värden som kommer lyftas upp i 
kapitlet är percentil 95. Detta är på grund av att utvecklingsteamet tyckte att det räckte 
med att analysera percentil 95 för att kunna dra slutsatser om vilken databas som 
presterade bättre. 

6.1. Printer 
Den första operationen som testerna utför är att databasen ska hämta en utrustning och 
skicka den vidare. Den här operationen tar mindre tid än alla andra operationer, eftersom 
den utför mindre arbete i databasen. 95 gånger av hundra svarade Cassandra cirka tio 
gånger bättre än SQL utan cacheminne. För Cassandra tog det mellan 52 millisekunder till 
57 millisekunder att utföra operationen i alla iterationer. Detta visar att Cassandra blir 
knappt påverkad av datorns belastningar. SQL databasen med cacheminnet bortkopplat 
utförde operationen mellan 480 millisekunder till 754 millisekunder i de olika 
iterationerna. Den visade tydligt att den påverkas desto datorn blev mer belastad. SQL 
databasen med cache kopplad visade bättre tider, men dessa tider blev också påverkad 
vid ökning av iterationer jämfört mes Cassandras tider. 95 gånger av hundra svarade 
Cassandra cirka tre gånger bättre än SQL utan cacheminne. SQL visade tider från 148 
millisekunder till 189 millisekunder. I den här operationen konstaterades det att 
Cassandra svarade bättre 95 fem gånger av hundra i alla iterationer och hade ungefär 
samma prestation när datorn belastades.  

6.2 Matched Equipment 
Den andra operationen som testerna utför är att databasen ska hämta en utrustning 
som matchar ett jobb som ska utföras. Den här operationen ska ta lite längre tid än 
Printer eftersom den letar mer i databasen, än vad printer behöver göra. 95 gånger av 
hundra svarade Cassandra cirka 15 gånger snabbare än SQL utan cacheminne i den här 
operationen. Cassandra svarade mellan 57 millisekunder till 64 millisekunder i 
iterationerna, SQL med cache bortkopplat svarade mellan 591 millisekunder till 1031 
millisekunder. 95 gånger av hundra svarade Cassandra cirka fyra gånger snabbare då 
SQL med cache kopplad svarade mellan 170 millisekunder till 261 millisekunder. I den 
här operationen 95 gånger av hundra svarade Cassandra bättre, den presterade 
fortfarande lika bra oavsett datorns belastningar. Under denna operation går det att 
konstatera att SQL databasens prestation försämrades jämfört föregående operation 
och med Cassandra går det knappt att avgöra vilken operation som ska ta längre tid, då 
tiderna är inte långt ifrån varandra.  

6.3 Specific Equipment  
Den sista operationen handlar om att databasen ska hämta en specifik utrustning för ett 
arbete. Den här operationen är den som ska ta längst tid att utföras eftersom den letar 
igenom alla rader tills en specifik utrustning hittas för arbetet. I det här sista testet 
svarade Cassandra 95 gånger av hundra bättre än SQL databasen med cacheminnet 
kopplad och bortkopplat. Cassandra svarade mellan 74 millisekunder till 156 
millisekunder, SQL med cache bortkopplat svarade mellan 697 millisekunder till 1243 
millisekunder och SQL med cache kopplad svarade mellan 180 millisekunder till 225 
millisekunder. Cassandra svarade fortfarande bättre i den här operationen, men tiderna 
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hade började ökas. SQL med cache minne kopplat svarade ungefär två gånger slöare än 
Cassandra. Cassandra svarade cirka 10 gånger snabbare än SQL med minnet 
bortkopplad. 

6.4  CRUD   
Cassandra databasen ska analyseras efter CRUD operationerna som innebär att 
databasen utför operationerna Create (skriva data i databasen), Read (Läsa data i 
databasen), Update (uppdatera data i databasen), Delete (radera data i databasen). 
Detta kan ge en bättre förståelse till varför Cassandra svarade bättre. 
 
Create: Att skriva data i Cassandra går väldigt snabbt, det sägs att skrivningar i 
Cassandra är billigare än relationsdatabaser eftersom dess design inte kräver att disken 
läses eller söker. Memtables (Minnescache för en Cassandra databas)och SStTables 
(slutliga destinationen för en Cassandra databas) sparar Cassandra från att behöva 
utföra dessa operationer på skrivningar, vilket saktar ner många databaser som SQL.  
 
Read: Att läsa i Cassandra kan vara dyrare än i SQL databaserna eftersom Cassandra inte 
kan använda saker som ”Join, Group By eller Foreign keys”. Cassandra kan behandla 
data i flera steg för att hitta var den är lagrad. Cassandra kan läsa data från Memtables 
och avsluta med SSTables. För att snabba på läsningar i Cassandra behövs det en annan 
strategi, när det kommer till hur data ska skrivas i databasen. Att skapa en bra 
datamodell och skriva data på ett smart sätt i Cassandra, kan det leda till att Cassandra 
läser mycket snabbare. I diagrammen visar Cassandra att data läses snabbare än 
relationsdatabasen. 
 
Update: Update och Insert fungerar likadant i Cassandra. Det brukar kallas för ”Upsert”. 
Om en uppdatering sker på en rad där en primär nyckel inte existerar skapar Cassandra 
den, och om en rad skapas med befintlig primära nycklar, ersätts raden. Cassandra är 
bäst att använda för relativt data där uppdateringar och raderingar kan vara ett 
undantag istället för en regel (Richardson, 2016). I nuvarande lösningen hittades ett sätt 
att kunna återställa databasen, genom att radera alla rader som existerar i databasen, 
och lägga in dem på nytt. Om ett test hade utförs på hur databaserna presterar vid 
uppdateringar hade Cassandra presterat sämre än SQL databasen. 
 
Delete: Att radera data från Cassandra skiljer sig från det sättet en relationsdatabas tar 
bort data. I en relationsdatabas kan en administratör behöva partitionera utgången data 
per vecka eller månad till exempel, för att rensa ut det snabbare. Data i en Cassandra 
kolumn kan ha ett valfritt utgångsdatum som kallas TTL (Time to Live). Raderad data 
från Cassandra databasen försvinner inte direkt, Cassandra skapar ett Null värde där 
data tas bort, men data existerar fortfarande i disken. Data kommer att raderas helt om 
TTL är använd.  
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7 Slutsats 
 
I det här arbetet har en jämförelse av relationsdatabaser och NoSQL databaser gjorts för 
händelsedrivna MES system. Jämförelsen skedde genom att testa dem med hjälp av en 
applikation som är implementerad av ett utvecklingsteam på Volvo Group IT i Skövde 
som erbjuder tester för att analysera hur snabbt databaserna körs igenom. Databaserna 
körde fyra olika iterationer med Cassandra databasen utan ett cacheminne mot den 
befintliga databasen med och utan ett cacheminne. SQL utan cacheminnet och med 
cacheminnet presterade sämre mot Cassandra.  
 
Frågeställningen som var följande: Kan en eller flera icke-relationella databaser fungera 
och erbjuda bättre prestanda över relationella databaser i samband med 
händelsedrivna MES system? Frågeställningen kan besvaras genom att säga att 
kolumnorienterade databaser fungerar och kan erbjuda bättre prestanda över 
relationella databaser i samband med MES system.  
 
Den prövade NoSQL databas Cassandra visade att den kan vara snabbare än SQL. Denna 
typ av NoSQL databaser visar att det kan klara av de operationer som den befintliga 
databasen idag gör. Det är svårt att dra en slutsats om att Cassandra presterar bättre än 
NoSQL utan att göra en statistisk test på de tiderna som databaserna svarade med, men 
hittills visar Cassandra bra potentiell att prestera bättre än Cassandra.  
 
Kolumnorienterade databaser är skapade i syfte att kunna lagra stora mängder av data 
lättare. Vid skriv- och uppdateringsoperationer behövs ingen sökning göras, utan data 
skrivs direkt till databaserna och det är därför Insert och Update blir i princip samma 
operation. Cassandra är däremot långsammare vid läsning än SQL server.  det är 
antagligen varför Cassandra visade bättre tider i resultatet. Den befintliga databasen 
innehåller många rader i databasen och Cassandra hanterar helt enkelt stora mängder 
av data snabbare än SQL. Cassandra presterade också bättre än SQL databasen eftersom 
databasmodellen var modellerat på ett sätt som applikationen kunde komma åt 
information i databasen utan att behöva söka efter den i många tabeller som en SQL 
databas gör. Förmågan för Cassandra att lagra data ostrukturerad hjälper mycket att 
komma till de resultat som togs fram.  
 
Teammedlemmarna i utvecklingsteamet har lärt sig om NoSQL databaser, främst 
kolumnorienterade databaser som implementerades färdigt, men även lite av 
dokumentorienterade databaser som implementerades inte färdigt. Nu när Cassandra 
visade att den kan utföra operationerna som idag tillhandhålls av en relationsdatabas, 
kommer organisationen starta konversationer om övergången till NoSQL från SQL. Men 
innan detta görs är utvecklingsteamet medveten att det finns andra aspekter att 
undersöka innan övergången. Dessa aspekter ska diskuteras lite mer i diskussionen.  
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SQL och NOSQL databaser har i princip samma uppgift, och det är att lagra data. Dessa 
databaser tar olika tillvägagångsätt när de lagrad data, vilket kan hjälpa eller hindra ett 
projekt. Många kan tro att NoSQL är här för att ersätta SQL databaser, men det stämmer 
inte, då NoSQL kan ses mer som ett alternativ till SQL. SQL tabeller skapar ett strikt 
datamönster att följa, det blir då svårt att göra misstag med SQL. NoSQL är mer flexibel 
och förlåtande, men att kunna lagra data överallt kan leda till konsistensproblem. 
(Buckler, 2015). 
 
Det finns vissa projekt som passar bäst för den ena databasen över den andra. Projekt 
som innehåller databas tabeller som inte är beroende av varandra kan passa NoSQL 
bättre än de som är beroende av relationer. Projekt där uppdateringar och raderingar 
inte är ett måste kan NoSQL prestera bättre än SQL databaser. Enligt (Buckler, 2015) 
kan lite planering om vilken databas som ska väljas för ett system spara en tid och 
pengar. (Buckler, 2015) Tar upp punkter som organisationer ska överväga innan de 
väljer vilken databas som ska väljas.  
 
Projekt där SQL är ideal: 

• Projekt som har logiska relaterade datakrav som kan identifieras uppifrån 
(Buckler, 2015). 

• I SQL projekt är dataintegritet viktigt (Buckler, 2015). 
• Standardbaserad beprövad teknik med duktiga utvecklare (Buckler, 2015). 

 
 
Projekt där NoSQL är ideal:   

• Projekt som har orelaterade, obestämda eller utvecklande datakrav (Buckler, 
2015). 

• Projekt med enklare eller lösare projektmål, som kan börja kodas omedelbart 
(Buckler, 2015). 

• Snabbhet och skalbarhet är absolut nödvändigt här (Buckler, 2015). 
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8 Diskussion 
Alla organisationer som idag använder sig av relationsdatabaser till deras system bör 
överväga att ta en titt på hur NoSQL databaser skulle svara mot deras system. Ingen 
organisation skulle inte vilja ha en databas som erbjuder bättre prestanda för deras 
system.  
 
Det kräver en stark förståelse för NoSQL databaser eftersom de använder ett annat 
tankesätt än de vanliga relationsdatabaserna både på en teoretisk nivå och på en 
praktisk nivå. Förhoppningen med arbete var att de teammedlemmarna skulle få en 
bättre förståelse av hur NoSQL databaser fungerar och om det kan fungera med deras 
system.  Detta arbete skulle även kunna vara början på en diskussion om övergång från 
relationella till icke relationella databaser för utvecklingsteamet. 
 
Det finns en hel del aspekter att tänka på om en organisation skulle vilja göra en 
övergång från relationsdatabaser till NoSQL databaser. Till exempel om en organisation 
skulle vilja byta till Cassandra, finns det ett par punkter organisationen bör överväga 
innan övergången, även om Cassandra skulle visa bättre siffror i prestandamätning. 
(Dulin, 2015) Tar upp dessa tre av tio punkter i hans artikel som anses vara viktiga.  
 

• Kompetens i utvecklingsteamet: Att introducera en ny mekanism kan vara ett 
problem för vissa utvecklare som är vana med SQL. Det krävs bra förståelse för 
databaserna innan övergången börjar (Dulin, 2015).  
 

• Vad är det för typ av data som ska lagras: Cassandra har vissa fördelar jämfört 
med traditionellt SQL när det gäller lagring av vissa typer av data. SQL har 
fördelar med data som måste uppdateras hela tiden. Om data uppdateras hela 
tiden i Cassandra, kommer det orsaka prestanda problem och det kan även 
orsaka kostnader för disklagring (Dulin, 2015). 
 

• Vad har organisationen för återställningskrav: Cassandra kan spela en stor roll i 
sin design för misslyckanden. TTL är en funktion i Cassandra där det går att ange 
hur länge data ska finnas tillgänglig. Den typen av konfiguration är mycket mer 
komplex att uppnå med en SQL databas. SQL erbjuder konsistens, medan 
Cassandra erbjuder partitionstolerans (Dulin, 2015). 

 

 

 

8.1 Framtida arbete  
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I framtida arbete kan en statistik test göras på de värden som databaserna hade för att 
slutligen bestämma om Cassandra är bättre än SQL. Cassandra visar potentiel att slå SQL 
på grund av att den svarade snabbare i percentiler, men det vore säkrare att göra en 
statistisk test. Om en statistisk test utförs, kan den förkasta en hypotes om att SQL är 
snabbare än NOSQL. Detta utelämnades på grund av tidsbrist.  
 
Dokumentorienterade databaser hann inte implementeras färdigt på grund av tidsbrist. 
I fortsatt arbete kan dokumentorienterade databaser lyftas upp från där de lämnades 
och implementeras klart i applikationen för att kunna köra tester mot SQL databasen 
och se hur de svarar mot relationella databaser, och även testa den mot 
kolumnorienterade databaser för att se vilken som skulle svara bättre mellan de två. 
Nyckel-värde databaser och grafdatabaser bör också implementeras på samma sätt som 
Cassandra och se om de kan fungera med MES system.  
 
Bortsett från aspekterna som arbetet fokuserade på, finns det andra aspekter att 
undersöka när det kommer att jämföra olika databassystem.  Användarvänlighet är en 
stor aspekt att undersöka; att utvärdera vilken av dessa databassystem är lättare att 
förstå och använda.  
 
För den undersökta databasen Cassandra, skulle det vara intressant att undersöka hur 
den skulle svara i sin fördel. Det har varit lite orättvis, då den jämförs i arbetet med SQL 
i sin fördel. SQL har sin egen datakatalog och ett cacheminne, som Cassandra 
återanvände sig av. Detta ansågs vara lite orättvis mot Cassandra eftersom, Cassandra 
skulle nog kanske visat ännu bättre siffror om det var implementerad mot en 
datamodell som var designad för NoSQL. 
 
Skalbarhet är en aspekt som behöver ses över när antalet användare blir stor, då det 

kan bli viktigt att kunna behandla många anrop från klienter. Prestandan och 

skalbarheten hjälper ett system vid ökad belastning. (Eriksson M. , 2008). Skalbarhet 

och prestanda anses gå ihop för att databassystemet skall upplevas snabbare. I framtida 

arbete kan databasen belastas med mer data, sen köra testerna igen och kontrollera hur 

databaserna presterar. Ett antagande som är baserat på hur bra kolumnorienterade 

databaser har presterat i gjorda testerna, skulle vara att de skalar bättre än SQL 

databaser.  

8.2  Etiska aspekter 
Etiska aspekter var en stor vikt i detta projekt. Organisationen där experimenten tog 
plats, är idag en stor organisation i världen. När ett examensarbete utfördes på en av 
deras anläggningar, var det viktigt att vara försiktigt hur organisationen nämndes i 
arbeten. I detta arbete har känsliga uppgifter behandlats, därför fanns det ett kontrakt i 
början av arbeten att se över och skriva under på. Kontraktet gjorde det tydligt bland 
annat att rapporten skulle vara godkänd av organisationen innan den publiceras av 
Högskolan. Detta finns som regel för att de ska se till att rapporten inte innehåller 
känslig data, eller andra saker som de inte godkänner att ha med i ett arbete. 
 

• Informationskravet var viktigt att tänka på inför arbetet. Det var viktigt att 
informera alla berörda i utvecklingsteamet vad detta arbete skulle handla om och 
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hur det kunde hjälpa till. De blev informerade om vilken data som behövde fås 
fram för att experimentet kunde fungera och de fick fram det.  

 
• Samtyckeskravet var viktigt att tänka på under arbetet. Det var viktigt för 

deltagarna i utvecklingsteamet vara medveten om att de fick hjälpa till när de 
hade tid. Utvecklingsteamet erbjöd en handledare för arbetet, men resterande 
var medvetna att de kunde hjälpa till med arbetet med sin egen vilja. 

 
• Konfidentialitetskravet var viktig att tänka på under arbetet. Ingen individ blev 

nämnd i arbetet, för att författaren tillsammans med utvecklingsteamet 
bestämde att den informationen inte behövdes för att utföra experimentet. Som 
nämnt tidigare kunde arbetet inte heller nämna organisationens namn hur som 
helst. Arbetets försökte nämna organisationens namn så lite som möjligt för att 
slippa konflikter.  

 
• Nyttjandekravet var en viktig princip att tänka på under arbetet. All insamlade 

data på testbänken användes endast till experimentet som tog plats på 
organisationens testbänk. All data användes inte heller vidare till andra syften 
utan det undersökta data lämnades där den hittades.  

8.3  Styrkor och svagheter 

8.3.1  Styrkor 
Arbetet har varit lyckat i princip, då den har besvarat sin frågeställning. Arbetet gav 
utvecklingsteamet en bra introduktion till NoSQL databaserna och de insåg även att det 
finns ett snabbare databassystem som kan klara av de arbetsuppgifter som idag görs av 
en relationsdatabas. Arbetet kommer vara en inledning av konversationer om att flytta 
över till NoSQL databaser.   
 
Författaren till arbetet har fått med sig en djupare förståelse i databassystem, bättre 
förståelse för relationsdatabaser och en bra introduktion till NoSQL databaser. 
Författaren fick med sig bra tekniska kunskaper, bättre programmerings kunskaper och 
bättre förmåga till rapportskrivningar.  

8.3.2  Svagheter 
Arbetet innehåller vissa svagheter som kunde gjorts bättre om det fanns gott om tid, 
samt bättre resurser. Den första svaghet som arbetet innehåller är att den hann jämföra 
en typ av NoSQL databas av fyra databaser. Det blir svårt att avgöra om de fyra NoSQL 
databaser är bättre än relationsdatabaser i relation till MES system, när bara en 
prövades. Om alla hade prövats, hade kanske analysen och slutsatsen varit starkare då 
fler databaser som hade jämförts. Det vore bra att kunna jämföra två eller flera av dessa 
NoSQL databaser, för att kolla vilken som presterar bäst.  
 
Efter en djup förståelse av NoSQL databaser, har arbetet insett att Cassandra kunde 
implementerad en ännu bättre databasmodell än vad den hann implementera. Detta är 
för att när databasmodellerna skapades var förståelsen av databaserna inte lika djup 
som den blev mot slutet av arbetet. Cassandra skulle presterat bättre om en annorlunda 
databasmodell hade implementeras. Cassandra databasmodell ska planeras utifrån vilka 
typer av frågor som ska ställas mot databasen. Detta kan hjälpa Cassandra att söka data 
snabbare. Det var lite försent att gå tillbaka och göra massa ändringar, men arbete nöjer 
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sig med resultaten som visar att Cassandra presterade ändå bättre under alla 
omständigheter. Den undersökta databasen använder en databas som är i SQL:s fördel 
som nämnt tidigare. Cassandra jämförde sig mot SQL med en datamodell som var mer 
designad för en relationsdatabas. Cassandra hade kanske presterat bättre om den hade 
haft en datamodell designad för en icke-relationsdatabas. Detta utelämnades på grund 
av tidsbrist. 
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