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Sammanfattning
Företaget Nordicstation hanterar stora datamängder åt Swedbank där datalagringen
sker i relationsdatabasen Microsoft SQL Server 2012 (SQL Server). Då det finns
andra databashanterare designade för stora datavolymer är det oklart om SQL
Server är den optimala lösningen för situationen. Detta examensarbete har tagit
fram en jämförelse med hjälp av prestandatester, beträffande exekveringstiden av
databasfrågor, mellan databaserna SQL Server, Cassandra och NuoDB vid
hanteringen av stora datamängder. Cassandra är en kolumnbaserad databas
designad för hantering av stora datavolymer, NuoDB är en minnesdatabas som
använder internminnet som lagringsutrymme och är designad för skalbarhet.
Resultaten togs fram i en virtuell servermiljö med Windows Server 2012 R2 på en
testplattform skriven i Java. Jämförelsen visar att SQL Server var den databas mest
lämpad för gruppering, sortering och beräkningsoperationer. Däremot var
Cassandra bäst i skrivoperationer och NuoDB presterade bäst i läsoperationer.
Analysen av resultatet visade att mindre access till disken ger kortare exekveringstid
men den skalbara lösningen, NuoDB, lider av kraftiga prestandaförluster av att
endast konfigureras med en nod. Nordicstation rekommenderas att uppgradera till
Microsoft SQL Server 2014, eller senare, där möjlighet finns att spara tabeller i
internminnet.
Nyckelord
Databashanterare, Prestandatest, Exekveringstid, Stora datavolymer, Microsoft SQL
Server, Cassandra, NuoDB, Databasfrågor, Testmiljö

Abstract
The company Nordicstation handles large amounts of data for Swedbank, where data
is stored using the relational database Microsoft SQL Server 2012 (SQL Server). The
existence of other databases designed for handling large amounts of data, makes it
unclear if SQL Server is the best solution for this situation. This degree project
describes a comparison between databases using performance testing, with regard
to the execution time of database queries. The chosen databases were SQL Server,
Cassandra and NuoDB. Cassandra is a column-oriented database designed for
handling large amounts of data, NuoDB is a database that uses the main memory for
data storage and is designed for scalability. The performance tests were executed in
a virtual server environment with Windows Server 2012 R2 using an application
written in Java. SQL Server was the database most suited for grouping, sorting and
arithmetic operations. Cassandra had the shortest execution time for write
operations while NuoDB performed best in read operations. This degree project
concludes that minimizing disk operations leads to shorter execution times but the
scalable solution, NuoDB, suffer severe performance losses when configured as a
single-node. Nordicstation is recommended to upgrade to Microsoft SQL Server
2014, or later, because of the possibility to save tables in main memory.

Keywords
Database managment system, Performance test, Execution Time, Large data sets,
Microsoft SQL Server, Cassandra, NuoDB, Database queries, Test environment

Förord
Detta examensarbete har genomförts under perioden mars-juni 2016 på
högskoleingenjörsprogrammet med inriktning datateknik vid Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH STH).
Vill vi tacka Johanna Persson Green, vice VD på Nordicstation, för uppdraget och för
att inledningsvis ha hjälpt till med att hitta handledare på Swedbank. Ett stort tack
till Rickard Hermansson och Johan Hellström för handledning och för de resurser
vi har fått tillgång till under examensarbetet. Vi vill också tacka Armin Halilovic,
universitetslektor i matematik på KTH, för att ha bidragit med råd som lett till mer
tillförlitliga mätvärden.
Slutligen vill vi tacka vår handledare på KTH, Reine Bergström, för tips och goda råd
samt snabba svar under arbetets gång.

Innehåll
1

Inledning .................................................................................................................... 1
1.1 Problemformulering ................................................................................................... 1
1.2 Målsättning ............................................................................................................... 1
1.3 Avgränsningar ........................................................................................................... 2
1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet ..................................................................... 3

2

Teori och bakgrund ................................................................................................... 5
2.1 Bakgrund .................................................................................................................. 5
2.1.1 Uppkomsten av moderna databassystem på marknaden ................................... 5
2.1.2 Designfilosofier och andra databasalternativ ...................................................... 6
2.1.2.1 CAP-satsen ................................................................................................. 6
2.1.3 Datalagring i samhället ....................................................................................... 7
2.2 Databastyper och egenskaper .................................................................................. 8
2.2.1 Relationsdatabaser............................................................................................. 8
2.2.2 Dokumentdatabaser ........................................................................................... 8
2.2.3 Minnesdatabaser ................................................................................................ 9
2.2.4 Grafdatabaser .................................................................................................... 9
2.2.5 Nyckel-Värde databaser ..................................................................................... 9
2.2.6 Kolumnbaserade databaser .............................................................................. 10
2.3 Jämförelse av databastyper .................................................................................... 12
2.4 Prestandatest .......................................................................................................... 13
2.4.1 Utförandet av ett prestandatest........................................................................ 13
2.4.2 Relaterat arbete ................................................................................................ 14

3

Metod ....................................................................................................................... 17
3.1 Val av databastyper ................................................................................................ 17
3.1.1 Relationsdatabaser........................................................................................... 18
3.1.2 Minnesdatabaser .............................................................................................. 19
3.1.3 Dokument- och kolumnbaserade databaser ..................................................... 19
3.2 Testdata och databasfrågor .................................................................................... 21
3.2.1 Testdata .......................................................................................................... 21
3.2.2 Databasfrågor ................................................................................................... 22
3.3 Datamodellerna....................................................................................................... 22
3.3.1 Strategi för datamodellerna .............................................................................. 22
3.3.2 Relationsmodellen för SQL Server och NuoDB ................................................ 24
3.3.3 Kolumnbaserade datamodellen för Cassandra ................................................. 25

3.4 Testmiljön ................................................................................................................26
3.4.1 Val av testplattform ...........................................................................................26
3.4.2 Testplattformens utformning .............................................................................27
3.4.3 Testplattformens specifikationer........................................................................28
3.4.4 JDBC och Javadrivrutiner .................................................................................29
3.3.5 Javaprogrammet ...............................................................................................29
3.5 Förberedelse inför prestandatest .............................................................................31
3.6 Mätningar och Konfidensgrad ..................................................................................32
4

Resultat ....................................................................................................................33
4.1 Inskrivning hela datamängden .................................................................................33
4.2 Utläsning av hela datamängden ..............................................................................34
4.3 Kunder sorterade på högst courtage under ett år ....................................................36
4.4 Värdepapper sorterat på flest köp/sälj grupperat per månad ...................................37
4.5 Värdepapper sorterat på kraftigast värdeökning per månad ....................................39

5

Analys och diskussion ............................................................................................41
5.1 Prestandatesterna av databashanterarna................................................................41
5.1.1 Inskrivning och utläsning av hela datamängden ................................................41
5.1.2 Tester för gruppering, sortering och beräkning ..................................................42
5.2 Testmiljön ................................................................................................................43
5.3 Alternativa lösningsmetoder ....................................................................................43
5.3.1 Andra databaskandidater ..................................................................................43
5.3.2 Java-drivrutiner och andra testplattformar .........................................................44
5.3.3 Sortering på applikationsnivå och Cassandras datamodell ...............................44
5.4 Samhällsansvar och miljöpåverkan .........................................................................45

6

Slutsats ....................................................................................................................47

Källor ...............................................................................................................................49

1 | Inledning

1 Inledning
Detta kapitel tar upp problemet och målen som har ställts upp för examensarbetet.
Kapitlet tar också upp de avgränsningar som behövde göras.

1.1 Problemformulering
Företaget Nordicstation hanterar stora datavolymer åt Swedbank där datalagringen
sker med hjälp av Microsoft SQL Server 2012 (SQL Server). Data kan bestå av
information om courtage, datum för transaktioner, kunder och vilka värdepapper de
har i sin värdepappersdepå. På grund av de stora datavolymerna är det inte säkert
att SQL Server är det mest effektiva verktyget för att lagra och hämta ut data på
snabbast sätt eftersom det finns andra databassystem på marknaden vars styrkor är
att hantera stora datavolymer. Risken finns att den befintliga lösningen blir allt mer
ineffektiv i takt med växande datavolymer.
För att undersöka om mer effektiva alternativ finns ska prestandatester utföras på
olika databashanterare. Resultatet av dessa tester jämförs sedan mot den befintliga
lösningen för att avgöra om det finns en mer optimal databashanterare för behovet.

1.2 Målsättning
Uppgiften var att prestandatesta olika typer av databashanterare inklusive Microsoft
SQL Server 2012 som låg till grund för jämförelsen. Undersökningen gick ut på att
jämföra hur de olika databashanterarna presterade tidsmässigt i läs- och
skrivoperationer då hela datamängden hanterades. Dessa operationer var:



Skriva hela datamängden.
Läsa hela datamängden.

Utöver detta skulle även specifika databasfrågor ställas. Frågorna specificerades av
Nordicstation och skulle representera vanligt förekommande operationer, i deras
dagliga verksamhet, på den stora datamängden som tillhandahölls. Frågorna var:




Lista kunder sorterat på totalt courtage, högst först, under hela 2015.
Presentera både kunden, courtaget samt vilket år.
Lista värdepapper sorterat på flest köp/sälj grupperat per månad. Det ska
framgå hur många köp respektive sälj som gjordes.
Lista värdepapper sorterat på kraftigast värdeökning per månad.
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Däremot låg dessa tre frågor inte till grund för vilka databaser som valdes ut då målet
var att testa databaserna när hela datamängden hanterades. Istället användes
frågorna som ett komplement för att prestandatesta mer komplexa operationer.
För att tydliggöra jämförelsen av prestandatesterna, för varje enskild
databashanterare, presenteras resultatet i form av diagram. En testmiljö skulle
utvecklas för att varje prestandatest skulle utföras med liknande förutsättningar. För
att uppnå målet delades uppgiften in enligt följande:
En förstudie där fakta samlades in om prestandatest och olika databastyper.
 Undersöka och hitta lämpliga och relevanta databastyper som ska ingå i
undersökningen.
 Ta reda på hur ett prestandatest ska genomföras och vilka tester som är
relevanta.
 Undersöka relaterade arbeten inom området.
 Ta reda på hur många mätningar som behövde göras för varje prestandatest.
Sätta upp en testmiljö.
 Förbereda olika testfall med hjälp av fakta från förstudien.
 Bestämma relevanta mätpunkter med avseende på databasoperationerna.
 Enligt samma premisser utföra prestandatester för varje databashanterare.
Sätta upp de valda databaserna som ska ingå i undersökningen.
 Genomföra prestandatestet enligt insamlad information från förstudien.
 Samla in mätdata och uppskatta sannolikheten av mätvärden samt
presentera dem i diagram.
Analysera och diskutera resultatet.
 Jämföra mätdata för de testade databashanterarna.
 Analysera felkällor för prestandatesterna.
 Diskutera alternativa metoder.
 Diskutera vidare studier inom ämnesområdet.

1.3 Avgränsningar
Det praktiska arbetet var tidsbegränsat till åtta veckor. Detta medförde att
avgränsningar behövde göras i antalet databashanterare som skulle delta i
undersökningen och att mindre omfattande prestandatester genomfördes.
Denna undersökning använde, liksom Swedbank, operativsystemet Windows Server
2012 R2 i sin servermiljö. Databaserna behövde därför stödja detta operativsystem.
Därför ledde det till att databashanterare som hade varit relevanta för
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undersökningen exkluderades, då dessa inte var kompatibla med servermiljön.
Microsoft SQL Server 2012 skulle ingå i studien, detta var ett önskemål från företaget
Nordicstation.
De prestandatester som låg i fokus var hur snabbt operationer för inläsning och
uthämtning av data kunde ske med respektive databashanterare. Därför var tester
som mätte skalbarhet, tillgänglighet och tillförlitlighet inte relevanta för denna
undersökning. Prestandatesterna skulle heller inte undersöka fall där datamängden
modifierades eller togs bort.

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet
Detta examensarbete, rapporten och resultatet, togs fram genom ett ömsesidigt
samarbete mellan Thomas Brander och Christian Dakermandji.
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2 Teori och bakgrund
Syftet med detta kapitel är att beskriva bakgrunden till de moderna databasernas
uppkomst och hur datalagring påverkar samhället. Kapitlet tar också upp teorin
bakom olika databastyper och egenskaper, hur ett prestandatest genomförs och
relaterade arbeten inom ämnesområdet.

2.1 Bakgrund
Detta underkapitel beskriver hur datalagringen påverkades av de moderna
databasernas framväxt. Kapitlet redogör för hur kraven på relationsdatabaserna har
ökat i takt med att flera distribuerade system och skalbara lösningar har växt fram.
Underkapitlet beskriver också skillnaderna mellan uppsättningen egenskaper för två
olika designfilosofier samt de nya databasalternativen som slagit igenom på
marknaden.

2.1.1 Uppkomsten av moderna databassystem på marknaden
Innan uppkomsten av moderna databassystem kunde data lagras med hjälp av
hålkort och magnetband. Uppkomsten av moderna databassystem under 1960-talet
gjorde bl.a. att data kunde lagras elektroniskt och att operationer på data inte
behövde ske seriellt som det hade gjort med hålkort och magnetband [1].

Från 70-talet och fram till tidigt 2000-tal dominerade databaser av relationstyp
marknaden. Applikationer har blivit mer webbaserade och allt fler enheter och
applikationer blir uppkopplade mot internet, Internet of Things (IoT), och därmed
ökar antalet enheter/användare som belastar systemet. Situationen hade börjat ge
tvivel om relationsdatabaserna var den mest optimala databastypen. Datalagringen
blir mer oförutsägbar då fler enheter med varierande kraftfull hårdvara och mobilitet
används, t.ex. mobila plattformar och bärbara datorer. Detta ställde högre krav på
datalagringens flexibilitet och skalbarhet. I och med ett ökat antal webbaserade
applikationer på marknaden har den centraliserade serverlösningen ställts inför
stora utmaningar med högre arbetsbelastning och krav på tillgänglighet. En
decentraliserad och distribuerad databaslösning har övervägts allt mer som ett
alternativ till den centraliserade lösningen [2].
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2.1.2 Designfilosofier och andra databasalternativ
ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) och BASE (Basically
Available, Soft state, Eventual consistency) representerar två designfilosofier som
fokuserar på konsistent data respektive tillgänglighet [3]. ACID-transaktionerna
finns i de flesta relationsdatabaser för att garantera konsistent data på bekostnad av
tillgänglighet. ACID har dock visat sig sätta hinder för möjligheten till skalbarhet och
hanteringen av många parallella skeenden. Behovet av att lagra en större datamängd
har ökat vilket har lett till att datavolymerna, som relationsdatabaserna behöver
hantera, har växt i storlek. Operationer som bl.a. sökning och matchning av data tar
allt längre tid då antalet rader i tabellerna har en direkt påverkan på prestandan [2].
Nya krav på marknaden ledde till att andra databastyper börjat slå igenom då endast
en databastyp inte nödvändigtvis passade alla behov. Detta ledde till uppkomsten av
bl.a. NoSQL databaser och NewSQL databaser [2]. NoSQL termen introducerades
1998 av Carlo Strozzi i och med skapandet av hans databas som var av relationstyp
men som inte använde SQL-språket för manipulation av data [4]. Enligt NoSQL
rörelsen som uppkom år 2009 står termen för “Not Only SQL” och syftar bl.a. på
databaser som inte är av relationstyp och som oftast tillämpar BASE [5]. Med BASE
tillåts databasen vara tillgänglig på bekostnad av konsistent data [6].
2.1.2.1 CAP-satsen
År 2000 presenterade Eric A. Brewer, professor vid University of California,
Berkeley, i studien “Towards Robust Distributed System” ett teorem kallat CAP
(Consistency, Availability, Partition tolerance). Med teoremet konstaterade Brewer
att det är omöjligt för ett distribuerat system att garanterat samtidigt ha
egenskaperna consistency, availability och partiton tolerance. Consistency i CAP är
garantin att varenda nod i det distribuerade datorsystemet har samma data.
Availability är systemets möjlighet att alltid ge ett svar om en förfrågan lyckats eller
misslyckats. Partiton tolerance innebär att systemet fortsätter att fungera även om
ett kommunikationsfel sker bland noderna, t.ex. att ett meddelande mellan två noder
förloras [3].
Brewer menade att partiton tolerance i realistiska tillämpningar behövde garanteras
då det kommer att uppstå kommunikationsfel (network partitions) mellan noderna
och detta inte ska behöva resultera i att hela systemet går ner [3]. Därför var valet att
prioritera mellan availability eller consistency och valet görs med avseende på
systemkrav. Att lyda under ACID-egenskaperna är att föredra consistency i CAP
och att ha ett mindre fokus på availability. Att följa BASE-egenskaperna var det
motsatta, alltså att fokusera på availability och att ha ett mindre fokus på
consistency [6].
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2.1.3 Datalagring i samhället
Informationsteknik spelar en allt större roll för människor i vardagen då allt fler
samhällsinstanser har digitaliserats, och fortsätter göra så i snabb takt. Nya tekniker
för att hantera datamängder för analys och lagring kan underlätta arbetet inom
industrin med effektivare stöd- och beslutsprocesser. Det kan skapa
konkurrensfördelar och större kundvärde med ökade intäkter som följd.
Ett villkor inom hälso- och sjukvården, för en ordentlig och patientsäker vårdinsats,
är tillgången till information på rätt tid och plats. Detta kan tillgodoses med moderna
databassystem för att möta framtida utmaningar med många aktörer och komplexa
system [7].
Som ett exempel var år 2013 ca 45 % av amerikanska sjukhus delaktiga i
informationsutbytet, health-information exchange (HIE). Delstaten Indiana har,
med hjälp av HIE, anslutit 80 st. sjukhus med information om över 10 miljoner
patienter som 18000 st. läkare kan ta del av [8]. Detta har lett till att stora
datavolymer från olika platser har blivit en gemensam informationskälla som kan
tillgås av personalen.
Italiens motsvarighet till det svenska läkemedelsverket, The Italian Medicines
Agency (AIFA), utför insamling och analys av medicinsk data för nya läkemedel.
Detta är en del av ett nationellt program för kostnadseffektivisering som kan leda till
prisjusteringar och ändrade marknadsvillkor [8].
Dessa exempel visar på fördelarna av att effektivt kunna lagra stora datavolymer för
analys och snabb åtkomst till information.
Då datavolymerna blir större blir det allt svårare att identifiera relationer i
datamängden. I läckan av panamadokumenten, också känt som “The Panama
Papers”, där över 2.6 TB data upptäcktes, kunde journalister med hjälp av
grafdatabasen Neo4J hitta relationer mellan personer, konton och bolag m.m. I ett
pressmeddelande från företaget Neo Technology, utvecklarna av Neo4J, yttrade sig
María del Mar Cabra Valero [9]. Mar Cabra är data- och forskningsansvarig på
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), hon sa följande om
möjligheterna med tekniken:
“It’s a revolutionary discovery tool that’s transformed our investigative journalism
process [...]” [9]
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Mar Cabra bekräftar med:
“[…] because relationships are all important in telling you where the criminality
lies, who works with whom, and so on. Understanding relationships at huge scale
is where graph techniques excel.” [9]
“At least 11.5m documents, and far larger than any data leaks we have investigated
before, we needed a technology that could handle these unprecedented volumes of
highly connected data quickly, easily and efficiently.” [9]

2.2 Databastyper och egenskaper
Detta underkapitel beskriver de olika databastyperna, och deras egenskaper, som
togs upp i undersökningen.

2.2.1 Relationsdatabaser
Det som finns lagrat i databasen representeras i en relationsdatabas med tabeller.
Tabellerna innehåller kolumner som kallas för attribut. Attributet anger egenskaper
och kan t.ex. vara namnet på en person. En tabell kan inte ta emot data som inte
finns definierat i det logiska schemat. Varje tabell har en identifikator som kallas för
primärnyckel som är ett attribut. För att skapa relationer mellan tabeller kan varje
tabell ha främmande nycklar. Främmande nycklar är attribut i tabellen som refererar
till primärnyckeln hos en annan tabell. Raderna i en tabell kallas också för tupler
[10].
Många relationsdatabaser uppfyller kraven som finns för ACID-transaktioner.
Kortfattat resulterar det i att transaktioner i databasen ska utföras i sin helhet, de
ändringar som görs ska vara persistenta och att databasen inte får innehålla korrupt/
icke konsistent data. Ett exempel på en relationsdatabas är Microsoft SQL Server
[10].

2.2.2 Dokumentdatabaser
En dokumentdatabas lagrar data som dokument istället för tabellrader.
Dokumenten hanteras som enskilda enheter vilket därmed kan underlätta
distributionen av data över flera servrar. Med dokumentmodellen behövs ingen
översättning av affärslogiken till Structured Query Language-frågor (SQL-frågor),
all data kan direkt skapas som ett dokument i databasen. Eftersom databasen inte
har en förbestämd struktur för datalagringen kan komplexa datastrukturer lagras
enkelt. Det finns alltså inget strikt logiskt schema som förbestämmer vilka attribut
som ska finnas med. Detta leder också till att kostsamma migrationer kan undvikas
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om applikationen och/eller karaktären på data förändras med tiden.
Dokumentdatabaser garanterar inte att ACID principerna följs till skillnad från
relationsdatabaser. Ett exempel på en dokumentdatabas är MongoDB [2].

2.2.3 Minnesdatabaser
Databashanterare som har egenskapen att lagra all data på internminnet istället för
hårddisken vid körning kallas minnesdatabaser. Att lagra all data på internminnet
resulterar i att inskrivning- och utläsningstiden av data inte förändras markant även
om datamängden ökar. En hårddisk består till skillnad från internminnet av
mekaniska delar som ständigt behöver förflyttas. T.ex. kan viss information finnas
utspridd på olika platser i disken vilket leder till att läshuvudet tvingas förflytta sig
mellan platserna. En större datamängd på en disk kommer därför leda till att
inskrivning- och utläsningstiden av data ökar då läshuvudet behöver förflytta sig
oftare och längre. Därför kommer in- och utmatningsoperationer, kallas även
I/O, oftast att begränsas av databashanterare som använder denna lagringsmetod.
Detta är inte fallet med minnesdatabaser och dessa databashanterare har en
snabbare I/O tid, speciellt vid stora datavolymer. Med non-volatile memory (NVM)
förloras inte data vid situationer då ingen spänning finns i minnet, t.ex. vid
strömavbrott [10, 11].

2.2.4 Grafdatabaser
Schemat i en grafdatabas består av noder och kanter. En konsistent regel i
grafdatabaser är att en relation alltid har en start- och slut-nod, om en nod tas bort
försvinner även relationen. Då datamängden ofta ökar med tiden kan
prestandaförlusten hållas nere med en grafdatabas till skillnad från t.ex.
relationsdatabasen som påverkas negativt av ett ökat antal relationer om joinoperationer används [2, 12].
Grafdatabaser lämpar sig väl för att modellera nätverk av data där en nod
representerar en enhet som t.ex. en person, en position eller en kategori och en kant
representerar relationen mellan noderna. Andra exempel kan vara sociala nätverk
eller för sjukhus med patientdata [12].

2.2.5 Nyckel-Värde databaser
Representationen av data, med nyckel-värde modellen, bestå av ett par med två
element. Den underliggande datastrukturen för nyckel-värde databaser är en
hashtabell. Ett element kallas för ”Nyckel”, det andra elementet kallas för ”Värde”,
{Nyckel, Värde}. Mängden av all data, blir med denna lagringsmodell, mängden av
alla par. Den nyckel som finns i paret fungerar som identifikator för det data som
finns i ”Värde” därför får det bara finnas unika nycklar i mängden av all data. Det
betyder alltså att det inte är tillåtet att ha två eller fler instanser av samma nyckel i
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mängden av alla nycklar, som i sin tur ingår i mängden av alla par. De data som finns
i ”Värde” är schemalöst vilket medför att det inte behöver vara bundet till en specifik
datatyp. Det finns ingen möjlighet att identifiera data med hjälp av andra parametrar
än med nyckeln [2, 13].
Det finns en risk att databasen med tiden kan råka ut för icke konsistent data då det
inte finns någon inbyggd standard för att motverka detta. Vissa databashanterare
har därför implementerat något som kallas för conflict resolution. Denna typ av
funktion försöker förhindra uppkomsten av icke konsistent data genom att definiera
speciella datatyper som ska hantera dessa konflikter [2, 13].

2.2.6 Kolumnbaserade databaser
I en kolumnbaserad databas lagrar varje diskblock data kolumnvis för flera rader, se
figur 2.1. Denna databastyp kan förbättra prestandan på förfrågningar som berör ett
litet antal kolumner eftersom endast data från dessa kolumner behöver läsas in från
disken. En radbaserad databastyp måste, för samma uppgift, läsa in alla kolumner
[14].
A.

B.

ID

Model

Price

1
2
3

A23
B09
C76

230
150
345

1

2
Block 1

3

A23

B09
Block 2

C76

230

150
Block 3

345

Figur 2.1. A. Data representerad i tabellform. B. Illustration över hur data lagras blockvis på disk med en
kolumnbaserad databas.

Kolumnbaserade databaser använder mindre diskutrymme och är mer effektiva för
I/O-operationer. Eftersom kolumner lagras i samma block på disken kan
operationer som t.ex. summeringar eller medelvärdesberäkning för kolumner göras
snabbare i jämförelse med en radbaserad databas då sökningar över en disk ger
längre svarstid. En radbaserad databastyp lagrar data radvis i diskblocken, se figur
2.2. Detta passar för operationer som läser, skriver och modifierar enskilda rader
[14].
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A.

B.

ID

Model

Price

1

A23

230

2

B09

150

3

C76

345

1

A23
Block 1

230

2

B09
Block 2

150

3

C76
Block 3

345

Figur 2.2. A. Data representerad i tabellform. B. Illustration över hur data lagras blockvis med en radbaserad
databas.

En fördel med kolumnbaserade databaser är att varje block innehåller samma typ av
data vilket gör att en specifik kompressionsmetod för aktuell typ kan användas för
varje block och därmed minimera lagringsutrymmet. Denna struktur passar för
situationer där man vill modellera katalogsystem eller för data warehouse där
analys av data är vanligt [15]. Flera företag inser vikten av att kunna analysera sin
datavolym för att underlätta planering och beslutsfattande vilket har lett till att data
lagras på längre sikt. Behovet av effektiv lagring och analys av data har medfört att
kolumnbaserade databaser blivit populärare pga. eventuella prestandavinster.
Nackdelarna med dessa databaser visar sig vid operationer som berör hela rader,
t.ex. vid uppdateringar, då varje kolumn måste läsas och det nya värdet lagras på rätt
plats [14].
En tillämpning av kolumndatabasmodellen är wide-column-store. Denna modell
används i databaser som är inspirerade av Googles Bigtable databasmodell [2, 16].
Datastrukturen är en multidimensionell hashtabell där varje rad identifieras av en
nyckel och varje rad innehåller en mängd av obestämt antal kolumner som i sin tur
består av en mängd nyckel-värdepar. Nyckeln i paret används som identifikator för
värdet som i detta fall är en enskild kolumn, se figur 2.3. En kolumnfamilj är
beteckningen på alla kolumner som tillhör en rad [16, 17]. Fördelen med widecolumn-store tillämpningen är vid lagring och analys av stora datavolymer [18].

Row
key 1

Column
key 1

Column
value 1

Column
key 2

Column
value 2

Row
key 2

Column
key 4

Column
value 4

Column
key 2

Column
value 2

Column
key 3

Column
value 3

Figur 2.3. Illustration över hur data representeras med wide-column-store - Varje rad har en radnyckel (row key)
och på varje rad finns par av nycklar och kolumner {Column key, Column value}.
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2.3 Jämförelse av databastyper
Fördelarna med relationsdatabaser är att ett normaliserat databasschema minskar
anomalierna vid borttagning, insättning och uppdatering av data. Relationsschemat
garanterar datatypen i varje kolumn och att förväntade attribut finns för varje rad.
Relationsdatabasen är lämplig för att organisera data med samma egenskaper. I en
miljö där datalagringens struktur ofta förändras och är mer oförutsägbart är det
lämpligare med schemalösa databasmodeller där det inte existerar förbestämda
attribut för varje tabell.
I många relationsdatabaser kan utvecklaren införa restriktioner, med hjälp av
främmande nycklar, för att uppnå dataintegritet. Detta gör att en användare inte kan
lägga till, modifiera eller ta bort information som leder till icke konsistent data i
databasen. Liknande möjligheter finns normalt inte i NoSQL databaser, istället
måste restriktionerna införas på applikationsnivå. För att uppnå ACID egenskaperna
i en relationsdatabas används transaktioner, för NoSQL databaser används oftast
BASE som ett alternativ till ACID. Med BASE-design premieras tillgänglighet till
data, med skalbarhet i åtanke, och konsistens i datamängden kommer i andra hand
[6, 17].
Grafmodellen är mer skalbar i jämförelse med en relationsdatabas för operationer
med relationsdata. SQL-join operationer i en relationsdatabas är mer kostsamma att
utföra i jämförelse med motsvarande operationer i grafdatabasen. Då relationsdata
i en grafdatabas består av noder som har kanter till andra noder är det ett mindre
kostsamt sätt att slå ihop data [12].
Då datamängden växer kan det ta allt längre tid för att hämta ut enskilda värden i
datamängden. Nyckel-Värde databaser är de databaser som oftast snabbast kan
hämta ut enskilda värden från en datamängd. Anledningen till det är att den
underliggande datastrukturen i princip är en hashtabell [2, 13].
Det finns vissa likheter mellan Nyckel-Värde databaser och den kolumnorienterade
databastypen wide-column-store. Båda typer grupperar data i nyckel-värde par och
båda tillämpar hashtabeller som datastruktur. Wide-column-store databastypen är,
till skillnad mot Nyckel-Värde databaser, anpassad för lagring och analys av stora
datavolymer [18].
De flesta databashanterare som använder disken som lagringsutrymme försöker
begränsa antalet I/O-operationer. Minnedatabaser använder istället internminnet
som lagringsutrymme och därför är I/O-operationer inte lika begränsade som de är
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för databaser som använder disken. Därför presterar Minnesdatabaserna bättre vid
I/O-operationer, speciellt vid stora datavolymer [10, 11].

2.4 Prestandatest
Detta underkapitel beskriver vad ett prestandatest är i databassammanhang och hur
det ska utföras. Kapitlet tar också upp relaterade arbeten som gjorts inom
prestandatestning av databashanterare.

2.4.1 Utförandet av ett prestandatest
Syftet med prestandatester är att analysera det aktuella tillståndet för ett system och
undersöka vilka förhållanden det är som råder. Ett test kan omfatta olika parametrar
som t.ex. minneshantering, CPU- och diskanvändning. Med ett prestandatest kan
också ett systems stabilitet undersökas genom att, med hjälp av olika så kallade
stresstester, belasta systemet. Med hjälp av prestandatester går det att avgöra om ett
system presterar bättre eller sämre än ett annat system. Möjligheten ges då
prestandatester kan ge kvantitativa mätningar på hur ett system presterar och därför
kan system som t.ex. utför samma operationer jämföras mot varandra [19, 20].
Generellt kan prestandatestning av databashanterare ske på följande sätt. En
mätning av testsystemet behöver göras när det arbetsbelastats under normala
förhållanden. Det görs för att kunna bedöma testsystemets beskaffenhet innan
prestandatestet. Därefter ska mätpunkter i testsystemet sättas då databasen
arbetsbelastats med förfrågningar av att t.ex. skriva in eller läsa ut data. Denna
arbetsbelastning som sker p.g.a. dessa förfrågningar måste kunna återskapas och
köras flera gånger om i testsystemet. Det behöver alltså vara möjligt att repetera den
process som tidigare gjorts. Detta för att göra det möjligt att identifiera förändringar
som kan ha skett i t.ex. testsystemet och databasen/databasfrågorna. För att alla
mätningar ska ske med liknande förutsättningar behöver samtliga databaser utgå
från samma starttillstånd. Detta för att informationen i databasen och dess struktur
kan ändras under iterationerna av testet, vilket kan ge missvisande resultat.
Databasen behöver därför ha möjlighet att återgå till ett tidigare stadium som den
befunnits i. De mätpunkter som finns i testet ska vara placerade så att minimal
påverkan sker på testsystemet och att endast det som ska testas kommer med i
mätningen [19]. Är syftet t.ex. endast att mäta tiden det tar för att hämta ut data, ska
endast det segmentet mätas, inte den tid det tar att t.ex. förbereda tillståndet av
databasen och utskriften av data till konsolen.
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2.4.2 Relaterat arbete
Veronika Abramova och Jorge Bernardino genomförde år 2013 en undersökning av
databaserna MongdoDB version 2.4.3 och Cassandra version 1.2.4. Studien kallas
”NoSQL Databases: MongoDB vs Cassandra” och publicerades av Association for
Computing Machinery (ACM) [21].
I undersökningen jämfördes dessa databashanterare med hjälp av olika
prestandatester. Syftet var att mäta exekveringstiden för båda databashanterarna då
de genomförde olika databasoperationer med olika stora datavolymer.
Prestandatesterna utfördes med benchmarking verktyget Yahoo! Cloud Serving
Benchmark, också kallat för YCSB. För uthämtning av hela datamängden minskade
exekveringstiden för Cassandra ju större datavolymen blev. Exekveringstiden för
MongoDB ökade däremot ju större datavolymerna blev. Då datavolymen sattes till
700 000 st. rader hade Cassandra en kortare exekveringstid än MongoDB.
Slutsatsen av undersökningen var att Cassandra presterade bättre för de flesta
händelseförloppen som testades [21].
I en studie som kallas ”The Performance Survey of In Memory Database” jämfördes
minnesdatabasen VoltDB version 3.2.0.1 med bl.a. MongoDB version 2.4.3 och
MySQL version 5.6.11 [22]. Syftet var att ta reda på hur minnesdatabasen presterade
vid stora datavolymer. I studien gjordes tester för att läsa in, modifiera och ta bort
datamängden. Slutsatsen för denna studie var att VoltDB presterade bättre än både
MongoDB och MySQL för samtliga databasoperationer. Den främsta anledningen
till detta var att VoltDB lagrade hela datamängden i internminnet vilket gjorde att
databasoperationer också beräknades i internminnet [22].
I en annan studie, “Benchmarking Cloud Serving Systems with YCSB” gjordes
prestandatest med hjälp av YCSB för olika händelseförlopp med bl.a. Cassandra
version 0.5.0, HBase version 0.20.3 och MySQL version 5.1.32. Resultatet visade att
MySQL hade en kortare exekveringstid än både Cassandra och HBase för
läsoperationer. Den största anledningen till Cassandras resultat var extra I/Ooperationer på disken för insamling och sammansättning av data. HBase hade
liknande svårigheter i att samla in och sätta samman data och presterade marginellt
sämre än Cassandra. Däremot presterade Cassandra och HBase bättre än MySQL vid
skrivoperationer [23].
En jämförelse av relationsdatabaserna MySQL 5.6.12 och SQL Server 2008, i en
Windows miljö, gjordes i studien “Comparative Performance Analysis of MySQL and
SQL Server Relational Database Management Systems in Windows Environment”.
Syftet var att analysera prestandan, med avseende på exekveringstiden, av dessa
databassystem i en Windows miljö med hjälp av olika databasfrågor som
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prestandatestades. Slutsatsen av denna studie var att SQL Server i överlag presterade
bättre på de databasfrågor som testades [24].
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3 Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder som användes för att lösa problemen och nå de
krav och mål som ställdes på projektet. Kapitlet beskriver de databastyper som
valdes och en motivering till varför de valdes framför andra databastyper. Därefter
presenteras testmålen och hur datamodellen konstruerades för varje
databashanterare. Kapitlet tar också upp principerna för hur testmiljön utformades
med avseende på hur ett prestandatest ska utföras. Slutligen beskrivs hur
prestandatestet förbereddes och med vilken metod resultatet kunde säkerställas.
Denna rapport baserades på studier av facklitteratur, manualer och andra
publicerade dokument från internet som täckte examensarbetets ämnesområde.
Undersökningen vidrörde teorier och tillvägagångssätt för prestandatester av
databashanterare. Publicerade dokument som denna studie bygger på hittades via
olika internetsidor och olika förlag som Springer Link, ACM, IEEE Xplore och i
databasen KTH Primo.

3.1 Val av databastyper
Då syftet med denna undersökning främst var att testa exekveringstiden för
inskrivning respektive utläsning av hela datamängden var detta den mest avgörande
faktorn till vilka databastyper som valdes ut. Av detta skäl togs databashanterare av
typen grafdatabaser inte med i denna undersökning. Grafdatabasens styrka ligger i
att modellera nätverk av data och relationerna mellan dessa, se kapitel 2.2.4. Att
kunna läsa ut en hel datamängd är inte en av grafdatabasens största styrkor och
därför exkluderades den från undersökningen. Nyckel-värde databaser exkluderades
också från denna undersökning av liknande skäl då fördelen med att plocka ut
enskilda värden från en datamängd inte var relevant för undersökningen.
På grund av undersökningens tidsbegränsning avgränsades antalet
databashanterare till tre stycken. För att ha en bredd på undersökningen valdes olika
databasteknologier då alternativa databaser skulle jämföras mot en diskbaserad
relationsdatabas. Då Windows Server 2012 R2 med SQL Server 2012 var ett krav
från beställarens sida, och att SQL Server var en diskbaserad relationsdatabas, se
kapitel 2.2.1, blev denna databastyp en av de utvalda kandidaterna i
undersökningen. Det medförde att de andra databaskandidaterna behövde stödja
operativsystemet Windows Server 2012 R2.
Som en annan kandidat valdes minnesdatabaser. Stora datavolymer skulle användas
i undersökningen och vid större datavolymer presterar oftast minnesdatabaser
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bättre vid I/O-operationer än de databaser som använder disken som
lagringsutrymme, se kapitel 2.2.3. Det gjorde att minnesdatabaserna var en lämplig
kandidat för undersökningen.
Den resterande databastypen som skulle vara lämplig, utöver de två som valdes,
hade inga avgörande styrkor som skulle leda till att den valdes framför en annan.
Därför behövdes en djupare analys göras för vilken databashanterare, av de
databastyper som fanns kvar, som var lämpligast för denna undersökning. Denna
analys tas upp i kapitel 3.1.3.

3.1.1 Relationsdatabaser
Kandidaterna för relationsdatabastypen var Oracle 11 databasen, MySQL 5 och SQL
Server 2012.
Databasen från Oracle valdes bort p.g.a. att gratis versionen, Oracle Express edition
11, som fanns tillgänglig hade begränsningar för hur mycket arbetsminne och
processorkraft som kunde användas [25]. De kompletta versionerna låg inte inom
undersökningens resursram och därför valdes inte denna databas som kandidat i
denna undersökning.
Det fanns inga avgörande styrkor mellan kandidaterna MySQL och SQL Server,
funktionsmässigt, som var relevanta för denna undersökning. Med avseende på det
relaterade arbetet i avsnitt 2.4.2, ”Comparative Performance Analysis of MySQL and
SQL Server Relational Database Management Systems in Windows Environment”,
där jämförelser mellan MySQL och SQL Server visat på fördelar för SQL Server i de
flesta tester som utfördes, valdes därför SQL Server som kandidat.
SQL Server valdes också p.g.a. önskemål från företaget Nordicstation. Det var denna
databas som skulle jämföras mot andra kandidater med hjälp av olika
prestandatester. SQL Server är en relationsdatabas utvecklad av företaget Microsoft.
Det finns olika versioner av SQL Server där Enterprise Edition är den mest
funktionsrika och Express Edition den med minst funktioner. Express Edition är en
gratis version av SQL Server och innehåller de mesta av SQL Servers basfunktioner.
Däremot fanns begränsningar i den versionen som t.ex. att databasstorleken inte fick
överskrida fyra gigabyte. På grund av att stora datavolymer undersöktes var detta
ingen lämplig version för denna undersökning. Den version som var lämpligast för
detta ändamål var SQL Server 2012 Developer Edition. Denna version var i princip
ekvivalent med Enterprise Edition. Skillnaden var att Developer Edition inte fick
användas i produktion, vilket inte var syftet med denna undersökning [26].
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3.1.2 Minnesdatabaser
Som kandidater i detta examensarbete fanns minnesdatabaserna NuoDB version 2.3
Community edition, VoltDB version 6.2 och MemSQL version 4.1.
Relationsdatabasen NuoDB använder SQL, har ACID egenskaper och är designad för
skalbarhet. Databasen separerar transaktionshantering från disklagring med hjälp
av så kallade Transaction Engines (TE) och Storage Managers (SM). TE exekverar
SQL-kommandon mot cache-minnet på uppdrag av klientapplikationen och när inte
data finns tillgängligt lokalt i cacheminnet kan TE begära data från andra TE eller
från SM. En SM ansvarar för att bevara data på disk, varje SM lagrar en hel kopia av
datamängden vilket leder till att ingen partitionering behöver göras i databasen.
Fördelen, med separerad hantering av operationer och disklagring, är att data som
används ofta kan lagras i minnet och därmed ges snabb åtkomst [27].
VoltDB och MemSQL är minnesdatabaser som använder SQL och har ACID
egenskaper. Dessa databaser är designade för att utföra databasfrågor väldigt snabbt
genom att undvika diskoperationer och istället utnyttja internminnet [28, 29]. I det
relaterade arbetet som beskrevs i kapitel 2.4.2, “The Performance Survey of In
Memory Database”, presterade VoltDB bättre än både MongoDB och MySQL i
samtliga databasoperationer som testades. Både VoltDB och MemSQL var däremot
inte kompatibla med Windows Server 2012 och valdes därför bort som kandidater
[28, 29].
NuoDB hade stöd för Windows Server 2012 och valdes därför som slutgiltig kandidat
för denna undersökning [27].

3.1.3 Dokument- och kolumnbaserade databaser
För dokumentdatabaser och kolumndatabaser var målet att hitta den lämpligaste
databashanteraren för undersökningens syfte. Apache Cassandra version 3.4.0,
MongoDB version 2.6.12 och Apache HBase version 1.1.4 ansågs vara starka
kandidater.
Cassandra är en dokumentbaserad icke relationsdatabas där databasförfrågningar
skrivs med Cassandra Query Language (CQL). Datalagringen är baserad på
principerna från Google`s Bigtable modell [2]. Cassandra är en decentraliserad
databas där varje nod är helt självständig och utför precis samma uppgifter som alla
andra noder. Det betyder att om en nod går ner kan arbetet fortsätta på en annan
nod, vilket gör att Cassandra har en hög tillgänglighet. Denna typ av arkitektur, där
hög tillgänglighet eftersträvas, var inspirerad av Amazons Dynamo DB. Att skriva in
data är en av Cassandras största styrkor och anses vara en mindre krävande
operation att utföra i jämförelse med läsoperationer [2]. Cassandra hanterar data
genom att först analysera det data som ska skrivas in eller läsas ut från databasen,
innan databasoperationen utförs. Detta är en fördel vid hanteringen av stora
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datavolymer eftersom beräkningar inte behöver utföras på disk. Diskoperationer,
som t.ex. sammanslutningar av tabeller, är resurskrävande vid stora datavolymer
[30].
MongoDB är en dokumentbaserad icke relationsdatabas. På grund av att MongoDB
är en dokumentdatabas finns inga tydliga relationer mellan data eller ett strikt
logiskt schema för varje dokument. Dessa faktorer leder till en enklare hantering av
stora datavolymer eftersom flera noder kan lagra delmängder av hela datamängden
då det inte finns en explicit relation som binder samman dokumenten med varandra.
Utförandet av en databasoperation som bearbetar en stor datavolym kan därför
avlastas på flera separata noder istället för att utföras på en nod [31].
MongoDB valdes bort dels p.g.a. det arbete som beskrevs i kapitel 2.4.2, ”NoSQL
Databases: MongoDB vs Cassandra”, där MongoDB hade en längre exekveringstid
vid uthämtning av hela datavolymen på 700 000 st. rader. Cassandra hade en
kortare exekveringstid för samma datavolym och exekveringstiden minskade då
datavolymen ökade. Exekveringstiden för MongoDB ökade däremot ju större
datavolym blev som skulle skrivas. Då undersökningens syfte är att testa in- och
utläsningsoperationer vid stora datavolymer ansågs Cassandra vara en mer lämpad
kandidat för detta syfte.
HBase är en kolumnbaserad icke relationsdatabas där datamodellen är byggd på
principerna i BigTable modellen. HBase använder filsystemet Hadoop Distributed
Filesystem (HDFS) och fokuserar på att hålla datamängden konsistent till skillnad
från Cassandra som istället har fokus på en högre tillgänglighet. En av HBase största
styrkor är hanteringen av stora datavolymer [2, 30].
Datalagringen för Cassandra och HBase är inspirerad av BigTable modellen [30] och
är därför av wide-column-store typ, se kapitel 2.2.6. Cassandra skriver
databasfrågor med CQL som abstraherar den underliggande datamodellen till
skillnad från HBase. Detta medför att förfrågningar till databasen kan skrivas på ett
sätt som är mer likt relationsmodellen och SQL. Att använda HBase tillsammans
med ett Javaprogram krävde, p.g.a. HBase API, att data konverterades för att passa
Javas datatyper. Varje kolumn i HBase kunde bestå av olika datatyper som vid
uthämtning först representerades som en bytelista i Java-applikationen. Det
medförde att en konvertering av bytelistans element behövde göras till motsvarande
datatyper i Java, för varenda kolumn, vilket skulle medföra extra overhead i
jämförelse med Cassandra och de andra kandidaterna. Då de två andra utvalda
kandidaterna i undersökningen skriver förfrågningar till databasen med hjälp av
SQL-frågor var målet att efterlikna dessa frågor, och de respektive
implementationerna i Javaprogrammet, så långt det var möjligt. Cassandra med
CQL-syntax var närmare detta mål i jämförelse med HBase. Cassandra behöver inte
heller konvertera data för att passa Javas datatyper, det gjorde att Cassandra valdes
som slutgiltig kandidat för denna undersökning [2].
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3.2 Testdata och databasfrågor
Följande kapitel beskriver det testdata som användes och vilka databasfrågor som
skulle prestandatestas.

3.2.1 Testdata
Från Nordicstation tillhandahölls testdata liknande det data som lagrades hos
Swedbank. Testdatat innehöll ingen autentisk information från kunder,
kontonummer och liknande. Den datamodell som levererades med testdata från
Nordicstation innehöll tre st. tabeller. Dessa var kunder, värdepapper och
transaktioner. Det totala antalet rader i hela datamängden uppgick till 10 506 849
st. rader. Anledningen till den stora mängden rader var att det under en handelsdag
kunde ske väldigt många transaktioner vilket på sikt leder till stora datavolymer.
Kundtabellen innehöll information om alla kunder i systemet. Varje kund hade ett
saldo som var ett flyttalsvärde. Totalt erhölls 15000 st. unika kunder från tabellen
och kundnamnet betecknades med ett värde från intervallet {Customer 1, Customer
2, Customer 3,…, Customer 15000}. Saldot för varje kund var ett slumpgenererat
flyttalsvärde mellan 25000 – 66 850 000.
I värdepapperstabellen fanns information om alla värdepapper och deras
andelsvärde vid ett specifikt bankdatum. Varje värdepapper hade ett andelsvärde för
alla vardagar under ett år. Detta skulle representera de dagarna börsen var
öppen. Ett värdepapper hade ett namn inom intervallet {Stock 1, Stock 2, Stock 3,
…, Stock 500}. Andelsvärdet för ett värdepapper var ett flyttal och hade ett värde
som låg mellan 40 och 49200. Bankdatumet var kopplat till ett datum på året
tillsammans med en tid på dygnet. Datumformatet var på följande sätt: yyyy/mm/dd
hr:min:sek. Totalt fanns 130 500 st. rader i värdepapperstabellen.
Transaktionerna innehöll information om all handel med värdepapper som hade
utförts av alla kunder under ett år. En transaktion innehöll information om vilken
kund som utfört transaktionen, för vilket värdepapper det gällde och när, datum och
tid, transaktionen hade utförts. Transaktionen hade information om hur många
andelar som köpts eller sålts av värdepappret och vad för courtage som tagits ut för
den transaktionen. Courtaget för alla värdepapper i systemet var satt på 25 och ett
strängvärde i “buysell” attributet fanns som indikerade ifall kunden köpt, “B”, eller
sålt, “S”, värdepappret. Totalt fanns 10 361 349 stycken rader i transaktionstabellen.
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3.2.2 Databasfrågor
Med datamängden från Nordicstation exekverades databasfrågor för att
prestandatesta varje databashanterare och ta fram följande resultat:
1. Skriva in hela datamängden.
2. Läsa ut hela datamängden.
3. Lista kunder sorterat på totalt courtage, högst först, under hela 2015.
Presentera både kunden, courtaget samt vilket år.
4. Lista värdepapper sorterat på flest köp/sälj grupperat per månad. Det ska
framgå hur många köp respektive sälj som gjordes.
5. Lista värdepapper sorterat på kraftigast värdeökning per månad.
Resultat 1 och 2 berörde hela datamängden. Syftet med att ta fram resultat 1 och 2
var att mäta tiden för hur databaserna presterade vid skriv- respektive
läsoperationer. Resultat 3-5 gick ut på att mäta tiden för hur databaserna presterade
vid utläsning, gruppering och sortering av data samt beräkningar på datamängden.
Resultat 3-5 hanterade delmängder av data. Resultat 3-4 hanterade den tabellen
med flest rader, transaktionstabellen, medan resultat 5 hanterade
värdepapperstabellen.

3.3 Datamodellerna
Här ges en redogörelse för hur datamodellen skulle konstrueras för respektive
databashanterare, därefter presenteras implementationen av datamodellen för varje
databashanterare.

3.3.1 Strategi för datamodellerna
Då det logiska schemat sattes upp för varje databas implementerades inga
främmande nycklar, då kravet på referensintegritet i datamängden uppfyllts, och
ingen ny information än det data som erhållits skulle läggas till under
prestandatesterna. På grund av att testdatat var uppbyggt från en relationsmodell
behövde inga kompletteringar eller ändringar göras för relationsdatabaserna SQL
Server och NuoDB. För Cassandra, som är en icke relationsdatabas, behövde
däremot det logiska schemat anpassas efter datamodellen.

23 | Metod

Cassandras datamodell behövde anpassas efter de databasfrågor som skulle ställas.
Rekommendationen från Datastax, företaget som distribuerar Cassandra, är att
denormalisera datamängden och anpassa det logiska schemat efter de databasfrågor
som behövde ställas. Det innebär en tabell för varje databasfråga [32].
Denormalisering innebär att införa redundant data, i databasen, med syftet att
optimera prestandan vid läsoperationer [33]. I Cassandras syntax, CQL, fanns inget
stöd för att gruppera data. Att sortera datamängden på ett specifikt attribut var mer
begränsat i jämförelse med SQL, då sorteringen av data i Cassandra endast kunde
sorteras på klusternyckeln och i samband med inskrivning av data. Klusternyckeln är
det andra attributet i en kompositionsnyckel (primärnyckel med mer än ett attribut)
och bestämmer hur datamängden ska ordnas [34]. Med dessa förutsättningar
behövde det logiska schemat ändras för att möjliggöra att databasfrågorna som
ställdes under prestandatestet utfördes korrekt.
För att läsa in och skriva ut hela datamängden gjordes ingen denormalisering av
schemat vilket medförde att lagringen av hela datamängden inte samlades i en tabell.
Valet att inte denormalisera datamängden gjordes på grund av en ökad risk för att
Cassandra behövde läsa in och hämta ut en större datamängd än SQL Server och
NuoDB. Prestandatesterna analyserade hur snabbt utläsning och inskrivning av
samma datamängd utfördes på alla databaser och därför konstruerades det logiska
schema likt det testdata som erhållits från Nordicstation.
För resterande databasfrågor behövde det logiska schemat kompletteras p.g.a. att
dessa frågor krävde att datamängden grupperades och sorterades.
Aggregatfunktioner, aritmetiska funktioner, behövde användas för att lösa dessa
frågor. För att gruppera datamängden med avseende på vissa attribut behövde nya
tabeller införas som var speciellt anpassade för varje databasfråga. Dessa tabeller
skulle endast spara de attribut som var nödvändiga för frågan. De attributen som
tabellen grupperades på blev primärnyckel i den nya tabellen, samtliga värden i
medföljande attribut samlades i en liststruktur under ett nytt attributnamn. Ett
exempel på denna procedur visas med figur 3.1 där “attribute1” i “Table A” grupperas
och blir en primärnyckel i “Table B”, samtliga värden i “attribute2” tillhörandes
“attribute1” samlas i en liststruktur under “attribute2” i “Table B”.
Ex {A, 23} och {A, 56} → {A, [23, 56]}.
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Table A

Table B

attribute1

attribute2

attribute3

attribute1

attribute2

A

23

2015-01-13

A

[23, 56]

A

56

2015-04-23

B

[71]

B

71

2015-12-07

C

[12, 29]

C

12

2015-05-22

C
29
2015-01-13
Figur 3.1. Beskrivning av lösning för gruppering av attribut - “Table B” kan ses som en delmängd av “Table
A” och innehöll alla attribut som behövdes för att lösa en specifik databasfråga. Attributet “attribute
1” grupperades och blev primärnyckel i “Table B” samtidigt som alla tillhörande attribut för “attribute 1” som
fanns i “Table B” flyttades till en samlad kolumn.

Förutom att gruppera datamängden krävde också frågorna att datamängden
sorterades. På grund av att sortering med klusternyckeln skedde i förväg behövde
t.ex. det totala courtaget för varje kund vara färdigt innan databasfrågan
utfördes. Detta hade gjort att en allt för stor aspekt av dessa prestandatester
försvunnit då en del av frågan var att summera flera instanser av samma attribut i
datamängden och därefter slå ihop det till ett enda värde. Sorteringen av
datamängden flyttades därför till Javaprogrammet som separat skulle mätas och
redovisas tillsammans med exekveringen av databasfrågan. Sorteringen i
Javaprogrammet skedde med hjälp av Java 8 Streams. Java 8 Streams är en sekvens
av element som är möjlig att operera på likt en lista [35]. Java 8 Streams kunde
användas på grund av att testplattformen byggde på Java version 8.
Beräkningar på datamängden, t.ex. summan av alla courtage från en användare
beräknades med egna definierade funktioner i Cassandra, så kallade User Defined
Functions (UDF), för att exekvera så mycket som möjligt i databasen [30].

3.3.2 Relationsmodellen för SQL Server och NuoDB
Kundtabellen, ”Customer”, innehöll kundnamn,”id”, och saldo, ”balance”, se figur
3.2. Kund-id var det unika värdet i varje rad och fungerade som identifikator för den
raden.
Värdepapperstabellen, ”Stock”, hade attributen ”stock”, ”bankday” och ”value”, se
figur 3.2. Attributet ”stock” var namnet på ett värdepapper, ”bankday” var datumet
för kursen och ”value” var andelsvärdet. Detta skulle representera de dagarna börsen
var öppen. För att unikt identifiera en rad i värdepapperstabellen fungerade
värdepappersnamnet tillsammans med datumet som unik identifikator för den
enskilda raden.
Tabellen med transaktioner, “Transaction”, innehöll attributen “quantity”,
“customer”, “stock”, “bankday”, “brokerage” och “buysell”, se figur 3.2. Attributet
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“quantity” var hur många andelar som köpts eller sålts av värdepappret och
”brokerage” var det courtage som tagits ut för transaktionen. En transaktion kunde
unikt identifieras genom kombinationen av kundnamnet, ”customer”,
värdepappersnamnet, ”stock”, och bankdatumet, ”bankday”, i en rad. Attributet
”buysell” indikerade ifall kunden köpt eller sålt värdepappret.

Figur 3.2 Er-diagram för relationsdatabaserna - Understrukna attribut ingick i primärnyckeln.

3.3.3 Kolumnbaserade datamodellen för Cassandra
Datamodellen för Cassandra kompletterades med tre extra tabeller. För
databasfrågan som listar alla kunder sorterat med högst courtage under ett år
skapades en tabell som kallades “MaxBrokerage”. ”MaxBrokerage” innehöll attribut
för kunder, courtage och år där kunden var primärnyckel, se figur 3.3.
MaxBrokerage
Customer

Brokerages

Year

Figur 3.3 Tabell för Cassandra - Understrukna attributet var radnyckeln för kolumnfamiljen (raden).

För databasfrågan, som listade summan av köpta och sålda värdepapper grupperat
per månad, skapades tabellen “MostTradedStock”. Tabellens primärnyckel var
värdepapper och klusternyckeln var månaden. Tabellen innehöll därefter tre andra
attribut och dessa var en lista med alla köpta och sålda andelar under en månad, en
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lista med endast alla köpta andelar och en lista med endast alla sålda andelar under
en månad, Se figur 3.4.
MostTradedStock
Stock

Month

Buysell

Buys

Sells

Figur 3.4 Tabell för Cassandra - Det understrukna attributet var radnyckeln för kolumnfamiljen (raden).
Streckade attribut “Month” var klusternycklen för kolumnfamiljen.

För att lista värdeökningen av värdepapper sorterat per månad skapades tabellen
“MostIncreasedValue” Primärnyckeln för denna tabell var ”Stock”, klusternyckeln
var ”Month”. Därefter fanns ett attribut som bestod av en lista med alla värden som
värdepappret haft under en månad. Se figur 3.5 för en visuell presentation av
tabellen.
MostIncreasedValue
Stock

Month

Values

Figur 3.5 Tabell för Cassandra - Det understrukna attributet var radnyckeln för kolumnfamiljen (raden).
Streckade attribut “Month” var klusternycklen för kolumnfamiljen.

3.4 Testmiljön
Här beskrivs de testplattformar som övervägdes och det slutliga valet av
testplattform. Där efter beskrivs hur testplattformen utformades med avseende på
hur ett prestandatest ska genomföras och testplattformens specifikationer. Slutligen
tar underkapitlet upp hur kommunikationen skedde mellan databashanterarna och
testplattformen samt hur Java-applikationen designades.

3.4.1 Val av testplattform
Under förstudien hittades ingen lämplig gemensam plattform för testmiljön, som
enligt avgränsningarna, skulle köras på Windows Server 2012. De alternativen som
fanns bestod av olika mätverktyg som endast var kompatibla med sina respektive
databastyper eller databashanterare. Några mätverktyg som granskades var
HammerDB, YCSB och Distributed Replay. HammerDB är en öppen programvara
som kan utföra belastnings- och prestandatester på ett antal relationsdatabaser [36].
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Abramova och Bernardino använde sig av YCSB-verktyg i sina prestandatester, se
kapitel 2.4.2. Verktyget har endast stöd för vissa databashanterare och kan därför
inte användas som gemensam plattform för denna undersökning [37]. Distributed
Replay är en uppsättning funktioner för stress- och prestationstest, verktyget kan
inte användas för denna undersökning då det endast är avsett för SQL Server [19].
Eftersom detta examensarbete hanterade olika databastyper fanns det en risk för att
olika testplattformar skulle förvanska resultatet av prestandatesterna. För att
prestandatesterna skulle få så likartade förutsättningar som möjligt valdes en
klientapplikation skriven i Java som gränssnitt mot databaserna. Från
klientapplikationen utfördes mätningar och frågor exekverades mot varje databas på
ett jämförelsevis liknande sätt. Samtliga databashanterare installerades innan några
tester påbörjades. Från Java-applikationen skapades en körbar Java Archive-fil
(JAR) av varje test.

3.4.2 Testplattformens utformning
Det som behövdes i klientapplikationen var drivrutiner för varje databastyp samt ett
gränssnitt där implementationen var utbytbar för varje databashanterare.
Gränssnittet skulle definiera ett antal metoder som implementerades i de klasser
som skulle hantera exekveringar mot respektive databas. Genom gränssnittet kunde
metoderna anropas, utan hänsyn till implementation och databastyp, från en
huvudklass där mätningarna av tiden mellan exekvering och svar gjordes. Varje
databashanterare fick därför snarlika förutsättningar då testmiljön var i princip
densamma förutom de specifika klassimplementationerna.
Ett prestandatest behövde ha samma tillstånd i databasen för varje iteration och
därför behövde databasen för varje ny iteration rensas och återskapas till det
stadium det var i innan testet startade. För databashanterarna som hade ett strikt
logiskt schema behövde schemat sättas upp innan ett test kunde utföras och mätas.
Detta medförde att databashanterare som inte hade strikta logiska scheman också
skulle ha ett uppsatt schema innan prestandatest startade för att liknande villkor
skulle finnas för varje databas. Databaserna skulle rensas helt på information inför
varje iteration vilket skulle ge samma förutsättningar för varje iteration under
prestandatesterna för dessa databashanterare. Därför behövde gränssnittet
definiera en metod där hela databasen rensades till det stadium den tidigare varit i.
Gränssnittet behövde också ha metoder för att läsa in och hämta ut
hela datamängden från databasen för att ge liknande förutsättningar till varje
prestandatest för de olika databashanterarna. Databasoperationerna som skulle
prestandatestas behövde börja med en helt ny start av Javas virtuella maskin för att
nästa databasoperation inte skulle påverkas av det tidigare prestandatestet.
Ett Javaprogram, med en Just In Time (JIT) kompilator, kompilerar kodsegment
under körning från ursprunglig javabytekod till maskinkod för att undvika
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ytterligare kompilering av kodsegment som körs upprepade gånger. Detta är en
optimering av Javaprogrammet och leder till att exekveringstiden för dessa
kodsegment blir kortare [38]. För att Javaprogrammets garbage collector (GC) inte
skulle starta under prestandatesterna behövde ett explicit anrop för GC göras innan
varje mätning med efterföljande paus i 1 s [39]. Pausen är till för att undvika
missvisande resultat av mätningar som kunde uppstå vid situationer där GC
aktiverades under prestandatestet.
Databashanterarna belastades med varje prestandatest upprepade gånger för att
erhålla flera mätvärden. Utöver de anrop som skulle mätas, för varje test, placerades
ytterligare ett anrop vid starttillfället av testet för att JIT kompilatorns omvandling
av bytekod till maskinkod inte skulle ge någon inverkan på mättiderna, se figur 3.6.
På detta sätt kunde samtliga prestandatester utföras med samma förutsättningar
enligt principerna för hur ett prestandatest ska genomföras, se kapitel 2.4.1.

// JIT kompilatorn kompilerar bytekod till maskinkod före anrop
// av test().
test()
// Testfas
for (measureNr = 1 to 30)
start = current system time in ms
// JIT kompilatorn exekverar test() med befintlig maskinkod.
test()
stop = current system time in ms
write elapsed time to file (stop-start)
Figur 3.6 Pseudokod som illustrerar programflödet för exekveringen av ett prestandatest med JIT kompilering.

3.4.3 Testplattformens specifikationer
Nedan listas testmiljöns specifikationer:








Datormodell: VMware Virtual Platform
64-bitars operativsystem Windows Server 2012 R2 Standard
32 GB installerat minne (RAM)
60 GB diskutrymme (VMware Virtual disk SCSI disk device)
Intel Xeon CPU E5430 2.66 GHz, 8 kärnor
Utvecklingsmiljön Eclipse Java EE IDE version Luna Service Release 2
(4.4.2).
Java version 8 användes med Java Runtime Environment 1.8.0_91.
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3.4.4 JDBC och Javadrivrutiner
Java Database Connectivity (JDBC), är en industristandard för databasoberoende
anslutning och exekvering av SQL-anrop för relationsdatabaser. Inbyggt i
gränssnittet finns en s.k. JDBC Driver Manager [40], som hanterar en lista med
drivrutiner och upprättar anslutningar mot respektive databas. För att kommunicera
med testplattformen och varje databas krävs att en specifik JDBC-drivrutiner
installeras för SQL Server samt NuoDB. JDBC-drivrutinen kommunicerar via ett
protokoll med sin databas [41]. Eftersom Cassandra inte var SQL-baserad användes
en javadrivrutin från Apache Cassandra som var tillämpad för databasen och som
vidarebefordrade CQL-frågor till databasen, se figur 3.7 [42].

Figur 3.7. Arkitekturen för JDBC API som visar underliggande komponenter i gränssnittet. Via JDBC API kan
en Java applikation kommunicera med SQL Server och NuoDB med hjälp av JDBC Driver Manager som
hanterar drivrutinerna (JDBC Driver) för de specifika databaserna. Java drivrutinen “Java Driver”
vidarebefordrade CQL-frågor från applikationen till databasen Cassandra.

3.3.5 Javaprogrammet
Applikationen, som användes för att prestandatesta samtliga databashanterare,
utvecklades i språket Java. I Javaprogrammet representerades varje
databashanterare med en egen klass och varje klass implementerade ett gränssnitt.
I gränssnittet definierades metoder som skulle exekvera mot databasen och alla

30 | Metod

databasoperationer, som skulle mätas, definierades som enskilda metoder. För att
öppna en anslutning till databasen definierades metoden “connect” och en metod för
att stänga allokerade resurser “closeResources”, se figur 3.8 för ett översiktligt UMLdiagram. Inför skrivning av hela datamängden till databasen skulle tidigare data tas
bort för att på så sätt återställa databasen till starttillståndet, det skedde med
metoden “resetDB”. Både Cassandra och NuoDB behövde direktiv om vilket schema
i databasen som skulle användas innan kommunikation kunde ske, det gjordes med
hjälp av metoden “prepareQuery” som exekverades innan varje test påbörjades.

Figur 3.8. UML-diagram för testmiljön där varje databas representeras av en klass som implementerar
gränssnittet “DBInterface”. I gränssnittet definierades metoder för att kommunicera med databasen och för de
olika databasfrågorna som skulle mätas.

För att kunna skriva data till databasen lästes databasfrågor in från tre stycken
textfiler. Dessa textfiler skapades initialt i undersökningen med hjälp av metoder i
applikationen, genom att generera databasfrågorna från rådata som erhållits från
Nordicstation, se avsnitt 3.2.1.
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Nedan är ett exempel på hur rådata för kunder såg ut:
Customer 7323;46120.7194119323
Customer 7324;36569.9393961439
Customer 7325;59805.4464137207
Databaskommandon som genererades från rådata och som sparades till fil såg ut
som följande:
Insert Into Customer(id, balance) values('Customer 7323',46120.7194119323);
Insert Into Customer(id, balance) values('Customer 7324',36569.9393961439);
Insert Into Customer(id, balance) values('Customer 7325',59805.4464137207);
När testet genomfördes lästes dessa databaskommandon in från fil och adderades en
och en till en så kallad batch i en metod kallad “insertAllTablesToBatch”. Batchen
kunde sedan exekveras mot databasen i metoden “executeBatch” med hjälp av JDBC
API.
För att förbereda de unika tabellerna som endast fanns i Cassandra, hämtades
informationen först från de befintliga tabellerna och skrevs sedan in i Cassandra
tabellerna. Den tiden de tog för att förbereda dessa tabeller mättes inte i
prestandatesterna och utfördes endast en gång.
Eftersom Cassandra hade begränsningar i databasen vad gällde sortering, blev den
uppgiften utförd på applikationsnivå. Med Java 8 Streams kunde sorteringen göras
på det resultatet som returnerades efter att databasfrågan exekverats, denna tid
mättes separat i samma metod.

3.5 Förberedelse inför prestandatest
För att alla kandidater skulle få tillgång till testdata skrevs varje tabell i databasen ut
till en textfil. Dessa textfiler utgjorde tillsammans det tillståndet som databasen
behövde vara i inför varje prestandatestet då hela datavolymen bearbetades.
Databasfrågor för insättningen av data behövde förberedas med hjälp av
informationen från tabellfilerna innan prestandatestets start. Det gjordes för att inte
extra overhead från inläsningen av tabellfilerna skulle påverka mätningen av
prestandatestet. Vid insättning av hela datamängden skickades flera förfrågningar
samtidigt genom ett så kallat batch-anrop från Javaprogrammet till
databashanteraren. Det gjordes eftersom kandidaterna hanterade stora datavolymer
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och ett enskilt anrop för varje rad i tabellen hade genererat mer overhead och fler
anrop från Javaprogrammet till databasen. Rekommendationen från Oracle var att
mellan 50-100 st. förfrågningar skickades i varje anrop till databasen via JDBC
API. Flera förfrågningar till databasen, än vad som rekommenderades, gav inte
några prestandavinster och medförde att minnesåtgången blev större. Varje
databasanrop innehöll 100 st. frågor enligt Oracles rekommendation [43].
Implementationen av Cassandra i Javaprogrammet skulle också följa denna riktlinje
eftersom att alla kandidater behövde ha liknande förutsättningar då prestandatestet
utfördes.

3.6 Mätningar och Konfidensgrad
I denna undersökning var det viktigt att mätvärdena som togs fram från
prestandatesterna var tillförlitliga och att skillnaderna mellan värdena redovisades i
jämförelsen. Därför skulle det vara möjligt att påstå att exekveringstiden för ett
prestandatest stämde med 95 % konfidensgrad. Med detta faktum behövdes ett 95
% konfidensintervall tas fram för varje prestandatest. En högre konfidensgrad än 95
% hade lett till ett bredare intervall och mindre precis approximation [44]. Precision
eftersträvades då det fanns en risk för att exekveringstiden mellan
databashanterarna låg väldigt nära varandra. Ett för stort konfidensintervall hade
lett till att jämförelsen blivit mindre precis då vissa mätningar kan ha påverkats
under prestandatestet vilket hade lett till högre mättider än normalt. Dessa
avvikande mättider skulle inte påverka jämförelsen och därför valdes inte en större
konfidensgrad än 95 %.
Varje prestandatest behövde mätas 30 ggr. för att konfidensintervallet skulle tas
fram med T-fördelning som approximativt, med 30 st. mätningar eller mer, blir
ekvivalent med normalfördelning. Konfidensintervallet togs fram med T-fördelning
eftersom standardavvikelsen inte var känd sen tidigare [45].
På grund av projektets tidsbegränsning, se kapitel 1.3, allokerades 72 timmar för
genomförandet av varje prestandatest. Mätvärden från de prestandatester som inte
hann utföra alla 30 st. mätningar var mindre tillförlitliga då approximationen av
konfidensintervallet med T-fördelning i dessa fall inte blev ekvivalent med
normalfördelning [45].
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4 Resultat
Kapitlet presenterar resultatet av prestandatesterna. Medelvärdet av
exekveringstiden från 30 st. mätningar presenteras i sekunder med tre decimalers
noggrannhet. Här redovisas konfidensintervallets mätvärde (felmarginal), med
konfidensgraden 95 %. Mätvärden och dess konfidensintervall presenteras också i
diagram.

4.1 Inskrivning hela datamängden
För skrivning av hela datamängden erhölls följande mätvärden: SQL Server hade en
exekveringstid på 5334.442 s med felmarginalen 9.767 s. För NuoDB hade den
maximala allokeringen av tid för detta prestandatest överstigits. Därför blev
exekveringstiden, efter 5 st. mätningar, 50529.269 s (ca 14 h) med felmarginalen
478,194 s. Detta mätvärde var mindre tillförlitligt då approximationen med tfördelning inte var ekvivalent med normalfördelning. Cassandra hade den kortaste
exekveringstiden på 859.338 s med felmarginalen 6.582 s. Se figur 4.1 för alla
exekveringstider. Sorteringstiden som uppmättes i Javaprogrammet för Cassandras
prestandatester var försumbar och låg på mellan 0-1 ms.

50529,2692

Tid (sekunder)

50000
40000
30000
20000
10000

5334,442067
859,3379

0
SQL Server

NuoDB

Cassandra

Databashanterare
Figur 4.1 Prestandatest för inskrivning av hela datamängden - Medelvärdet av exekveringstiden presenterat i
sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln).

Med denna felmarginal visades att konfidensintervallet för Cassandras mätvärde
inte skar resterande kandidaters konfidensintervall. Därför var det möjligt att påstå,
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med 95 % konfidensgrad, att Cassandra hade den kortaste exekveringstiden vid
insättning av hela datamängden, se figur 4.2.
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Figur 4.2. Prestandatest för inskrivning av hela datamängden - Medelvärdet av exekveringstiden presenterat i
sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln). Det 95 % konfidensintervall som finns för varje
mätning representeras i detta diagram som vertikala staplar i y-axeln för varje punkt.

4.2 Utläsning av hela datamängden
Från utläsningen av hela datamängden erhölls följande mätvärden. SQL Server fick
en exekveringstid på 9.615 s med felmarginalen 0.470 s. NuoDB hade däremot
en exekveringstid på 0.0384 s med felmarginalen 0.001 s. Cassandras medelvärde
för exekveringstiden låg på 0.162 s med felmarginalen 0.011 s. Även i detta test var
sorteringstiden i Javaprogrammet försumbart och låg mellan 0-1 ms. Se figur 4.3 för
alla databashanterares exekveringstider.
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Figur 4.3 Prestandatest för utläsning av hela datamängden - Medelvärdet av exekveringstiden presenterat i
sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln).

Med dessa mätvärden och deras respektive felmarginal visades att inga av
konfidensintervallen skar varandra, se figur 4.4. Därför var det möjligt att påstå, med
95 % sannolikhet, att dessa mätvärden stämde och att NuoDB var den
databashanterare med kortast exekveringstid av alla kandidater.

0,18
0,162066667

0,16

TID (SEKUNDER)

0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04

0,038366667

0,02
0
NUODB

CASSANDRA

DATABASHANTERARE

Figur 4.4. Prestandatest för utläsning av hela datamängden - Medelvärdet av exekveringstiden presenterat i
sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln). Det 95 % konfidensintervall som finns för varje
mätning representeras i detta diagram som vertikala staplar i y-axeln för varje punkt.
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4.3 Kunder sorterade på högst courtage under ett år
Prestandatestet för att presentera alla kunder sorterat med högst courtage under ett
år gav följande mätvärden. SQL Servers medelvärde för exekveringstiden låg på
4.717 s med felmarginalen 0.209 s. Exekveringstiden för NuoDB låg på 234.229 s
med felmarginalen 5.860 s. Cassandras exekveringstid var 4.377 s med
felmarginalen 0.106 s. Se figur 4.5 för exekveringstiden av samtliga
databashanterare. Sorteringstiden med Javaprogrammet för Cassandra var i detta
fall försumbart och låg mellan 0-1 ms.

243,2293

250

Tid (sekunder)

200
150
100
50
4,717

4,3772

0
SQL Server

NuoDB

Cassandra

Databashanterare
Figur 4.5. Prestandatest för kunder sorterade på högst courtage under ett år - Medelvärdet av exekveringstiden
presenterat i sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln).

Ingen av mätvärdenas konfidensintervall skar varandra. Med detta faktum var det
möjligt att visa med 95 % konfidensgrad att exekveringstiden för Cassandra, med
liten marginal sett till konfidensintervallet, var den kortaste av alla kandidater, se
figur 4.6.
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Figur 4.6. Prestandatest för kunder sorterade på högst courtage under ett år - Medelvärdet av exekveringstiden
presenterat i sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln). Det 95 % konfidensintervall som finns för
varje mätning representeras i detta diagram som vertikala staplar i y-axeln för varje punkt.

4.4 Värdepapper sorterat på flest köp/sälj grupperat per
månad
I detta prestandatest, som läste ut summan av köpta och sålda värdepapper
grupperat på månad, erhölls följande resultat: Exekveringstiden för SQL Server var
2.808 s med en felmarginal på 0.018 s och Cassandras exekveringstid uppmättes till
51.179 s med felmarginalen 0.775 s, sorteringen som utfördes på applikationsnivå
var försumbar, den uppmättes till mindre än 1 ms. NuoDB hade exekveringstiden
236.499 s och felmarginalen 4.431 s, se figur 4.7.
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Figur 4.7 Prestandatest för utläsning av värdepapper sorterade med flest köp och sälj grupperat per månad Medelvärdet av exekveringstiden presenterat i sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln).

Det var möjligt, att med 95 % konfidensgrad, påstå att exekveringstiden stämde
eftersom inget av konfidensintervallen skar. NuoDB var den databashanterare som
hade längst exekveringstid, se figur 4.8.
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Figur 4.8 Prestandatest för utläsning av värdepapper sorterade med flest köp och sälj grupperat per månad Medelvärdet av exekveringstiden presenterat i sekunder (y-axeln) för olika databashanterare(x-axeln). Det 95
% konfidensintervall som finns för varje mätning representeras i detta diagram som vertikala staplar i y-axeln
för varje punkt.
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4.5 Värdepapper sorterat på kraftigast värdeökning per
månad
Från prestandatestet uppmättes följande resultat: Exekveringstiden för SQL Server
var 0.166 s med en felmarginal på 0.001 s. Cassandras exekveringstid uppmättes till
0.636 s med felmarginalen 0.059 s, sorteringen som utfördes på applikationsnivå
var försumbar, den uppmättes till mindre än 1 ms. NuoDB hade exekveringstiden
1.103 s och felmarginalen 0.010 s, se figur 4.9.
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Figur 4.9. Prestandatest för värdepapper sorterat på kraftigast värdeökning per månad - Medelvärdet av
exekveringstiden för värdepapper sorterat på kraftigast värdeökning per månad, presenterat i sekunder (y-axeln)
för olika databashanterare(x-axeln).

Inga konfidensintervall skar varandra, således var exekveringstiderna säkerställda
med 95 % sannolikhet. Cassandra och NuoDB hade den kortaste respektive längsta
exekveringstiden i detta test, se figur 4.10.
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Figur 4.10 Prestandatest för värdepapper sorterat på kraftigast värdeökning per månad - Medelvärdet av
exekveringstiden presenterat i sekunder (y-axeln) för olika databashanterare (x-axeln). Det 95 %
konfidensintervall som finns för varje mätning representeras i detta diagram som vertikala staplar i y-axeln för
varje punkt.
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5 Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras och utvärderas resultatet av prestandatesterna och den
testplattform som utfört prestandatesterna. Kapitlet tar upp kritiken av den valda
metodiken med förslag till alternativa lösningsmetoder. Slutligen beskrivs samhällsoch miljöaspekterna med att effektivisera datalagringen.

5.1 Prestandatesterna av databashanterarna
I detta underkapitel analyseras resultatet av prestandatesterna. Analysen inleds med
prestandatesterna för inskrivning och utläsning av hela datamängden. Analysen
övergår sedan till prestandatesterna där sortering, gruppering och beräkning på
datamängden var i fokus. Kapitlet redogör för hur resultat nådde upp till de mål som
sattes för examensarbetet.

5.1.1 Inskrivning och utläsning av hela datamängden
För prestandatestet med inskrivning av hela datamängden presterade Cassandra
bäst med den kortaste exekveringstiden av samtliga kandidater. En av Cassandras
största styrkor är vid skrivoperationer. Att skriva in data är en mindre kostsam
operation att utföra i Cassandra jämfört med att läsa ut data. Enligt det relaterade
arbetet i kapitel 2.4.2, ”Benchmarking Cloud Serving Systems with YCSB”,
presterade Cassandra bättre än MySQL vid skrivoperationer. MySQL relevanta
styrkor för denna undersökning skiljer sig inte mycket från SQL Server, se kapitel
3.1.1, och därför var detta ett väntat resultat. NuoDB hade den längsta
exekveringstiden av alla kandidater för detta prestandatest. Mätvärdet för NuoDB
var också den minst tillförlitliga då endast 5 av 30 st. mätningar utfördes, detta var
inget förväntat resultat då NuoDB lagrar datamängden på internminnet. Resultatet
gjorde att konfidensintervallet inte approximerades med normalfördelning. De
andra kandidaterna hade lyckats utföra 30 st. mätningar och hade därför ett mer
tillförlitligt mätvärde och konfidensintervall. NuoDB är en databas som fokuserar på
skalbarhet med flera noder och enligt artikeln ”NuoDB Performance Benchmark”
exekverade NuoDB 1 miljon transaktioner per sekund med 24 st. noder [46].
Prestandatesterna i denna undersökning använde endast av en nod vilket innebar
att Transaction Engine och Storage Manager delade på serverns resurser. Detta
kunde vara en anledning till att NuoDB presterade sämre än samtliga kandidater för
detta prestandatest.
Prestandatestet för utläsningen av hela datamängden visade att NuoDB hade kortast
exekveringstid av samtliga kandidater. Anledningen till det är att NuoDB sparar hela
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datamängden i internminnet till skillnad från de andra kandidaterna. De andra
databaserna är diskbaserade och datamängden ligger utspridd på disken. Detta
resulterar i att det mekaniska läshuvudet tvingas förflytta sig mellan olika platser på
disken vilket gör att exekveringstiden för utläsningen av hela datamängden ökar. Att
Cassandra däremot har en kortare exekveringstid än SQL Server beror på att
Cassandra först analyserar data som ska hämtas ut från databasen innan det utförs.
Det leder till att mindre beräkning sker på disk t.ex. då tabeller eller rader ska
sammanslutas, detta begrepp kallas read-before-read. En annan anledning kan vara
att Cassandra lagrar upprepade frågeställningar i cache-minnet och därmed
undviker resurskrävande access till disken [30]. Resultatet av detta prestandatest
var därför förväntat sett till de kandidater som deltog.

5.1.2 Tester för gruppering, sortering och beräkning
För prestandatesterna beskrivna i kapitel 4.3, 4.4 och 4.5 var sortering, gruppering
och beräkning på datamängden det som låg i fokus. I två av tre tester hade SQL
Server en kortare exekveringstid än både NuoDB och Cassandra. I prestandatestet
där kunder sorterades med högst courtage under ett år hade däremot Cassandra en
något kortare exekveringstid än SQL Server. Att summera flera värden ur samma
kolumn är en styrka som de kolumnbaserade databaserna har i jämförelse med de
radbaserade. Kolumner lagras i samma block på disken vilket gör att läshuvudet inte
behöver förflyttas lika långt för att hämta all information. Däremot låg
konfidensintervallen för båda databashanterarna relativt nära varandra och
sorteringen av datamängden skedde inte internt för Cassandra utan i
Javaprogrammet tillskillnad från SQL Servers implementation. Då sorteringstiden i
Javaprogrammet visade sig vara försumbar för Cassandra skedde prestandatest inte
exakt med samma förutsättningar då NuoDB och SQL Server sorterat datamängden
internt. Detta kunde ha påverkat exekveringstiden för dessa två kandidater. För
dessa tre prestandatester hade NuoDB längst exekveringstid vilket inte var förväntat
då NuoDB lagrar och utför alla beräkningar på datamängden i minnet. En anledning
kunde vara att med stora datavolymer samtidigt som beräkningar utfördes på
datamängden konsumerades en stor del av testplattformens internminne vilket ökar
frekvensen för när antalet paging-operationer uppstår i operativsystemet. Paging
medför att data flyttas från internminnet till disken och vice versa, detta leder till
prestandaförluster och overhead [47].
Med resultaten från prestandatesterna har syftet med denna undersökning uppfyllts,
vilket var att ta fram en jämförelse för hur olika databashanterare presterade
tidsmässigt i läs- och skrivoperationer då stora datamängder hanterades.
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5.2 Testmiljön
Prestandatesterna av NuoDB visade att det tillgängliga internminnet i
testplattformen kan ha varit en begränsning. Under prestandatesterna för NuoDB
konsumerades en stor del av internminnet vilket ökade frekvensen av antalet
paging-operationer i operativsystemet. En lösning för detta hade varit att utöka
mängden arbetsminne som fanns i testplattformen. Detta kan däremot ses som en
mer kostsam lösning i jämförelse med de andra kandidaterna som använde disken
som lagringsutrymme [2]. För stora datavolymer behövs därför betydligt större
internminne för dessa databaser då prestandaförlusterna kan bli så påtagliga att
andra kandidater blir ett betydligt mer rimligt alternativ, se kapitel 4.1.
Prestandan för den virtuella maskinen, som användes i testmiljön, kunde påverkas
av övrig aktivitet som skedde på huvudservern. Eftersom testerna utfördes på alla
dygnets timmar kan därför vissa mätvärden, som erhölls under perioder med hög
aktivitet, blivit påverkade. Ett alternativ, för att undvika extern påverkan, hade varit
att använda en separat maskin för alla tester.

5.3 Alternativa lösningsmetoder
Med resultatet som underlag diskuteras i detta underkapitel hur andra databaser
eventuellt hade varit lämpligare kandidater för vissa tester. Möjliga felkällor
diskuteras, förslag som tar upp alternativa plattformar och andra
databaskonfigurationer presenteras.

5.3.1 Andra databaskandidater
Något som visade sig vid prestandatestet för utläsningen av hela datamängden var
att minnesdatabasen NuoDB, med god marginal, hade kortast exekveringstid av alla
kandidater. SQL Server hade en längre exekveringstid än Cassandra som också var
diskbaserad. Cassandra använde sig av en read-before-read metod vilket gör att
mindre beräkningar sker på disk. Det visar att fler operationer på disk gör att
läsoperationer presterar sämre i detta prestandatest. Med den nyare versionen, SQL
Server 2014, finns möjligheten att lagra tabeller från databasen på internminnet
istället för disk. Därför hade SQL Server 2014 varit ett intressant alternativ som
kandidat i dessa prestandatester i stället för SQL Server 2012 [26].
Eftersom NuoDB är designad för skalbarhet, med noder utspridda på flera maskiner,
kan varje nod utnyttja maskinens tillgängliga CPU och RAM tillfullo. I denna
undersökning utnyttjades inte styrkan hos NuoDB då endast en nod driftsattes och
därmed tvingades samtliga komponenter i distributionen dela på serverns resurser.
Ett alternativ hade varit att införa flera noder i testmiljön men detta låg inte inom
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examensarbetets ramar. Med vetskapen om detta skulle andra minnesdatabaser,
t.ex. VoltDB som är anpassad för att utföra databasfrågor snabbt, vara en mer
lämplig kandidat för situationen. Däremot fanns det ingen minnesdatabas av de
möjliga kandidaterna, förutom NuoDB, som var kompatibel med Windows Server
2012 R2 som var en avgränsning i examensarbetet.

5.3.2 Java-drivrutiner och andra testplattformar
Samtliga databashanterare hade specifika drivrutiner för att kommunicera med
Java-applikationen. En möjlig felkälla i dessa tester skulle kunna vara skillnaderna i
hur väl optimerade dessa drivrutiner är i exekveringen av databaskommandon.
Prestandatesterna har indirekt testat drivrutinernas effektivitet att kommunicera
med respektive databas, vilket kan ha påverkat uppmätta exekveringstider, och
komprometterat kandidater med sämre optimerade drivrutiner. Ett alternativ hade
varit att använda en annan testplattform där samma drivrutin används för samtliga
kandidater.
MySQL övervägdes som en möjlig kandidat i denna undersökning då databasens
styrkor var jämförbara med SQL Server. Valet av denna databas hade öppnat upp för
möjligheten att använda verktyget Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB). Med
detta verktyg hade ett mer homogent prestandatest kunnat utföras med avseende på
Cassandras begränsningar för sortering och gruppering. YCSB hade också
producerat ett resultat som skulle vara mer jämförbart med relaterade arbeten då
verktyget är väletablerat som testplattform för databashanterare. se kapitel 2.4.2.

5.3.3 Sortering på applikationsnivå och Cassandras datamodell
Sorteringen av datamängden skedde för Cassandra på applikationsnivå till skillnad
från SQL Server och NuoDB som utförde sorteringen internt. För samtliga resultat
från prestandatesterna var sorteringen på applikationsnivå försumbar. I och med att
SQL Server och NuoDB fick utföra sorteringen internt kan exekveringstiden ha
påverkats för dessa databashanterare. Därför hade sorteringen av datamängden
behövt ske på applikationsnivå för samtliga kandidater i detta prestandatest för ett
mer enhetligt prestandatest.
Datamodellen för Cassandra var vid utläsning och inskrivning av datamängden
oförändrad från den datamodell som fanns i SQL Server och NuoDB. Motiveringen
var att prestandatesterna ska utföras på liknande sätt vilket kan göra att SQL Server
och NuoDB gynnats av datamodellen då den var relationsanpassad. Detta kunde
vara en felkälla till Cassandras resultat då datamodellen ska anpassas efter
databasfrågorna och därför hade en alternativ lösning varit att ha en enda tabell.
Detta hade lett till att endast en fråga hade behövt utföras för utläsning respektive
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inskrivning av hela datamängden, vilket är det som eftersträvas för Cassandra, med
konsekvensen att datamängden hade blivit större.

5.4 Samhällsansvar och miljöpåverkan
Som en stor aktör på finansmarknaden tar Swedbank ett stort samhällsansvar i
frågan om tillväxt och utveckling. Som ett steg i att öka sin service försöker banken
digitalisera sina processer vilket ställer större krav på datalagringen. Mer
digitaliserade processer leder till ökad transparens för kunden med större möjlighet
att jämföra produkter och tjänster. En snabbare och mer optimerad datahantering
kan bidra till en ökad kundnytta genom att användarupplevelsen förbättras. Det
kontinuerliga samarbetet med myndigheterna medför ett ökat förtroende för
bankens verksamhet. I arbetet mot korruption och bedrägeri, som t.ex.,
insideraffärer, kan förebyggande åtgärder ske genom framställningar av finansiella
rapporter till myndigheterna [48, 49]. För att underlätta för personal och
intressenter kan arbetet effektiviseras med kortare exekveringstider av
databasfrågor som framställer dessa rapporter.
Genom att digitalisera sin verksamhet och utveckla IT-tillämpningar kan banken
bidra till en mer hållbar konsumtion i samhället. Vid stora datamängder är det inte
hållbart att skapa och lagra datamängden i fysiska arkiv då det är mer
resurskrävande och ställer högre krav på personalen i jämförelse med en digital
lösning. Arbetet med att ta fram mer effektiva databaslösningar kan bidra med ett
bättre arbetsklimat och mindre resurskrävande hanteringen av stora datamängder.
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6 Slutsats
Detta examensarbete har tagit fram en jämförelse, med avseende på
exekveringstiden av databasfrågor, mellan databaserna SQL Server, Cassandra och
NuoDB vid hanteringen av stora datamängder. SQL Server presterade bäst i de tester
där gruppering, sortering och beräkningsoperationer utfördes. SQL Server var
däremot inte den mest optimala lösningen för läs- och skrivoperationer där
NuoDB presterade bättre i läsoperationer och Cassandra var bäst i skrivoperationer.
Jämförelsen visade att färre beräkningar på disken ger kortare exekveringstid och
att den skalbara lösningen, NuoDB, lider kraftiga prestandaförluster av att endast
konfigureras med en nod. Nordicstation rekommenderas att uppgradera till
Microsoft SQL Server 2014, eller senare, där möjlighet finns att spara tabeller i
minnet.
Ett förslag för framtida studier på ämnesområdet är att genomföra prestandatester
även för skalbarhet med stora datavolymer. NuoDB är designad för skalbarhet och
skulle därför vara en lämplig kandidat i undersökningen, även Cassandra, som är en
distribuerad databas, hade varit en annan passande kandidat. Dessa databaser skulle
kunna jämföras mot SQL Server 2014, eller senare version, för att bedöma SQL
Servers förmåga till skalbarhet.
För mer enhetliga tester rekommenderas om möjligt verktyget Yahoo! Cloud Serving
Benchmark (YCSB) som använts i flera relaterade arbeten, Prestandatesterna bör
också genomföras på en maskin utan delade resurser för att testerna ska utnyttja
hårdvaran till fullo.
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