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Abstrakt 
NoSQL är en samling icke-relationsdatabaser med oftast öppen källkod som är enkla att 
distribuera och inte kräver fasta scheman, undviker vanligen JOIN-operationer och 
tillhandahåller horisontell skalning. 
I denna rapport presenteras konceptet NoSQL inklusive fyra olika typer av dessa system: 
nyckelvärde-, dokumentorienterade, kolumnorienterade och grafdatabaser. Beskrivningar av 
deras funktionalitet, datamodell, fördelar och nackdelar med varje typ har gjorts. Jämförelser 
mellan NoSQL-databaser och traditionella databaser har genomförts. Vi svarade på ett antal 
frågeställningar inom problemområdet, summerade vårt arbete och gav till slut förslag på hur 
fortsatt arbete kan se ut. 
Som praktiskt inslag i arbetet installerades tre representanter av olika typer i .NET miljö. De 
var Cassandra, MongoDB och Neo4j. 
 
Nyckelord: NoSQL, databas, icke-relationella, nyckelvärde, dokumentorienterad, 
kolumnorienterad, grafdatabas. 
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Sammanfattning 
 
Relationsdatabasen med SQL-gränssnitt har länge varit den alltigenom dominerande databasmodellen 
för de flesta tillämpningar och utvecklare. Med anledning av Internets snabba utveckling, att allt flera 
webbaserade tillämpningar växer fram och att webben har blivit mer social så ändras vanorna från att 
huvudsakligen läsa till att både läsa och skriva. Antalet människor som skriver och publicerar inlägg 
ökar för varje dag [1]. Allt detta leder till att det gamla sättet att lagra och hämta data behöver ändras 
på grund av att traditionella RDBMS har för många begränsningar för att motsvara alla moderna krav. 
Relationsdatabasen var helt enkelt inte konstruerad för att möta behov från en ständigt växande klass 
av webbapplikationer som strävar efter obegränsad skalbarhet, säker feltolerans, blixtrande snabb 
åtkomst och flexibel datalagring. 

Det finns definitivt plats för mer specialiserade lösningar för datahantering vid sidan av SQL-, 
hierarkiska, nätverks- och objektorienterade databaser som har funnits sedan tidigare. De flesta 
affärsapplikationer är inte tillräckligt flexibla när dokument, texter, kundspecifik information samt 
försäljningsdata måste sparas, behandlas, övervakas och användas för senare analyser. Därför har ett 
starkt ökat behov uppkommit för databaser som kan hantera ostrukturerad information och med 
mycket snabb svarstid. 

Idag har allt flera utvecklare börjat använda sig av nya typer av informationslagring.  
Det nya konceptet, som kallas NoSQL, är databaser som bygger på icke-relationsmodeller och som är 
bättre lämpade att hantera dessa olika typer av komplex data som växer fram (t ex i stora sociala 
nätverk). 

Företaget Sogeti i Gävle anmälde intresse av att genomföra en studie i form av ett examensarbete 
som skulle fokusera på dessa NoSQL-databaser. Detta arbete har gått ut på att genom kvalitativa 
undersökningar beskriva konceptet NoSQL och förklara skillnaden av detta koncept mot traditionella 
relationsdatabaser. Litteraturgranskning inom detta område har gjorts för att utreda och analysera dessa 
typer av databaser. Tyvärr så finns det inte så mycket publicerade källor i form av böcker om NoSQL 
framförallt på grund av att det är ett ganska nytt koncept.  Med försök att omfatta olika NoSQL-
aspekter baserades uppsatsen huvudsakligen på elektroniska källor som i sin tur kvalitetsvärderades 
och säkerhetsställdes. 
Med detta som bakgrund utfördes vårt arbete genom en undersökning som delades in i fyra olika steg. 
Först gjordes en litteratur- och Internet - sökning med målet att hitta information om NoSQL-databaser. 
I nästa steg sammanställdes alla dessa dokument till olika kategorier, och dessa användes sedan för att 
ta fram en teoretisk backgrund och beskrivning av konceptet NoSQL. Det visade sig att det finns några 
olika konstruktioner av NoSQL-datalager och de skiljer sig från varandra på olika sätt, framförallt i 
databasstrukturen. 

I det praktiska momentet testinstallerades några representanter av NoSQL-databaser, med 
orientering mot .NET-miljö enligt önskemål från Sogeti. 

Som avslutning på projektet besvarades frågor utifrån frågeställningen och slutsatser utformades. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många av dagens applikationer baseras på relationsdatabaser. De har SQL som gemensamt frågespråk, 
vilket utvecklades på 1970-talet för att hantera strukturerad data [2]. SQL-baserade relationsdatabaser 
har varit den dominerande strukturerade lagringstekniken bakom online-applikationer. Lösningar med 
denna typ av datalagring har dominerat under många år i många miljöer och fungerar mycket bra för 
vissa arbetsflöden. Stödet för SQL-datasystem är mycket omfattande och installationen ganska enkel. 
RDBMS har gjort det möjligt för många moderna verksamheter att kunna skriva, läsa och analysera 
data i ett snyggt och intuitivt format. Det finns gott om resurser och kompetens och modern hårdvara 
tillåter en enda maskin att hantera en stor mängd transaktioner snabbt.  

Men ”one size fits all”-principen gäller inte alltid längre på grund av att under den senaste tiden 
påverkas webbens kreativitet genom att många olika individer skapar stora mängder av data i 
ostrukturerat form såsom bloggar, RSS, wikis etc [3]. Det största bekymret som uppstår för stora 
organisationer vid bruk av traditionella databaser är att relationssystem inte kan hantera en stor mängd 
ostrukturerad data. Särskilda svårigheter uppstår vid bearbetning av information som har varierande 
format eller avvikelser i sin struktur. Problemet är också att priset på databearbetningar i RDBMS ökar 
exponentiellt med mängden av information. Att skala ut processorkapacitet för dubbelt så stor 
datamängd kostar oftast mer än dubbelt så mycket och eventuella lösningar för att förbättra prestanda 
kräver extra arbete och dyra hårdvaror. 

Nästa problem är att RDBMS räknas som universellt för alla datalagringslösningar och därmed 
blev SQL det enda verktyget för att ställa frågor till sådana system. Det begränsar flexibiliteten i 
arbetet med databasen och påverkar dess svarstid. Därför har moderna tendenser i utvecklingen av 
webbaserade applikationer och den exponentiella tillväxten av den information som ska bearbetas, lett 
fram till utveckling av en ny typ av datalager för att garantera högre kvalitet i form av prestanda, 
skalbarhet, tillförlitlighet, enkel programmering och tillgänglighet. Datamängder med komplex 
struktur tvingar utvecklare och företag att titta närmare på olika alternativ till relationsdatabasen. Den 
så kallade NoSQL-rörelsen tagit allt mera fart som en reaktion mot trögheten i utvecklingen av de 
traditionella databaserna. Begreppet NoSQL myntades av Eric Evans när Johan Oskarsson från 
Last.fm organiserade ett event för att diskutera distribuerade databaser med öppen källkod.  

Som exempel kan man nämna stora sajter som Amazon och Google som utvecklade Dynamo 
respektive BigTable. Dessa databaser har sedan inspirerat många av dagens NoSQL-applikationer. 
NoSQL är en ny trend inom IT-teknologin som löser många av de nackdelar som man kan stöta på vid 
användning av en traditionell RDBMS, såsom: 

� Strikt databasschema. 
� Dålig skalbarhet. 
� Sämre prestanda vid mycket stora datamängder. 
� Komplexitet i språkexekvering. 

Detta är inte en fullständig lista över ”svagheterna”. Om man vänder de uppräknade nackdelarna till 
sina positiva motsvarigheter, återspeglar detta ganska bra vilka fördelar som NoSQL-databaser har. 

1.2 Problembeskrivning 

I dagens samhälle används stora IT-system. Dessa system producerar enorma datamängder som 
korrelerar på många sätt. Det blir allt viktigare att dessa processer är effektiva och leder till bra resultat. 
Alla organisationer blir alltmer medvetna om hur viktigt det är att deras databaser kan stödja 
rapportering, strategisk analys och andra tjänster. Ett av de viktigare syftena med sådana 
datalagringsplatser är att snabbt hantera ökande volymer av information och att garantera att 
infrastrukturen möjliggör snabba sökningar. Eftersom moderna applikationer mer och mer använder 
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stora datalager för att arbeta inte bara med standardrapportering utan också med affärsanalyser, 
händelsehantering och bearbetningar av komplex information, kommer behovet av prestanda att växa 
snabbare än kapaciteten hos traditionella relationsdatabaser. Bland annat har traditionella RDBMS 
svårt att lagra, hantera och presentera komplexa datatyper för att representera problem i den verkliga 
världen. För att lösa sådana problem vänder fler och fler företag sig till moderna applikationer som kan 
hantera ökande volymer av information och garantera att infrastrukturen är tillräckligt skalbar för att 
möjliggöra snabba ökningar. 

1.3 Syfte 

Studiens fokus ligger på en undersökning av NoSQL-databaser som fenomen och att studera några 
varianter av dessa system som stödjer olika behov inom datalagring och bearbetning bättre än 
traditionella relations/SQL-databaser.  

Ytterligare aspekter som tas i beaktande är att genom en jämförelse med de traditionella 
databaserna ta reda på hur informationen hanteras samt illustrera de eventuella problem och svagheter 
som finns i de båda typerna av datalager. 

1.4 Förutsättningar 

Omfattningen av denna 15-poängs C-uppsats motsvarar studier på heltid i 10 veckor. 

1.5 Frågeställning 

För att göra studien hanterbar och sätta begränsningar så valde vi att bryta ner frågeställningen till tre 
delmål med sekundära frågor: 
 

Delmål 1: Undersökning av NoSQL-databaser som fenomen. 
  För att kunna besvara denna så såg vi fyra sekundära frågor som viktiga: 

a) Vad är NoSQL-databaser? 
Detta delmål behandlade konceptet NoSQL, vilket resulterade i en beskrivning av de 
olika typer av sådana system som finns idag. 

b) Hur fungerar dessa system? 
Detta delmål beskrev NoSQL-databaser uppbyggnad och struktur. 

c) Vilka produkter/leverantörer är stora inom området? 
   Detta delmål gav fokus på olika NoSQL-leverantörer och deras produkter. 

Som resultat blev några NoSQL- leverantörer behandlade och beskrivna. 
d) Hur ser de olika produkternas spridning och kostnader ut? 
e) När och varför ska man använda NoSQL? 

Resultatet från detta delmål blev en beskrivning av under vilka förhållanden NoSQL-
databaser är lämpliga att använda. 

 
Delmål 2: Jämförelse av NoSQL-produkter mot relationsdatabaser. 

  Detta delmål har dessa sekundära frågor: 
f) Vad är det som gör NoSQL mer lämpade än traditionella relationsdatabaser? 

Detta delmål är relevant med tanke på att en NoSQL-databas skiljer sig mot en SQL-
databas. Det var viktigt att få fram vilka olikheter som finns mellan dem och se vilka 
fördelar och nackdelar som man kan förvänta sig. 

 
       Delmål 3: En undersökning av hur NoSQL kan implementeras. 

Undersökning gjordes med fokus på .NET: 
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g) Går det att lägga fram ett förslag på produkt lämpad för Sogeti och företagets 
utvecklingsmetoder? 

h) Vilka hjälpkomponenter kan användas? 

1.6 Avgränsningar 

Teori kring relationsdatabaser behandlades relativt litet då läsaren förutsätts ha viss insikt om detta, 
dock finns några grundbegrepp redovisade (3.2). 

Vi valde att rikta in undersökningen mot Internet på grund av att ämnet är bristande representerat 
i bokform. 

I arbetet ingår inte följande typer av databaser: de äldre filsystemen, nätverks- och hierarkiska 
samt objektorienterade, objekt-relationella och XML-databaser. 

Arbetet fokuserade på ett utvalt antal av produkterna. Denna avgränsning har gjorts för att vi inte 
skulle fördjupa oss i mängder av olika databaser utan istället genomföra en noggrannare undersökning 
av de vanligaste. 

1.7 Målgrupp 

Det arbete som har utförts är på uppdrag av Sogeti i Gävle genom kontaktpersonen Johan Lindh. 
Uppdragsgivarens anställda är uppdragets primära målgrupp.  

De som kan ha nytta av denna uppsats är de personer som vill lära sig mera om olika typer av 
databaser och deras egenskaper. Dessa personer kan ha akademiska kunskaper inom IT, men även de 
som saknar djupa IT-kompetenser kan ha en viss nytta av olika delar av rapporten. 

Andra studenter inom systemvetenskap kan också vara intresserade av att få ytterligare kunskap i 
detta ämne. 

1.8 Förväntat resultat 

Förväntat resultat av arbetet var att från frågeställningen som utgångspunkt ta fram en djupare 
förståelse om NoSQL-produkter och deras användningsområde. Vi förväntade oss att få kännedom om 
hur man genom användande av NoSQL-databaser kan komma ifrån relationsdatabasens nackdelar och 
därmed göra ett bättre val av databas i vissa situationer. 
Vi tror att vår samling av tillgänglig information om NoSQL-modeller och olika erfarenheter om deras 
användning kan hjälpa chefer, IT-arkitekter och utvecklare att öka sina kunskaper om denna typ av 
system. 

1.9 Struktur på uppsatsen 

Uppsatsen har följande struktur: 
� Kapitel 1 klarlägger arbetets mål och delmål. Här finns en grundligare beskrivning av 

problemområdet, förväntade resultat av arbetet och de avgränsningar som har gjorts. 
� Kapitel 2 beskriver metoden som valts för att genomföra undersökningen samt 

kvalitetsvärderingen på de olika litteraturkällorna och scheman över arbetsprocessen. 
� I kapitel 3 förklaras den teoretisk bakgrund som ligger till grund för rapporten. 
� I kapitel 4 behandlas ämnesområdet för arbetet, vilket är NoSQL-databaser. Kapitlet diskuterar 

definitionen av NoSQL, förekommande typer av NoSQL-databaser samt exempel på några av 
dem. 

� Kapitel 5 jämför NoSQL-databaser och databaser av relationsmodell.  
� Kapitel 6 visar hur RDBMS och NoSQL kan kombineras. 
� Kapitel 7 beskriver den praktiska delen av arbetet utformad som ”tutorials” för installation av 

några NoSQL-representanter i .NET miljö. 
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� Kapitel 8 besvarar frågeställningarna som var utgångspunkt till detta arbete. 
� I kapitel 9 diskuteras ämnet och de erfarenheter vi gjort. 
� Kapitel 10 presenterar förslag till framtida arbete som kan göras inom området.  
� Kapitel 11 är en referenslista av alla källor som valts vid vårt forskningsarbete. 
� Kapitel 12 innehåller bilagor. 

2. Metod 
Här redovisas vilka metoder som valts för uppsatsen, hur fakta samlats och granskats samt beskrivning 
av arbetsprocessen. 

2.1 Val av metod 

En av de största aspekterna i varje projekt är att tidigt förbereda och utarbeta metodik för arbetet, detta 
för att få den teoretiska och praktiska bakgrund som ska bli en grundsten för att svara på alla frågor i 
frågeställningen. 

Det finns två typer av metoder att använda: kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ forskning 
handlar om att omvandla information till siffror och mängder och utifrån detta fastställa samband 
mellan olika relevanta variabler [4]. Denna typ av metod användes inte i vårt arbete. Kvalitativ 
forskning är mer inriktat på ord än på siffror och det är text som en central artefakt inom forskningen 
av det ämne som studeras [5]. Sådan typ av metod ger ett mer omfattande svar på frågor som ställs av 
forskaren, och kan leverera värdefulla insikter som annars kunde missas. 

För den aktuella forskningen gjordes metodval utifrån arbetets frågeställning och de resurser som 
finns tillgängliga. Vår kvalitativa metod baserades på en systematisk litteraturstudie som var inriktat på 
huvudämnet. Arbetet delades upp i tre olika delar: informationsinsamling, analys och inlärning. 

En viktig del av processen var att de publicerade källor som studerades var relevanta för 
forskningen i problemområdet. I detta arbete granskades och studerades material med anknytning till 
NoSQL-databaser. Det lästes även ett antal artiklar och böcker som 
behandlade områden som är närbesläktade med problemområdet såsom 
relationsdatabaser, distribuerade system, DBMS, skalning, replikering etc. 

Denna studie utformade ett konceptuellt ramverk för vår undersökning [6]. Det hjälpte oss att 
sätta samman en djupare förståelse för att identifiera, syntetisera och värdera konceptet NoSQL [7]. I 
vårt fall omfattade det främst sökningar i datavetenskapliga databaser med hjälp av relevanta 
nyckelord.  

Litteraturgranskningen genomfördes i två delar. Först söktes och utforskades böcker och artiklar 
relevanta för ämnet. Alla litteraturkällor studerades noggrant och validerades. Informationen 
kategoriserades efter delmål för att göra den lättare att läsa, analysera och bearbeta [8]. Den andra 
delen av arbetet innebar analys av informationen som samlades. Samtidigt planerades vad studien 
skulle diskutera gällande vald metod, källkritik och eventuella hinder i arbetsprocessen och förslag på 
vidare forskning i ämnet. 

2.2 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som avsågs passa bäst för denna studie utifrån vald forskningsstrategi och 
metodansats var litteratursökning. Tyvärr var det inte lätt att hitta böcker för att kunna täcka hela 
bilden av ämnets synvinklar. Istället blev artiklar på Internet och publikationer i biblioteksdatabaser de 
huvudsakliga källorna. 

Genom biblioteksökning söktes relevant facklitteratur. Mycket information kom från den högt 
värderade databasen ACM Digital Library. 

Informationssökningen baserades på nyckelorden ”NoSQL”, ”databas”, ”non-relational”, ”key-
value” etc. 
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Förutom den systematiska sökningen utfördes också en manuell sökning av information utifrån 
referenslistor från olika artiklar för att finna andra relevanta artiklar. Ibland var det nödvändigt att 
besöka särskilda forum eller portaler som pekade på någon forskningsrapport eller artikel inom det 
studerade området. 

2.3 Kvalitetsgranskning av källor 

När litteraturstudie används som arbetsmetod är det viktigt att kontrollera källornas trovärdighet. På 
grund av att den största delen av informationssamlingen utfördes på Internet var det betydelsefullt att 
informationen kontrollerades för att säkerställa att den var korrekt. Det är viktigt att vara säker på att 
materialet som används har gått igenom någon form av kvalitetsgranskningsprocess.  

Vi antog att alla resurser som är tillgängliga från ett forsknings- eller akademiskt bibliotek i form 
av kursböcker, skrifter och artiklar har utvärderats av forskare, förläggare och bibliotekarier och är 
accepterade inom den vetenskapliga kretsen [9]. 

Kvalitetsgranskning på resurser som hittades genom Internet utgick från följande kriterier [9]: 
� Resurslämplighet – att säkerställa att material är speciell inriktad på en aspekt av ämnet.  
� Informationen är gällande och aktuellt – att se till att resursen kommer från rätt tidsperiod, att 

det finns datum på hemsidan och att informationen är tydligt daterad. 
� Auktoritet – att dokumentet anger biografisk information, författarens akademiska meriter, 

position och status och ytterligare uppgifter i form av e-postadress och yrkesbakgrund, 
institutionsinformation och adress. 

� Publicering – att se till att det finns sidhuvud, sidfot, eller en distinkt stämpel som visar att 
dokumentet är en del av en officiell akademisk eller vetenskaplig webbplats och att 
dokumenten är utarbetade som en del av författarens yrkesuppgifter (inom sitt fackområde). 

Alla litteraturresurser värderades enligt följande kategorier: 
� Kvalitet i skrivande. 

Vi bedömde att texten är välskriven. 
� Författare av publiceringen. 

Vi kontrollerade att resursen var publicerad av expert(er) i ämnet. 
� Kostnad för resursen. 

Vid uppsatsskrivandet användes endast dokument som var kostnadsfria för studenter. 
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2.4 Arbetsprocess 

I den inledande fasen av arbetsprocessen planerades vårt arbete på sådant sätt att det utan problem 
skulle hinna genomföras under den utsatta projekttiden. Samtidigt fastställdes alla standarder som gäller 
rapportutseende som ska tillämpas under uppsatsskrivande. 

Arbetet påbörjades med att skriva en kort beskrivning av examensarbetet. Denna skickades ut till 
handledaren och uppdragsgivaren för godkännande. Underlaget till teorin blev omfattande till en 
början eftersom vi studerade alla möjliga källor. Men efter genomgång och filtrering utformades det 
material som kom att spela den största rollen i studien. Efter inlärning av teori och genomförda tester 
sammanställdes och analyserades alla resultat för att få fram det som var viktigt för vår studie. I 
tabellen nedan återges den tidsplanering som låg till grund för arbetets gång. 
 

Kalendervecka Moment 
14 Förberedelser till utforskning 
15-18 Informationsinsamling 
19-20 Inlärning 
20-21 Slutförande av dokumentation 
22-23 Arbete med texten, förberedande av presentation och 

opposition 

 
Processen med arbetet var iterativ och bestod av olika faser. Rapportskrivande skedde under hela 
arbetstiden. 
 

 
                                                   Bild 1. Ett diagram på arbetsprocessen. 
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3. Grundteori 
Den här teoridelen förklarar grundbegrepp inom databasteknik samt gör en översiktlig genomgång av 
relationsdatabaser för att förstå resonemangen senare i rapporten. 

3.1 Definitioner 

För att undvika oklarheter angående olika begrepp så kommer här en förklaring på dem. 
De är sorterade i bokstavsordning. 

3.1.1 ACID 

ACID-modellen är ett av de viktigaste begreppen inom databasteorin. ACID (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability) är en uppsättning egenskaper som garanterar att databastransaktionerna sker 
tillförlitligt. Begreppet ACID utvärderar databaser och deras arkitektur.  

� Atomicity (odelbarhet) – transaktioner måste följa ”allt eller inget”-regeln. Varje transaktion 
(en följd av operationer som hör ihop som en enhet) sägs vara odelbar. Det betyder att antingen 
genomförs hela transaktionen (commit), eller så ska inga ändringar alls göras [10]. Om en del 
av transaktionen misslyckas ska hela transaktionen backas tillbaka (rollback). 

� Consistency (konsistensbevarande) – endast giltiga data skrivs till databasen. Om en 
transaktion som bryter mot databasens konsistensregler utförs, ska hela transaktionen rullas 
tillbaka och databasen återställas till status som var innan transaktionen. Om en transaktion är 
lyckad kommer det att ta databasen från en status som stämmer med reglerna till en annan 
status som också stämmer med reglerna.  
Vi väljer i det här arbetet att översätta ”consistency” till konsistens för enkelhets skull, trots att 
det ordet har en annan betydelse utanför databasvärlden. Här betyder det 
ungefär ”överrensstämmelse”. 

� Isolation (isolering) – om transaktioner sker samtidigt ska de inte påverka varandras 
genomförande.  

� Durability (hållbarhet) – säkerställer att om transaktionen är genomförd och avslutad ska de 
ändringar den gjort, aldrig försvinna ur databasen [10].  

ACID tillämpas inom RDBMS. 

3.1.2 BASE 

BASE är en motsvarighet (eller snarare motsats) till ACID. Om ACID kräver konsistens vid slutet av 
varje transaktion accepterar BASE att data i systemet kan vara inkonsistent en kort tid efter en 
förändring. Även om det låter förbryllande kan det fungera och hanteras ganska bra i praktiken och 
leda till sådana nivåer av skalbarhet som inte kan uppnås med ACID [11].  
BASE betyder: 

� Basically available – systemet verkar fungera hela tiden. 
� Soft state – det behöver inte vara konsistent hela tiden. 
� Eventually consistent – blir konsistent vid en senare tidpunkt. När inga uppdateringar sker 

under en lång tid, så kommer så småningom alla uppdateringar att röra sig genom systemet 
och alla repliker kommer till sist att vara konsistenta. 

Många stora system bygger på BASE, t ex Google, Yahoo, Facebook, Amazon, eBay. 
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3.1.3 B-träd 

B-träd är datalagringsstruktur i form av ett balanserat sökträd. Den här strukturen kan vara användbar 
för att snabbt hantera stora datamängder [12]. 
 

 
                                     

       Bild 2. B-träd i en nyckelvärde-databas. Bilden är från www.dotkam.com 

3.1.4 BLOB 

”Binary Large Object” är en samling av binära data lagrad som en enda enhet i ett datalagringssystem. 
BLOB är ofta bilder, ljud eller annat mediaobjekt i form av binär kod [13]. 

3.1.5 Bloomfilter 

Bloomfilter är en datastruktur som används för att testa om ett element är medlem i en mängd. Filtret 
medger kortare bearbetningstid och mindre lagringsutrymme än en exakt metod. Bloomfilter kan 
ge ”falska träffar” men inga ”falska missar”. Bloomfilter kan använda ett förutbestämt minne. Ju större 
minne desto mindre chans till ”falska träffar”. Det stöder lagring av nya element i mängden, men inte 
borttagning av de befintliga. Med en storleksökning på den lagrade mängden så ökar sannolikheten 
för ”falska träffar” [14]. 

3.1.6 CAP 

Consistency (konsistens), Availability (tillgänglighet) och Partition tolerance (tålighet mot 
partitionering) – önskvärda egenskaper hos NoSQL-databaser med svårkategoriserad information som 
textdokument, musik och video. Teoretiskt kan man uppfylla två av tre av dessa egenskaper. CAP är 
ett alternativ till ACID [15]. 
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3.1.7 Databas 

Connoly och Begg definierar databas som en gemensam samling av logiskt relaterade data och 
tillhörande beskrivning av data designat för att tillgodose behovet av information i en organisation [16]. 
Dessa data är skilda från specifika program med idén att flera olika applikationer kan använda samma 
informationssamling för att lagra och bearbeta information och därmed kan informationen hållas 
aktuell och konsistent. Dessa data måste vara ihopkopplade och integrerade. 

En databas ingår i de flesta informationssystem och därför är det viktigt att databasen uppfyller 
kundernas och användarnas krav. Ibland används ordet ”databas” även för att beteckna det som kallas 
för DBMS (databashanterare). 

3.1.8 Datakomprimering 

Datakomprimering eller datakompression är en process av databearbetning där information kodas om 
på ett sätt att den tar mindre plats på informationsbärande enheter. Ickedestruktiva (exakta) 
komprimeringsalgoritmer kodar om klartexten så att mängden redundant data minskas utan någon 
informationsförlust. Destruktiva (inexakta) komprimeringsmetoder används då en viss 
informationsförlust är acceptabel. Används rutinmässigt vid hantering av ljud-, bild- och videofiler 
eftersom de annars skulle bli ohanterligt stora. 
Komprimering används när: 

� Samling av stora mängder av data leder till att minnet så småningom blir fullt. Komprimerade 
filer tar mindre plats. 

� Webbsidor innehåller mycket information som tar tid att hämta. Komprimerade filer går 
snabbare att överföra [17]. 

3.1.9 Datamodell 

Datamodeller beskriver den del av verkligheten som ska avbildas när man bygger upp en databas [18]. 
Datamodeller är en samling ritningar som åskådliggör representationer av verkliga företeelser och 
sambanden mellan dem. Den termen används också ofta för att hänvisa till en samling av 
datastrukturtyper. 

3.1.10 Databasschema 

Ett schema är en statisk beskrivning av databasen enligt en viss datamodell. Databasschema är en 
beskrivning av vilka data som kan finnas i en databas, oberoende av vilket innehåll som råkar finnas i 
databasen just nu. I schemat ingår bland annat vilka fält som posttypen har, vilka värden de kan 
innehålla, och vilka nycklar som finns [19]. 

3.1.11 Datormoln 

Utvecklingen av webb- och andra applikationer rör sig mot datormoln. Datormoln är en teknologi 
baserad på användning av datorer över Internet. Med sådan teknologi kan stora skalbara resurser, 
exempelvis processorkraft, lagring, databearbetning och beräkningar tillhandahållas som tjänster på 
Internet till användare som då inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över 
infrastrukturen [20].  

Det handlar om att applikationer körs på ett ställe, t ex webbläsaren, och informationen sparas på 
någon server i det så kallade molnet. 
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          Bild 3.  Exempel på datormoln. Bilden är från en.wikipedia.org 

Man kan föreställa sig en stor ”farm” av servrar där en webbapplikation på en av dessa servrar delas 
med många andra program. Någon skickar en länk till den applikationen från en populär hemsida och 
applikationen är plötsligt översvämmad av trafik. I ett moln kan flera servrar allokeras dynamiskt för 
att hantera denna trafik. Ingen uppkoppling bryts och webbapplikationen fortsätter att fungera [21]. 

3.1.12 Distribuerad miljö 

Distribuerade miljöer är kluster av datorer som är sammanslutna genom Internet eller andra former av 
nätverk [22]. Det är ett alternativ till att bygga ut kapacitet i enskilda servrar med t ex CPUarkitektur 
med flera kärnor. 

3.1.13 Fragmentering 

Fragmentering innebär att t ex en tabell delas upp och lagras på olika ställen. Man kan fragmentera 
horisontellt eller vertikalt. Vid horisontell fragmentering placeras hela rader på olika lagringsplatser. 
Vid vertikal fragmentering placeras kolumnerna på olika platser [23]. 

3.1.14 Hashtabell 

Hashtabell är en struktur där data lagras tillsammans med en nyckel [24]. Hashtabeller används 
speciellt för att genomföra snabba sökningar när man har stora mängder data. I nedanstående exempel 
kan man se hur information i en telefonbok lagras i en hashtabell. Abonnentens namn används som 
nyckel och med hjälp av index beräknas den faktiska platsen för värdet. Kapaciteten på lagret N = 
1000 objekt. I detta fall är ett objekt en pekare till ytterligare information om abonnenten. 
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          Bild 4.  Exempel på hashtabell. Bilden är från no.wikipedia.org 

 
Hashtabeller bygger på följande regel: ”Om ett element x finns i tabellen ska det finnas på plats y, 
annars inte alls” [25]. 

Distribuerade hashtabeller (DHT) är uppdelade på många datorer i nätverk på ett sådant sätt att 
det går snabbt att hitta önskat information. Varje sökbar resurs i nätet (t ex musik i mp3-format) 
tilldelas en nyckel som säger var i nätet resursen finns. Denna information (alltså nycklarna, inte 
resurserna) lagras i en tabell på en av flera servrar på nätet enligt ett förutsägbart system: servrarna 
delar upp numren mellan sig i nummerordning. När man ställer en fråga är det, när man har tagit fram 
nyckeln, lätt att räkna ut vilken server i nätet som har den sökta informationen. 

3.1.15 JOIN 

JOIN är en operation i en relationsdatabas som går ut på att man kombinerar de rader från två tabeller 
som passar ihop enligt visst villkor [26]. 

3.1.16 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) är ett kompakt, textbaserat format för datorer som används för att 
överföring av data över Internet. JSON är ett internt dataformat, hur informationen presenteras är upp 
till programmeraren [27]. Exempel på JSON-dokument [28]: 
 

 

JSON är enklare i sin struktur än XML, tar mindre utrymme och är mer anpassad för moderna 
programspråk, medan XML är en typ av ”markup language”, likt HTML.  
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3.1.17 Klustring 

Klustring innebär att en tjänst delas upp på flera olika fysiska enheter. T ex kan en och samma 
webbserver exekveras på flera olika servrar. Alla servrar tillsammans ingår i ett kluster. Klustring kan 
göras för att öka exekveringshastigheten, då flera uppgifter kan exekveras parallellt. Det kan också ske 
för att öka tillgängligheten eftersom tjänsten fortfarande är uppe om en av servrarna i klustret felar. 

3.1.18 Linq 

Language-Integrated Query introducerades i .NET Framework 3.5. Det är en metodsamling för att 
utföra filtreringar och projektioner på arrayer, enumerables, XML eller externa datakällor. I Linq ingår 
följande delar: Linq to Object, Linq to XML och Linq to SQL. Men förutom det så kan leverantörer av 
andra typer av databaser koppla till Linq. T ex när det gäller MongoDB så implementeras detta i 
MongoDB.Linq-biblioteket [29]. 

3.1.19 MapReduce 

Ett ramverk från Google för bearbetning av mycket stora datamängder i distribuerade system genom 
att använda ett stort antal servrar. Map innebär att master-servern tar indata och delar upp det i ett antal 
mindre delar som distribueras ut på ett antal servrar för att processas. Reduce kombinerar sedan ihop 
delresultaten [30]. 

3.1.20 Marshalling 

Marshalling (liknar serialisering) är en process med omvandling av presentation av ett objekt i minnet 
till det dataformat som är lämplig för lagring eller överföring. Det används vanligtvis när data flyttas 
mellan olika delar av ett datorprogram eller från ett program till ett annat [31]. 

3.1.21 Mashup 

Mashup är en webbsida som kombinerar information eller tjänster från andra oberoende webbsidor och 
som är fristående från dem. Det är en vanlig teknik i Web 2.0 [32]. 

3.1.22 Master-Slav 

Master-Slav är en modell av kommunikation där en enhet eller process har kontroll över ett eller flera 
andra enheter [33]. Enligt denna modell måste alla uppdateringsförfrågningar gå till ”master” när 
uppdateringen görs och sedan asynkront skickas till slavar. Det finns ett tidsfönster där data förloras 
om mastern kraschar innan den spridit sin uppdatering till alla slavar. 

3.1.23 Master-Master  

Master-Master (kallas även Multi-master) är en replikeringsmetod för en databas som medger att 
informationen ska lagras av en grupp av datorer och uppdateras av någon medlem i gruppen. Multi-
master-replikering garanterar att vid ändring i data som görs på en nod uppdateras data i resten av 
gruppen och löser eventuella konflikter som kan uppstå mellan samtidiga ändringar som gjorts av olika 
noder i grupp [34]. 
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3.1.24 Memcached 

Memcached är ett distribuerat minnescache-system som används av många webbplatser för att 
påskynda dynamiska databasdrivna webbsidor med caching av data och objekt i RAM-minnet för att 
minska antalet läsningar från extern datakälla [35]. 

3.1.25 Omedelbar konsistens  

Omedelbar konsistens är ett av begreppen som används i distribuerade miljöer i motsats till ”eventual 
consistency”(3.1.2). ”Omedelbart” innebär att när en uppdateringsoperation återgår till användaren 
med ett lyckat resultat, är resultatet av uppdateringen omedelbart synlig för alla användare [36]. 

3.1.26 Partitionering 

En databas-partition är en del av en databas som består av databasens egna data, index, 
konfigurationsfiler och transaktionsförteckningar. En databas-partition kallas ibland för en nod eller en 
databasnod. En partitionerad databas är en databas med två eller flera databas-partitioner. Tabeller kan 
placeras i en eller flera partitioner. När en tabell består av flera partitioner, lagras några av dess rader i 
en partition och andra rader lagras i en annan partition [37]. 

3.1.27 Replikering 

Replikering är automatisk kopiering och delning av information mellan resurser. Detta innebär att data 
ligger kopierad på flera diskar och på olika platser. Man gör replikering med syftet att förbättra 
tillförlitligheten, feltolerans och tillgänglighet. Replikering kan göras så att varje transaktion eller 
annan ändring kopieras omedelbart, eller att hela databaser, webbsidor eller andra dokument kopieras 
regelbundet. 

Det finns två typer av replikering: synkron och asynkron. Synkron replikering innebär att data 
uppdateras samtidigt på alla servrar. Vid asynkron replikering sker uppdateringarna inte samtidigt, det 
ställer lägre krav på nätet [38, 39]. 

3.1.28 REST 

Representational State Transfer är en webbarkitektur med ett antal regler för hur kommunikation 
mellan klient och server ska genomföras.  
Varje resurs på webben ska identifieras med ett URI. De grundläggande metoderna GET, POST, PUT, 
DELETE talar om vad som ska göras med en specifik resurs.  
Typ av innehåll identifieras med MIME types, t ex ”text/html” [40]. MIME står för ”Multipurpose 
Internet Mail Extensions”, ursprungligen för användning i mail, sedermera betecknande Internet Media 
Type i Internetprotokoll som t ex HTTP [41]. 

3.1.29 Skalning 

Vertikal skalning och horisontell skalning är två metoder för att ändra infrastruktur för att öka 
prestandan. Här är en jämförelse mellan för och nackdelar hos skalningsmetoderna, med fokusering på 
RDBMS [42]: 

� Vertikal skalning innebär att förbättra resurserna för databasen genom att lägga till ytterligare 
hårdvara (t ex processorer och minne) till befintliga datorer. 
Fördel: Lägga till ny maskinvara till en maskin kommer utan tvekan att öka prestandan.      
Nackdel: Hårdvara är oftast dyr. 

� Horisontell skalning betyder att partitionera databasen så att olika delar av informationen är 
uppdelad på separata databasservrar. 
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Fördelar: Det gör att designen blir mer skalbart. Om nuvarande struktur upplevs som en 
flaskhals, kan man distribuera arbetsbelastningen till flera maskiner. Uppdelningen sker 
vanligtvis i form av att dela logiskt relaterade tabeller till olika servrar eller horisontellt dela 
tabeller så att varje databasserver äger en del av datasetet. Man kan också blanda dessa två 
metoder. En annan fördel är att det potentiellt kan hantera stor last av transaktioner. Dessutom 
är det oftast inte nödvändigt att köpa dyr hårdvara som vertikal skalning kräver. I flesta fall är 
horisontell skalning mest kostnadseffektiv. 

Nackdelar: Det är mycket svårt att utveckla en sådan strategi. I själva verket är det ofta 
enbart rekommenderat när nuvarande system hanterar i genomsnitt N antal transaktioner per 
minut och inte klarar av mer. Problemet handlar om hur man ska sprida lasten mellan servrarna 
i sin serverpool. Denna form av skalning är svårare att underhålla, har många rörliga delar, och 
är det är besvärligt att logiskt dela data och tabeller så att belastningen är jämnt fördelad på de 
olika servrarna. 

3.1.30 Solid-state drive 

Solid-state drive (SSD) är en typ av lagringsmedium som fyller samma uppgift som en traditionell 
hårddisk men som saknar rörliga delar. SSD använder sig av samma slags minnen som flashbaserade 
minnen men har utformats med samma signal- och elektriska gränssnitt som vanliga hårddiskar [43]. 

3.1.31 SQL 

SQL (Structured Query Language) är ett standardspråk för dataåtkomst som har blivit global standard 
[2]. Det utvecklades av IBM på 1970-talet för att lagra, hämta och modifiera data i en relationsdatabas. 
Med hjälp av detta språk gör man sökningar i en databas genom att ställa frågor till en 
databashanterare. Nu är SQL en öppen standard med meningen att det ska fungera på samma sätt i alla 
databashanterare, oavsett leverantör. Inom SQL finns det ett antal dialekter. 

3.1.32 Storage Area Network 

Storage Area Network är ett nätverk som kopplar samman virtualiserade lagringsenheter där nätverket 
kan vara distribuerat eller lokalt. Man kopplar upp lagringsenheterna på sådant sätt att hela 
organisationen får enkel tillgång till data. Lagringsplatser virtualiseras så att installation och 
administration av nya enheter kan automatiseras. Ett typiskt SAN består av ett hårddiskkluster och 
omfattar även säkerhetskopiering (arkivering, backup och spegling från hårdvaran) [45]. 

3.1.33 Thrift 

Thrift är ett bibliotek från Facebook som används för smidig kommunikation mellan programspråken 
C + +, Java, Python, PHP, Ruby, Erlang, Perl, Haskell, C #, Cocoa, Smalltalk, och OCaml. Med Thrift 
kan man definiera datatyper och interface i en enkel neutral definitionsfil. Med denna fil genereras kod 
som används för att bygga klienter och servrar som kommunicerar över de olika språken. T ex för att 
skriva en kod för att lagra ett objekt med användarnamn för ett webbgränssnitt kan man skriva en 
Thrift-fil på följande sätt [46]: 
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3.1.34 XQuery 

XQuery är ett frågespråk som stöder sökning och extraktion av allt från korta textmeddelanden och 
webbtjänstmeddelanden, till sökning i databaser av terabyte-storlek. XQuery fungerar som ett enhetligt 
gränssnitt för åtkomst av XML-data, motsvarande den roll SQL har för relationsdatabaser [47]. 
XQuery fungerar på alla typer av XML-dokument och den kan även söka information i andra format 
[48]. 

3.1.35 Öppen källkod 

Öppen källkod är mjukvara där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och 
vidaredistribuera för den som vill [49]. Det är tillåtet att ändra källkoden, kompilera den och att köra 
den ändrade versionen. 
En stor del av all kommersiell mjukvara har fått sin motsvarighet i öppen källkod. 

3.2 Relationsdatabas 

År 1970 introducerade E.F Codd begreppet “relationsdatabas” i sitt arbete “A Relational Model of 
Data for Large Shared Data Banks” som publicerades i Communications of the ACM. 
Relationsdatabasen är det vanligaste informationslagringssystemet som uppfyller affärsverksamheters 
krav på datalagring, minskar redundans och inkonsistens och erbjuder stöd för parallell åtkomst och 
transaktionshantering. Nästan alla databassystem som används idag är RDBMS (Relational Database 
Management System), t ex Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase. Dessa databaser är fortfarande 
mycket populära. De har ett mycket omfattande stöd i form av dokumentation på Internet och i 
bokform. För mindre projekt kan SQL-databaser erbjuda något som liknar ett ”plug-and-play” 
datalagringsmiljö. 

Datamodellen behandlar tre informationsaspekter: datastruktur, datamanipulering och 
dataintegritet [16]. 

struct UserProfile { 

  1: i32 uid, 

  2: string name, 

  3: string blurb 

} 

service UserStorage { 

  void store(1: UserProfile user), 

  UserProfile retrieve(1: i32 uid) 

} 
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3.2.1 Datastruktur 

Relationsdatabasen presenterar data som tabeller. Varje tabell har ett unikt namn och består av 
specifika värden i form av kolumner och poster i form av rader. Varje kolumn har ett namn som 
fungerar som attribut, och alla värden i en kolumn har samma datatyp. Kolumnerna har en viss ordning 
vilket definierats vid databasdesign, medan raderna ligger i slumpmässig ordning. Varje rad i en tabell 
är unik. Skärningspunkten mellan en kolumn och en rad ger exakt ett värde. Frågeställningar till 
sådana databaser returnerar svaret i form av tabeller. 
 

 
                  

 Bild 5. Ett exempel på en typisk relationsmodell. Bilden är från www.readwriteweb.com 

3.2.2 Datamanipulering 

All lagring och manipulering av data i en databas sker via ett databashanteringssystem, DBMS. 
Datamanipulering utgörs av fyra olika typer: datahämtning, datainsättning, databorttagning, 
modifiering av lagrad data. I en relationsdatabas manipuleras data med hjälp av SQLs olika 
operationer, t ex SELECT, UPDATE och JOIN. SQL har en formell semantik baserad på databasens 
logik. 

3.2.3 Dataintegritet 

Dataintegritet syftar på datas validitet och konsistens. Data i en databas lagras i ett givet format. Varje 
rad i en tabell identifieras unikt med en eller flera kolumner som kallas primärnyckel. Inga 
komponenter som ingår i en primärnyckel får ha värdet NULL. Relationerna mellan tabellerna 
realiseras genom att tabellerna delar på en eller flera kolumner som kallas främmande nyckel. 
Främmande nyckel är antingen NULL eller har samma värde som i den tabell där denna nyckel 
uppträder som primärnyckel. 

         CAR 

carkey 

  bkue 

makekey modelkey colorkey 

     COLOR 

color colorkey 

    2003     2      1      1       1 

    2005     3      1      2       2 

    2005     2      1      2       3 

    2 

  red 

  green 

    1 

    year 

    3 

       MAKEMODEL 

model makekey modelkey 

    1 Pathfinder 

 
    1 

Bluebird     2     2 

     MAKE 

Nissan     1 

make makekey 

    3     1 Civic 

    2 Honda 
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3.2.4 Fördelar med relationsdatabas 

Relationsdatabaser är en välkänd teknik med en mängd funktioner som förenklar för människor som 
använder dem. Det finns många fördelar med relationsdatabaser. Bland dem är [16]: 

� Relationsdatabaser är en välkänd och allmänt använd teknik med en mängd av funktioner som 
fungerar bra i många applikationer. 

� Denna typ av databaser använder ett standardiserat och interoperabelt frågespråk SQL. 
� Relationsdatabaser har stabila databasmotorer. 
� De karakteriseras av bra prestanda om datamängden inte är för stor. 
� Relationsdatabaser har utmärkta säkerhetskopieringslösningar. 
� De har stöd för ACID. 

3.2.5 Problem med relationsdatabas i webbapplikationer 

Det finns några nackdelar som försvårar användandet i modern webbmiljö. Det är framförallt: 
� Oflexibel struktur på data eftersom databasen är fördefinierad av tabeller med kolumner med 

fasta namn och typer [16]. 
� Relationsdatabaser har hög komplexitet. Allt information konverteras till data i tabeller och när 

uppgifterna inte ryms i en tabell i databasen kan strukturen bli komplex, svår och långsamt att 
arbeta med [16]. 

� Systemen erbjuder en stor uppsättning funktioner. Men databasanvändarna behöver ofta inte 
alla funktioner. Alla extra funktioner ökar kostnader och komplexitet [16]. 

� En traditionell relationsdatabas är centraliserad och därmed svår att öka prestandan på annat än 
genom att uppgradera hårdvaran. 

� Databaser använder SQL som frågespråk och det kan bara arbeta med strukturerade, 
relationsmässigt organiserade databaser med fast tabellinformation. SQL kan medföra stora 
mängder av komplex kod och fungerar sämre med moderna agila utvecklingsmetoder [50]. T 
ex kan frågeoptimeraren tvingas välja mellan många potentiella sökalgoritmer redan med en 
relativt enkel SELECT-sats. 

� Komplexa frågor baserade på multipla kriterier kräver stora datorresurser. 
� JOIN av tabeller över ett distribuerat system är tidskrävande.  
� Systemen är inte designade för datapartitionering, så distribuering av deras funktionalitet är en 

svår uppgift [50]. 
� Hantering av relationsdatabaser kan vara ganska tidskrävande. Varje SQL-databas kommer 

med sin egen värld av konfigurationsalternativ, prestanda, buggar och verktyg. 

3.2.6 Olika tekniker för att anpassa en relationsdatabas till moderna krav 

Relationsdatamodell med sitt fasta databasschema är inte anpassad för att hantera informationen från 
nätet som ofta är flytande, löst uppbyggd och föränderlig över tiden. Dessutom är webbdata 
ofta ”mashed up” (3.1.21) [51]. 

Traditionella system är inte avsedda för att fungera i ett kluster där alla maskiner är beredda på 
att läsa och skriva data. Detta beror till stor del på de begränsningar som gäller dataintegritet. För att 
uppfylla integritetskontroll måste databasen ha lätt, snabb tillgång till alla data hela tiden för att se till 
att dubbletter inte förs in i systemet och att brott emot begränsningar har skett etc. Dessutom kan 
hantering av mycket stora datamängder snabbt orsaka oönskade konsekvenser i applikationen i form 
av ”flaskhalsar”. Befintliga funktioner för att hantera hög trafik visade sig vara ett mycket mindre 
problem än att lägga till nya funktioner. Det finns tekniker för att skala relationsdatabaser vertikalt 
men de löser inte alla problem. 
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En populär metod är att använda en eller flera slavdatabaser (3.1.22) för läsoperationer medan alla 
skrivoperationer utförs av masterdatabasen som kontinuerligt synkroniseras med slavdatabasen så att 
data är i konsistent tillstånd. Denna metod fungerar utmärkt för läsoperationer men är inte till hjälp för 
program som skapar, uppdaterar och tar bort objekt. 

Partitionering är en annan metod, som innebär en uppdelning av data upp på flera olika databaser 
som baseras på vissa kriterier. Men denna metod tillför en enorm komplexitet på applikationen. 
Master-Master replikering (3.1.23) kan användas för att hålla flera masterdatabaser synkroniserade, då 
alla databasservrar kan utföra läs- och skrivoperationer. Men för vissa program kan replikering inte 
hänga med i detta fall [52]. 

4. Introduktion till NoSQL 
I det här avsnittet görs en grundlig genomgång av begreppet NoSQL. 

4.1 NoSQL basbegrepp 

NoSQL-rörelsen startade för inte så många år sedan och växer för närvarande snabbt. Vad som avses 
med NoSQL är något otydligt och det är svårt att beskriva eftersom det utvecklats ad-hoc med olika 
datamodeller och funktioner. Ofta kallar man dessa nya system ”datalager” eftersom 
begreppet ”databas” relateras till traditionella DBMS. 

Termen NoSQL användes första gången 1998 som namnet för relationsdatabas med öppen 
källkod som inte använder SQL som frågespråk [53]. Uppfinnaren Carlo Strozzi anger sin definition 
på NoSQL som ”a fast, portable, relational database management system without arbitrary limits” 
[54]. Därmed lämnas den varianten av databas därhän i denna uppsats. 

Begreppet presenterades på nytt i början av 2009 genom att en anställd på Rackspace vid namn 
Eric Evans försökte beskriva framväxten av ett antal icke-relationella distribuerade datalagringssystem 
som inte tillhandahåller ACID-garantier. ”Dessa databaser kräver inte fasta tabellscheman, undviker 
JOIN-operationer och är horisontellt skalbara”. Själva begreppet ”NoSQL” dök upp utan att 
egentligen analyserats fram. Egentligen hade kanske ”NoRel” varit ett bättre samlingsnamn för att 
poängtera att de är alternativ till relationsdatabaser. Ett sätt att tolka begreppet NoSQL är som ”not 
only SQL” och inte ”not SQL”, med det syftas på att moderna applikationer utvecklas mot en 
användning av system med både SQL- och icke-SQL-faciliteter. Att precisera NoSQL-rörelsen i 
termer som innebär att SQL är passé eller föråldrat, är inte korrekt. 

NoSQL-databaser hanterar ostrukturerade data som textfiler, e-post, multimedia och sociala 
media på ett naturligt sätt. De representerar en annan lösning för hur man hanterar information än 
traditionella databaser som t ex MySQL, DB2, SQL Server, Oracle eller PostgreSQL. 

En av orsakerna till det stora intresset för NoSQL är deras förmåga vad gäller horisontell 
skalning, som är ett av de största kraven i moderna webbapplikationer. Det finns inga bestämda 
kriterier för hur dessa databaser ska vara uppbyggda men det finns några gemensamma nämnare:  

� NoSQL-databaser har inte scheman i samma mening som relationsdatabaser. Data organiseras 
inte i tabeller som är relaterade via gemensamma värden i vissa kolumner.  

� NoSQL har förmågan att definiera attribut dynamiskt. 
� Information i NoSQL kan bli skalade över hundratals eller tusentals noder både för att bearbeta 

volymen av inkommande anrop och att hantera komplexiteten. T ex Google hanterar stora 
mängder frågor som kräver ett komplicerat arbete (t ex att bland miljarder dokument hitta alla 
som är ”mest relevanta” till ett speciellt ord) därför att systemet kan skala linjärt med avseende 
på såväl storlek på databasen som volymen av frågor [55]. 

� NoSQL använder en decentraliserad modell som underlättar replikering mellan noder och 
prestandan ökar linjärt med de nya noder som läggs till i databasklustret, vilket är särskilt 
viktigt för applikationer med stora datamängder [98]. 

� Istället för transaktionsgarantier (ACID) erbjuder de flexibilitet, snabbhet och skalbarhet. 
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� Data i NoSQL-databaser är inte normaliserat. 
� Data är inte alltid konsistent. Den mesta informationen uppdateras inte genast, men det spelar 

inte så stor roll om viss data är lite föråldrad. T ex om man använder trackern för FedEx att leta 
efter ett paket och de data som visas är 30 minuter ”off-date”, är inte det så allvarligt. Detta 
faktum medger skalbarhet genom att man kan göra ”lata” kopieringar av data till extra diskar 
[55]. 

� Många NoSQL-system praktiserar CAP-teoremet (3.1.6), vilket innebär att enbart två av de tre 
egenskaperna kan tillgodoses samtidigt. Ibland är dessa egenskaper kontrollerbara. 

� Transaktioner kan oftast inte röra mer än en post samtidigt. 
� NoSQL-system har hög tillgänglighet. Detta uppnås genom att vid fel fortsätter programmet att 

arbeta med en kopia.  
� Det finns stöd för replikering. 
� Systemen karakteriseras av en enkel API. 

 
De här nya datalagringssystemen fungerar bra för vissa arbetsflöden i många miljöer. Men det är 
viktigt att förstå att NoSQL-rörelsen inte står i motsats till RDBMS. Huvudtanken bakom rörelsen är 
att visa på alternativ till den dominerande databastypen och göra utvecklare medvetna om att 
datalagring inte med automatik behöver innebära relationsdatabaser. 

4.2 NoSQL kategorisering 

Det finns rätt många typer av NoSQL som sparar och representerar data på olika sätt. Det finns också 
andra icke-relationella system, som XML-databaser och objektorienterade databaser etc. Dessa typer 
behandlas inte i det här arbetet. 

Bakom termen NoSQL döljer sig ett stort antal produkter som kan delas upp i grupper beroende 
på hur deras datamodell ser ut.  

NoSQL kan lagra skalära värden såsom tal, strängar, BLOB samt komplexa objekt. Men de 
skiljer sig i de dataelement som ligger till grund för strukturen [57]. Sådana dataelement är [58]: 

� Tupel – en uppsättning nyckel/värde par.  
� Dokument – en uppsättning nyckel/värde par där värdena kan vara komplexa. Namn på attribut 

är dynamiskt definierade för varje dokument vid ”runtime”. Ett dokument skiljer sig från ett 
tupel på så sätt att attribut inte definieras i ett globalt schema och komplexa eller nästlade 
värden är tillåtna. 

� Kolumn – en hybrid mellan en tupel och ett dokument där attributfamiljer definieras i ett 
schema men nya attribut kan läggas dynamiskt. 

� Graf – en mängd av noder (objekt) och en mängd av kopplingar (relationer) mellan dem. 
Vi har valt att gruppera NoSQL i fyra kategorier enligt deras datamodell: distribuerade nyckelvärde-, 
dokumentorienterade, kolumnorienterade och grafdatabaser.  

4.2.1 Nyckelvärde-databaser 

4.2.1.1 Funktionalitet 

RDBMS passar bra för webbapplikationer där det finns behov av dynamiska frågor med yttre och inre 
JOIN, UNION och komplicerade beräkningar över stora tabeller. Men sättet att tänka ändras mot en 
mera objektorienterad modell och försök att sätta in objektorienterade modeller i relationsdatabaser. 
Detta leder till komplexa hierarkier av tabeller. Servrar som använder sig av SQL-standarden måste 
exekvera en hel del kod som inte har någon nytta vid enkel datalagring och detta påverkar databasens 
minneskrav, säkerhet och har försämrad prestanda som följd [57]. 
Dessa problem kan lösas med hjälp av nyckelvärde-databaser som har utvecklats under de senaste åren 
som ett alternativ till relationsdatabaser. Nyckelvärde-databaser är objektorienterade, dvs. alla 
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relevanta data om ett föremål lagras i objektet vilket förbättrar skalbarhet genom att eliminera behovet 
av JOIN-operationer mellan flera tabeller. 

En domän (motsvarande tabell) kan innehålla väldigt olika poster. Man kan ta som exempel ett 
beställningssystem som har ett objekt som innehåller data om kunder, produkter och order. Domänerna 
är separata och inte relaterade till varandra, men när en kund gör en beställning önskas det att lagra 
både kunden och produkter från ordern i samma objekt. 
Detta innebär att data vanligen är dubblerade mellan objekt i en domän. Detta är acceptabelt för att 
hårddiskutrymme är relativt billigt.  

I en relationsdatabas skulle t ex en order innehålla relevanta nycklar som pekar till kunden och 
till beställda produkter. Dessa relationer är inte genomförbara i en nyckelvärde-datamodell och 
dataintegritet kan inte säkerställas. Dataintegritet i detta fall innebär t ex att vid en borttagning av en 
kund så ska också de produkter som kunden beställt tas bort. 

Nyckelvärde-databas är en av de enklaste typerna av datalager och använder en datamodell 
liknande ”memcached”. Men ”memcached” är inte designat för att vara persistent. Det bara håller 
information i minnet eftersom dess huvudsyfte är att fungera som en caching-mekanism. 
Liksom ”memcached” kan nyckelvärde-databas lagra data i minnet men tillhandahåller även en 
persistens-mekanism och även ytterligare funktioner som replikering, versionshantering, låsning, 
transaktioner och sortering [57]. 

Det primära programmeringsgränssnittet för ett nyckelvärde-system innehåller insättning, 
borttagning och sökning av index. Alla operationer med data är vanligtvis atomära. 

 

 
                                    Bild 6. Nyckelvärde-databas. Bilden är från www.slideshare.net[59] 
 

Jämfört med traditionella databaser ger dessa system skalbarhet genom fördelning över noder [58] och 
erbjuder höga skrivnings- och läsningshastigheter. 

Nyckelvärde-databaser har två alternativ för skalning. Den enklaste är att fragmentera nyckeln. 
Det innebär att nyckel som börjar på A går till en server, medan nyckel som börjar med B går till en 
annan server. I dessa system är en nyckel lagrad på en enda plats. Detta förenklar drastiskt 
transaktionsgarantier men samtidigt kan systemet utsättas för dataförlust om en server kraschar. För att 
minska den risken kan man införa replikering. Replikering kan göras av databasen själv eller av 
applikationen. Replikering kan medföra problem med olika versioner av data. Med andra ord, två 
servrar i samma kluster anser att värdet på nyckeln ”ABC” är två olika saker. Den vanliga strategin för 
att lösa detta är att exkludera alla uppdateringar när det inte går att undvika konflikter mellan 
dataversioner (t ex i Scalaris).  
Ett annat alternativ är att acceptera alla uppdateringar och fråga klienten när replikeringen ska utföras 
(t ex i Amazon Dynamo, Rhino DHT) [60].  

Applikation 
Index 

5. Värde 

2. Fråga 

3. Nycklar 

1. Fråga 

4. Nycklar 

6. Värde 

  Nyckelvärde 
      databas 
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I en nyckelvärde-databas är samtidighet endast tillämplig på en enda nyckel, och det erbjuds 
oftast som antingen optimistiska skrivningar eller ”eventual consistency” (3.1.2). I skalbara system 
är ”omedelbar konsistens” (3.1.25) ofta inte möjlig på grund av kostnader för att kontrollera att värdet 
inte har förändrats (förutsatt att värdet kan ha replikerats till andra maskiner) [57]. Kontroll av 
dataintegritet brukar finnas i applikationskoden. 

Många nyckelvärde-databaser erbjuder något sätt att organisera/sortera nycklar som sparas. Den 
snabba lagringen och hämtningen av data är en anledning att välja nyckelvärde-modell istället för 
traditionell SQL-databas, en annan stor fördel är att resulterande kod tenderar att se enkel och ren ut i 
jämförelse med inbäddade SQL-strängar i programmeringsspråk [57]. 

I nyckelvärde-databaser skapas, uppdateras och hämtas data genom API-metodanrop. Några 
lösningar av sådana system använder grundläggande SQL-syntax för t ex filtrering med  
” =”, ”!=”, ”<”,” >”, ”<=”, ”>= ”.  

4.2.1.2 Nyckel-värde modell 

I nyckelvärde-databaser finns inte begreppen datatabeller och datatyper. Modellen anses ha fördelar i 
och med att den hanterar många typer av data som kan vara både strukturerade och ostrukturerade [61]. 

Domänen i systemet kan man föreställa sig som en tabell men till skillnad från tabeller i en 
relationsdatabas definieras den inte i något schema. Objekt i samma domän kan ha olika struktur [62]. 
Det finns inga definierade relationer mellan domäner och inuti domäner. På grund att det inte finns 
något schema kan en post ha vilken typ av information som helst. Data består av sträng som 
representerar nyckel och data som representerar värde. Data kan vara i form av primitiv typ (sträng, 
heltal eller ”array”) eller ett objekt som blivit ”marshalled” (3.1.20) till nyckelvärde med bindning i 
något programmeringsspråk. Detta ersätter behovet av definierat schema och gör kravet på korrekt 
formaterade data mindre [57]. Attribut i databasen kan vara bunden dynamiskt till varje objekt. I de 
flesta implementationer är attribut av typ ”string” men de kan även vara ”integer”, ”array” eller ”list”. 

Varje post i sådan databas identifieras av ett index som kallas nyckel och innehåller en mängd 
kopplingar mellan nycklar och värden. Med hjälp av denna nyckel kan man hitta ett eller flera värden 
vilket vanligen är i form av enkel text eller ett nummer. Indexen är baserad på en 
programmeringsdefinierad unik nyckel [58].  

 

 
                                  Bild 7. Nyckel-värde modell. Bilden är från www.slideshare.net [59] 

Varje nyckel och värde är en serie av bytes med varierande längd. Både binära data och teckensträng 
kan användas som en nyckel och ett värde [63]. Man kan t ex använda personnummer som nyckel. Till 
varje personnummer hör ett eller flera värden, t ex förnamn, efternamn, adress [61].  

Implementationer av denna databastyp kan vara olika, men de är oftast byggda på antingen en 
hashdata-struktur eller ett B-träd [63]. Databaser med hashdata-struktur (t ex MemcacheDB) har 
snabba söknings- och uppdateringshastigheter och kräver att alla nycklar är unika. Man hämtar ett 
objekt med hjälp av nyckel, man kan infoga ett nyckelvärde-par och ta bort ett nyckelvärde-par. 
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Trädbaserade modeller tillåter flera nycklar. Eftersom trädbaserade strukturer (som B-träd) är 
sorterade ger de möjlighet att söka individuella nycklar likväl som serier av nycklar. Nackdelen med 
trädbaserade modeller är att dessa strukturer är långsammare än hashbaserade [64].  

Här är ett exempel (i Ruby och ”pstore”- standardbibliotek). I detta korta exempel är en 
nyckelvärde-lagringplats skapad på disken som kallas ”data-file.pstore”. Sedan är två föremål sparade i 
databasen. I grunden är objekten med nyckel “:single object” enkel datatyp och med nyckel “:obj 
hierarchy” komplex datatyp [57].  

 

 

4.2.1.3 Fördelar 

Nyckelvärde-databaser karakteriseras av följande fördelar:  
� Största fördelen är att komplexiteten av operationer är känd i förhand och blir inte beroende på 

volymen av data eller antalet servrar. 
� Höga söknings- och uppdateringshastigheter. 
� Mindre storlek på databasfil ger mer utrymme [65]. 
� Snabb processorhastighet förbättrar tidseffektivitet. 
� Högre prestanda i miljö med flera trådar. 
� Horisontell skalning görs lätt eftersom det är enkelt att partitionera data över flera servrar. 
� Lätt för programmerare att lära sig eftersom de flesta programmeringsspråk erbjuder liknande 

datastrukturer. 
� Minimal risk för dataförlust vid systemkrascher. 
� Inget behov av att skapa komplexa SQL-satser. 
� Utvecklare behöver inte kunna SQL och frågeoptimering. 
 

Här är några skäl till varför man skulle välja nyckelvärde-databas för sin applikation: 
� Datalagring är billigt och integreras enkelt med leverantörens webbtjänstplattform. 
� Data lagras och hämtas huvudsakligen med hjälp av nyckeln. Inga komplexa JOIN-operationer 

behöver utföras. 
� Om typen av data är dokumentorienterat blir det mera naturligt att arbeta med nyckelvärde-

datamodell än med relationsdatabas. 
� Informationen behöver inte strikta transaktioner och stark konsistens (t ex data i sociala nätverk) 
� Bra för applikationer som hanterar stora mängder data. 
� Koden kan hållas ren och enkel. 
� Enkel att använda speciellt om man redan är bekant med ”memcached” [58]. 

require "pstore" 

store = PStore.new("data-file.pstore") 

store.transaction  

# spara data i databasen 
store[:single_object] = "Lorem ipsum dolor sit amet..." 

store[:obj_heirarchy] = { "Sven Svensson" => ["ruby", 

"NoSQL"], 

"Kajsa Larsson" => ["php", "mysql"] } 

end  

# “commit”, ändringar sparade 
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4.2.1.4 Nackdelar 

� Dataintegritet är svårt att garantera, data är denormaliserat med risk för inkonsistens. Hela 
ansvaret för att säkerställa dataintegritet i databasen faller på applikationen. Men 
applikationskod är svårt att hålla buggfri.  

� Möjligheten att köra frågor ad-hoc är begränsade. 
� Nyckelvärde-databas kan erbjuda transaktionsgarantier men de sker oftast bara inom ramen för 

en enda nyckel. Garantier är möjliga på flera nycklar men det fungerar inte med distribuerade 
nyckelvärde-databaser där olika nycklar kan finnas på olika maskiner. Vissa databaser ger inga 
transaktionsgarantier alls [60]. 

� Ingen av dessa system verkar populära på webben, åtminstone inte i jämförelse 
med ”memcached”. 

� Nyckelvärde-databas ger mindre säkerhetsgarantier än vad en relationsdatabas kan ge. 

4.2.1.5 Exempel på nyckelvärde-databaser 

� Amazon Dynamo 
� Amazon S3  
� Redis  
� Scalaris  
� Voldemort  
� Tokyo Cabinet 
� Velocity 

4.2.2 Dokumentorienterade databaser 

4.2.2.1 Funktionalitet 

Dokumentorienterade databaser är byggda för att fungera i dokumentapplikationer och löser problem 
som uppstår med traditionella databaser såsom processer för uppdatering, underhåll och finjustering av 
samlingar av olika dokument. Information lagras som ett dokument av data som hör ihop på något sätt. 
Med andra ord kan man säga att all data som representerar en särskild företeelse finns i ett dokument. 
Varje dokument i databasen anses som fristående utan särskilda relationer med andra dokument. En 
dokumentorienterad databas t ex för en blogg, delar inte upp inlägg och kommentarer och taggar i 
separata tabeller. Istället lagras allt som gäller en bloggpost i ett enda dokument. Dessa databaser är 
bra för lagring av data som kan vara radikalt annorlunda från dokument till dokument eller data vars 
struktur förändras ständigt. 

Termen ”dokumentorienterad” är inte perfekt eftersom dessa system lagrar olika objekt, inte bara 
dokument. I samma databas kan olika dokument se ut på olika sätt.  
T ex, ett dokument kan se ut så här [66]:  
 

 

Ett annat dokument: 

 

Exempel på ”query”: 
 

 

DatorNamn=”Kontoret”, IP=”192.168.0.2”, Typ=”Dator”  

 

IP=”192.168.0.1”, Typ=”Gateway”  

 

db.computers.find({DatorNamn:”Kontoret”}) 
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Resultatet kommer att se ut som i andra exemplet ovan. 
Schemat har inte fast struktur. Som det syns i exemplen kan en del vara lika mellan två dokument 

och en annan del kan vara annorlunda. Förklaringen är att det inte finns något schema där varje post 
ska ha samma uppsättning av attribut, dokument lagras in i systemet med sin ursprungliga struktur utan 
att anpassas till något förutbestämt ”mönster”. Om det finns behov att göra förändringar i strukturen, 
så är det helt enkelt bara att börja använda den nya strukturen. 

Man kan observera likheter i sätten att lagra information mellan dokumentorienterade och 
nyckelvärde-databaser men i stället för att bara lagra BLOB som i nyckelvärde-modellen, måste denna 
information sättas in i det format som dokumentdatabasen kan förstå. Om databasen förstår formatet 
på den information som skrivs in kan programmet utföra operationer på serversidan och alla frågor 
skrivas i förväg eller ad-hoc [67]. 

Detta format kan vara t ex XML, YAML eller JSON där varje post kan ha en icke-standardiserad 
mängd av information som kallas semi-strukturerade data [68]. Ett känt format gör det lättare att 
skapa/använda verktyg för att visa och redigera data [67] och gör det möjligt att underhålla 
applikationen genom en automatisk bearbetning av dessa data med en lämplig processor för detta språk 
(t ex XQuery eller JSONQuery). Format utan schema ger kunden möjlighet att besluta hur och när 
information hämtas, speciellt sådana stora filer som foton, videor och musik, men även om det bara rör 
uppsättningar av XML som t ex kommentarer på en post, omdömen om en kandidat eller bedömningar 
av en restaurang.  

Dokumentorienterade datalager hanterar multiindexering (ett dokument kan ha flera nycklar), 
stöder komplexa värden och lagrar dokument (objekt) av olika typer [58]. Dokumentdatabaser 
bearbetar dokument (t ex utvinning, aggregering och filtrering) baserade på attributvärden i 
dokumenten [69]. Det finns inbyggda mekanismer för att lagra data som organiseras som samlingar av 
dokument och söka i sådana samlingar. Sökningar i en dokumentdatabas är inte begränsad till enbart 
sökningar av nyckel utan kan baseras på en eller flera angivna attributvärden. 

Databasens konstruktion gör att de är mycket anpassande till horisontell skalning. Det är enkelt 
att installera ett kluster av dokumentorienterade databaser. Detta innebär också att om databasen växer 
kan man enkelt lägga till resurser. Sådana kluster kan teoretiskt ge obegränsat diskutrymme och 
processorkraft. Detta är den främsta orsaken till dokumentorienterade databaser mycket väl kan bli en 
standard för datalagring i molnet [52,58].  

Det finns inga ACID-egenskaper i systemet utan BASE (3.1.2) används istället. Tanken är att 
genom att ge upp ACID kan systemet få mycket högre prestanda och skalbarhet [58]. Applikationer 
kan arbeta utan integritetsregler därför att för dessa tillämpningar är dataintegritet inte det primära 
målet. Genom att undvika dessa restriktioner ger dokumentorienterade databaser sådan funktionalitet 
som är svår eller omöjlig att nå med en relationsmodell. 

Dokumentorienterade databaser använder inte explicita lås och har svagare stöd för parallellism 
än traditionella databaser. Många dokumentorienterade system implementeras som ett lager över en 
relationsdatabas under villkoret att data inte normaliseras mot 4:e normalformen som annars skulle 
begränsa prestandan. Detta sker på bekostnad av flexibilitet. 

4.2.2.2 Dokumentorienterad modell 

Modellen hos dokumentorienterade databaser är helt annorlunda än relationsmodellen. Framförallt 
behöver man inte definiera ett fast schema i designfasen. En annan skillnad är att systemen lagrar varje 
post som ett dokument med vissa egenskaper. Valfritt antal fält oavsett längd, kan läggas till ett 
dokument. Fält kan även innehålla flera delar av data [68]. 

Modellen liknar distribuerade hashtabeller (DHT). DHT lagrar ett nyckelvärde-par i hashhinkar. 
Hinkarna innehåller ett antal nyckelvärde-par som indexeras av hashvärdet. Detta hashvärde är ett 
nummer som genereras från data på ett sådant sätt att alla nyckelvärde-par fördelas jämnt mellan 
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hashhinkarna. T ex om DHT har 5 hashhinkar och 50 nyckelvärde-par, har varje hashhink omkring 10 
nyckelvärde-par [70]. 

Till skillnad från traditionella modeller där varje post ska ha samma antal kolumner och data i 
kolumner kan vara NULL, finns det inga tomma kolumner i dokumentorienterade datalager. Eftersom 
alla data av samma typ inte behöver ha samma uppsättning av nyckelvärde-par kan utrymme sparas 
genom att utelämna en del av dem. Så, om inte alla blogginlägg har associerade länkar utelämnas deras 
nyckelvärde [70]. Det innebär att man inte slösar utrymme på tomma kolumner [68] och behåller 
systemet kompakt.  

Istället för att varje post finns i en noggrant utformad kolumn lagras en tupel i ett dokument. Ett 
dokument kan ha flera nyckelvärde-par och dokumentet kan anses som en fil i filbaserat system. Detta 
dokument kan lagra all information man vill. 
 

 
                      Bild 8.  Dokumentorienterad modell. Bilden är från www.slideshare.net [59] 

Användarna kan lägga till vilket antal fält som helst till ett dokument. Det förklaras med att jämfört 
med SQL-databaser är attribut i en dokumentdatalager ett namn och inte en förutbestämd kolumn. Det 
finns heller inget krav att ett visst attribut ska ha en viss typ av värde.  

Alla dokument är indexerade och åtkomst till data sker med en nyckelvärde-tabell. 
Alltmedan dessa dokument är ”schemalösa” är det viktigt under utformningen av dokumentets struktur 
att tänka på vad som ska användas som ID i dokumentet. Ett ID måste vara unikt och det 
rekommenderas att använda databasens ”naturliga nyckel” som ID till dokumentet. Den ”naturliga 
nyckeln” består av några fält eller kombinationer av fält som unikt identifierar dokumentet. Det är inte 
särskilt troligt att man kommer att skriva inlägg med samma titel men om samma sak skrivs igen kan 
rubriken på inlägget kombineras med datum och tid som inlägget skapades, och därmed bli ett bättre 
val av ID.  

Många dokumentorienterade databaser väljer att använda JSON-format, vilket hjälper till att 
lagra nyckelvärde-par på ett formaterat sätt. Användning av JSON istället för serialisering ger 
flexibilitet, då man blir oberoende av programmeringsspråk.  

4.2.2.3 Fördelar 

Dokumentorienterade databaser karakteriseras av följande fördelar:  
� Dokument lagras i sina ”naturliga form” och de kan växa individuellt utan att påverka varandra. 
� Det finns en möjlighet att snabbt ändra formen av information därför att denna databas lagrar 

alla data utan att följa ett schema. 

 dog_12 

Nyckel 
{ 
    type: “Dog”. 
    name: “Stella”, 
    mood: “Happy”, 
    birthdate: 2007-04-01 
}   

     Dokument {  
    type: “Dog”,  
    name: “Stella”, 
    mood: “Happy”, 
    birthdate: 2007-04-01, 
    barks: [  
     {  
         bark: “I had to wear stupid..” 
         comments: [  
            {  
                 dog_id: “dog_4”, 
                comment: “You look so  cute!” 
             }, { 
                      dog_id: “dog_14”,   
                      comment: “I hate  too!” 
              }  
           ] 
       }  
    ]  
} 

   id      name  mood  birth_date  color 

   12 

   13 

   19 

      Stella 

    Wimma 

      Ninja 

 Happy 

 Hungry 

  NULL 

 2007-04-01 

    NULL 

    NULL 

 NULL 

 black 

 NULL 

motsvarande i en relationsdatabas: 
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� Ett dokument har inte stöd för relationer vilket innebär att varje dokument är oberoende. Det 
gör det mycket lättare att utföra partitionering i dokumentorienterade databas än den skulle 
vara i en traditionell, eftersom man varken behöver lagra alla relationer i samma partition eller 
stödja distribuerade JOIN. 

� Information kan läggas till utan att man behöver tänka på dokumentstorlek och 
programmeraren behöver bara bygga upp ett gränssnitt för enkel inlagring [68]. 

� Eventuella förändringar i antal rader eller typ av rad behöver inte föranleda ändring av en tabell. 
Allt man behöver göra är att sätta in nya dokument med ny struktur och det infogas automatiskt 
till den aktuella databasen. 

� Det är lätt att mappa data från objektorienterad programvara till dessa system. 
� En dokumentorienterad databas är lätt att parallellisera. 
� Register grupperas inte genom sin struktur utan av attribut, vilket ger möjlighet att behålla 

flexibiliteten. 
� Dokument kan fördelas över noder i alla typer av dokumentdatabaser men skalbarheten kan 

skilja sig åt [58]. 
� Dokumentorienterade databaser är enkla att installera. 
 

Här är några skäl till varför man skulle välja dokumentbaserad databas för sin applikation: 
� Om det finns behov att lagra massor av oberoende dokument i en databas. 
� Om antal poster som kommer att lagras in i ett system kommer att bli mycket stort. 

4.2.2.4 Nackdelar 

� Dokumentorienterade databaser har i allmänhet varken stöd för låsning eller omedelbar 
replikering, vilket innebär att ACID inte garanteras. 

� De har svagare parallellism och datakonsistens än traditionella databaser [58].  

4.2.2.5 Exempel på dokumentorienterade databaser 

� CouchDB 
� MongoDB 
� Riak 
� SimpleDB 

4.2.3 Kolumnorienterade databaser 

4.2.3.1 Funktionalitet 

Relationsdatabaser är konstruerade för att hantera transaktionsbearbetning online (OLTP). En 
transaktion (t ex en bokorder) skrivs till en eller flera rader i olika tabeller i en relationsdatabas 
eftersom alla traditionella system är radorienterade där varje rad representerar en post med olika 
attribut. För transaktionsbaserade system passar denna arkitektur bra för att hantera inmatning av 
inkommande data. För övrigt är denna hantering bekväm för människor eftersom den återspelar hur vi 
tenderar att spara information genom att strukturera den. 

Medan transaktioner är radbaserade är de flesta databasfrågor kolumnbaserade. Att infoga och ta 
bort transaktionsdata bearbetas väl av ett radbaserat system men selektiva frågor där det finns intresse 
av ett par kolumner i en tabell hanteras bättre av ett så kallat kolumnorienterat system. 

Antal attribut (kolumner) i de tidigare databaserna var inte så stort, vanligen mindre än 100 och 
JOIN mellan två eller tre tabeller var normen. Organisationer som var intresserade i 
transaktionshantering för att göra enkla beslutsstöd var i allmänhet nöjda med tillgång till en begränsad 
uppsättning av attribut. I moderna system kan antalet attribut per tabell överstiga hundratals eller 
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tusentals och JOIN mellan sex eller sju tabeller är vanliga och till och med att JOIN mellan tio eller 
tolv tabeller inte är ovanliga. Som ett resultat blir sökningen mycket komplicerad med tanke på antalet 
inblandade relationer. Det leder till ökande antal dyra CPU-cykler och mer processorkraft samt längre 
svarstid. RDBMS är inte tillräckligt optimerad för högpresterande applikationer där aggregeringar görs 
på ett stort antal liknande dataposter som ständigt ökas. 

För att möta dessa utmaningar kan man ”invertera” databasmodellen så att tonvikten ligger på 
attributlistor och relationer mellan enheterna. Detta är precis vad en kolumnorienterad databas gör. 
Medan relationsdatabasen lagrar data i en fast strukturerad tabell med kolumner och rader innehåller 
kolumnorienterade databaser en utdragbar kolumn med relaterade data som komprimeras och packas 
tätt [44].  

Radorienterad databas håller all information om en entitet tillsammans. T ex poster i 
tabellen ”Anställda” i en typisk radbaserad databas kan se ut så här [72]: 
 

 

 

Tabellen sparas på disk som: 

 

 

Som namnet antyder sparar en kolumnorienterad databas sina data vertikalt i kolumner. Då ser en 
kolumnbaserad implementering av ovanstående poster ut så här: 
 

 

 

Informationen lagras på sådant sätt att den snabbt kan bli aggregerad med färre läsningsoperationer. 
Eftersom varje kolumn lagras separat kan systemet välja vilka kolumner som användare måste få 
tillgång till för att nå och hämta de värden som söks. T ex om man vill hitta den genomsnittliga åldern 
på personer från ovanstående tabell behövs det mycket färre läsningar från disk eftersom alla åldrar är 
sekventiellt lagrade.  

Medan relationsdatabaser hämtar alla uppgifter från en viss rad, kan kolumnbaserade system 
hämta uppgifter enbart från aktuell kolumn (t ex sammanräkning av alla användare yngre än 30). 
Lagring av information i kolumner gör aggregeringar mycket lättare och besvarar frågor mycket 
snabbare. Det alltså eftersom data bara i kolumner som refereras av frågan läses ut medan traditionella 
databaser skannar varje rad och kolumn i tabellen [88]. Kolumner man efterfrågar är redan sorterade 
efter rad-id och därmed elimineras behovet av sortering vid så kallade Sort-Merge Joins, vilket 
minskar processkostnaden [73]. 

En av de mest nämnda fördelarna med kolumnbaserade system är datakomprimering som ökar 
hastighet vid åtkomst till data och minskar storleken på databasen. Information i kolumner är också 
lättare att komprimera än data i rader eftersom kolumnvärdena är mer homogena. Komprimeringen 
håller all attributsinformation tillsammans (t ex kundens alla adresser sparas ihop). 
Kolumnkomprimering är effektiv eftersom block som läses av kolumndatabaser innehåller bara en 
datatyp medan radbaserade system har flera datatyper. Att komprimera en datatyp är i grunden lättare 
än att komprimera flera. 

De frågebearbetningar som utförs på komprimerad data resulterar i bättre prestanda och 
kopiering av mindre antal ”databytes”. Komprimeringsalgoritmer uppnår ökad prestanda på 
skrivning/läsning vid komprimering utan att öka CPU-kostnaden för dekomprimering [76]. 

101 Aravind 27 

102 Mike    25 

 

101;Aravind;27&&102;Mike;25 

101;102&&Aravind;Mike&&27;25 
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Dessutom är vissa kolumnorienterade databashanterare konstruerade att utföra operationer på 
komprimerat data, det vill säga, de behöver inte dekomprimera informationen för att utföra 
operationen. 

För att göra frågeoptimering behöver man inte skapa index därför att data i varje kolumn själv 
utgör index, vilket ger snabb tillgång till information och drastiskt ökar prestandan utan att behov 
uppstår att utöka databasens resurser. I kolumnorienterade system är index konstruerad snarare för att 
lagra data än som en mekanism som pekar till en annan lagringsplats. 

Så fort kolumner hämtats från systemet behålls de i cachen med hjälp av cache-algoritmer för att 
optimera minnesåtkomst vilket ytterligare minskar trafiken.  
Dessutom gör dataåtkomstflöde från kolumnorienterade data det möjligt att beräkna resultat av 
sammanlagda funktioner vilket är viktigt för affärslogik. Alla kolumner kan lagras intill varandra i en 
separat plats på disken där läsning sker med hjälp av läsenheter [76]. Det finns inget krav att kolumner 
ska lagras tillsammans men om kolumnvärden är tätt packade kommer läsningen att bli mer optimerad.  

Fördelning av kolumnorganiserade data över flera enheter för bearbetning och lagring tillåter 
parallell åtkomst och grupperingar samt ökar den totala prestandan. En underliggande frågeoptimerare 
kan bryta ned frågan på sådant sätt att tillgången till flera processorer för parallellisering och 
minnesresurser utnyttjas bättre.  

Kolumndatabaser har funktioner för att skapa och ta bort tabeller och kolumnfamiljer. Den 
erbjuder även funktioner för att ändra kluster, tabell och metadata av kolumnfamilj t.ex. 
åtkomsträttigheter. Om det förväntas att få tillgång till information om en viss enhet (t ex hitta en kund, 
lägga till en kund, ta bort en kund) är relationsdatabas lämplig eftersom all nödvändig information 
lagras tillsammans. Å andra sidan, om det finns ett behov att fråga om några attribut från många poster 
(t ex hitta den vanligaste e-postadressen) då har kolumnorienterade databaser mer fördelar [74]. 

SQL kan användas även för kolumnorienterade databaser så att inget nytt språk krävs. 
Kolumnbaserade datalager är lämpade för att läsa ut data men de tillhandahåller även funktionalitet för 
uppdatering. Eftersom de i grunden är designade för frågehantering så medger de många samtidiga ad-
hoc frågor från olika användare utan en försämring av systemet.  

En accessgrupp kan bestå av många celler på disken. En fråga kan leda till en genomsökning av 
varje datacell för att se om informationen finns i den raden, problemet är att de flesta av cellerna inte 
innehåller den eftersökta informationen . För att eliminera denna ineffektivitet kan varje cell innehålla 
ett Bloomfilter (3.1.5) för att minska antalet åtkomster från hårddisken (t ex HyperTable). Genom 
användning av Bloomfilter kan förfrågningar göras mer effektivt eftersom endast dataceller som 
innehåller raden behöver sökas [75]. 

Kolumnbaserade databaser har en extra finess för databearbetning, det är tidstämpling av 
dataelement för att tillhandahålla historik, versionshantering och lösa inkonsistenskonflikter etc. 
Kolumndatabaser brukar användas för datamining och analysprogram, eftersom lagringsmetoden är 
optimal för de operationer som utförs. Kolumnorienterade databaser kan ses som en hybrid mellan 
klassiska relationsdatabaser och nyckelvärde-tekniken. 

4.2.3.2 Kolumnorienterad modell 

Kolumnorienterade datalager är ett system som lagrar värden som är indexreglerade med nyckel. Detta 
datalager kan ses som en stor tabell bestående av rader och kolumner och den grundläggande skalbara 
modellen delar både rader och kolumner över flera noder på följande sätt [58]: 

� Rader delas mellan noder med hjälp av konventionell fragmentering per primärnyckel. De 
delas vanligen inom intervall snarare än med hashfunktion (innebär att många frågor inte 
behöver gå till flera noder). 

� Kolumnerna är fördelade över flera noder grupperade i kolumnfamiljer. Det kan verka som en 
komplexitet men kolumnfamiljer är bara ett sätt att ange vilka kolumner som är bäst att 
gruppera tillsammans. 
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                         Bild 9.Kolumnorienterad modell. Bilden är från www.slideshare.net [59] 

Dessa två partitioneringar (horisontell och vertikal) kan användas samtidigt på samma tabell, som är en 
instans av databasen och består av en eller flera kolumnfamiljer. Kolumnfamiljer måste vara 
fördefinierade men detta utgör ingen stor begränsning eftersom man kan lägga till nya attribut när som 
helst [58]. Varje kolumnfamilj kan innehålla två olika strukturer: kolumner eller superkolumner 
(Cassandra). Varje superkolumn har ett namn och kan innehålla ett oändligt antal kolumner i sin tur. 
Både superkolumner och kolumner skapas dynamiskt och det finns ingen gräns för hur många som kan 
vara lagrade i en kolumnfamilj. Kolumner kan vara av varierande antal per nyckel, t ex nyckel K1 kan 
ha 1024 kolumner/superkolumner medan K2 kan ha 64 kolumner/superkolumner. Kolumner innehåller 
namn, värde och tidstämpel. 

Rader i databasen kan vara av valfri typ [58]. Varje rad identifieras med en unik nyckel. Nyckeln 
är en sträng och det finns ingen gräns för dess storlek.  

4.2.3.3 Fördelar 

Kolumnorienterade databaser karakteriseras av följande fördelar:  
� Lagring av data i kolumner istället för rader gör aggregeringar mycket lättare. 
� En av de mest nämnda fördelarna med kolumndatabaser är datakomprimering som kan vara 

antingen fysisk eller logisk. Datakomprimering hjälper till att spara lagringskostnader [76]. 
� Många kolumndatabaser använder inte indexering vilket leder till extra besparing av 

lagringskostnad. 
� Eftersom kolumndatabaser inte kräver index med komplicerade databasstrukturer gör det att 

behov av erfaren databaspersonal inte är nödvändigt. IT-personal utan sofistikerade kunskaper 
om databasdesign och trimnings-teknik kan skapa tillräckligt bra affärslogik. 

� Kolumnorienterade databaser är mer effektiva för läsning eftersom de behöver läsa endast de 
attribut som efterfrågas från hårddisken. 

� Medan traditionella system baseras på strikt definierade tabeller med ett visst antal kolumner, 
kan denna typ av datalager utöka antalet kolumner eller dataobjekt som är grupperade i 
systemet. Man kan säga att denna modell stödjer dynamisk kontroll över datalayout och format. 

Här är några skäl till varför man skulle välja kolumnbaserad databas som datalager för sin applikation 
[76]: 

� De gör det möjligt för företag att utföra sina strategiska och operativa beslut genom att mycket 
snabbt analysera stora mängder information och få konkurrensfördelar. 

� Det ger också flera organisationer att få parallell åtkomst till data, vilket sparar tid och resurser. 
� Kolumnbaserad databas utför procedurer snabbare än RDBMS gör. 
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4.2.3.4 Nackdelar 

Det finns ett par nackdelar med kolumnorienterade databaser som ofta nämns: 
� Poster som lagras måste delas upp i attribut och varje attribut måste skrivas separat. 
� En logisk enhet lagras på flera platser på disken och en fråga kan beröra mer än ett attribut från 

ett objekt. 

4.2.3.5 Exempel på kolumnorienterade databaser 

� BigTable 
� HBase 
� HyperTable 
� Cassandra 

4.2.4 Grafdatabaser 

4.2.4.1 Funktionalitet 

Många program idag hanterar data som är djupt associativ, dvs strukturerade som graf. Det mest 
uppenbara exemplet på detta är webbplatser för sociala nätverk, men även tracking- system, system för 
innehållshantering och wikis hanterar naturligt hierarkiska eller grafformade data. 

Uppmärksamheten runt grafdatabaser var hög under första halvan av nittiotalet men sedan har 
intresset nästan försvunnit. Orsakerna till detta är att databasdesign gick mot strukturerade data. Men 
nu har framväxten av XML ökat intresset hos de företag som arbetar med data organiserat i 
trädstruktur och som passar till många moderna applikationer. 

Det är lätt att modellera en relation mellan tabeller i en traditionell databas men det är nästan 
omöjligt att modellera specifika länkar till specifikt set av information [77]. Traditionella databaser har 
svårt att hantera rekursiva datastrukturer där datautsökningen behöver vandra (traversera) genom flera 
länkar. 

 Grafdatabaser fokuserar på relationer mellan objekt och är anpassade för att representera starkt 
sammankopplade data. En gemensam egenskap hos modeller baserade på enkla utbyggbara strukturer 
som grafer är stödet för icke traditionella datatyper och komplexa objekt. Istället för att skapa poster 
skapar utvecklare noder och associerar dem med en bestämd relation. Ett exempel [78]: 

 

Här skapas två noder samt en relation, OWNS (definierad på annan plats som en enkel enumeration), 
mellan den första och andra noden. Information om dessa noder och relationer lagras som egenskaper: 
 
 

 

 

 

    Node firstNode = graphDb.createNode(); 

    Node secondNode = graphDb.createNode(); 

    Relationship relationship =  

 firstNode.createRelationshipTo( secondNode, 

    MyRelationshipTypes.OWNS ); 

        firstNode.setProperty("name","Wallace"); 

        secondNode.setProperty("name","Grommit"); 

        relationship.setProperty("licence","dog"); 
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Koden visar att den första noden (Wallace) äger (med en hundlicens) den andra noden (Grommit). 
Utgående från sådan enkel modell är det möjligt att skapa traverseringsbara grafer av relationer mellan 
olika objekt. Det är även möjligt att lagra icke-länkad data i en grafdatabas. 

Grafdatabasen är ingen ersättning för relationsdatabaser. I en relationsdatabas följer man länkar 
med ett förutbestämd djup (ett fast antal kopplingar) mellan dataset med resultat som är filtrerade och 
grupperade, medan i grafbaserade lagringssystem sker navigation med rekursivt definierade djup (dvs 
inte ett förutbestämt antal länkar) [79]. 

En grafdatabas har ett mer naturligt sätt att uttrycka, lagra och hämta data som inte passar lika 
bra i en vanlig relationsdatabas därför att den inte kan utföra alla operationer som grafdatabasen kan. T 
ex om man vill ha en kopplad uppsättning av alla noder med början från en viss nod där relationen 
uppfyller ett visst predikat (kriterium) finns det inget naturligt sätt i SQL att uttrycka det. Ett annat 
exempel är om man vill göra en förfrågan om relationer med predikat och sedan vill avgränsa resultatet 
lokalt eller har en mycket detaljerad förfrågan mot databasservern efter en uppsättning av länkar till 
nästa i en serie av upprepade frågor. 

Frågor kan refereras direkt till grafstrukturen. Det finns specifika grafoperationer, t ex för att hitta 
kortaste väg, fastställa en viss subgraf etc. Grafstruktur möjliggör för användare att formulera en fråga 
på en hög abstraktionsnivå. Det är inte viktigt att kräva full kännedom om strukturen för att uttrycka 
meningsfulla frågor [99]. I en graf kan man använda JOIN-operationer men det brukar vara mycket 
kostsamt. Med ett användardrivet innehåll är det svårt att i förväg föreställa sig det exakta schemat för 
de data som ska hanteras. 

Tekniken kring grafdatabaser har tidigare vanligen utvecklats internt av företag som hade 
särskilda behov, men vissa kommersiella alternativ finns. Det svenska företaget Neo Technology har 
skapat en skalbar produkt både med öppen källkod och som kommersiell version (Neo4j). 

4.2.4.2 Grafdatabasens modell 

Graf är den matematiska termen för nätverk. Datastrukturen möjliggör flexibel och snabb utveckling. I 
stället för statiska och stela tabeller, rader och kolumner, arbetar man med en flexibel modell bestående 
av noder, relationer mellan dem och egenskaper [25].  En nod föreställer en entitet eller objekt som 
representerar något som existerar som en oberoende komplett enhet. En relation är en egenskap som 
skapar en förbindelse mellan två eller flera entiteter.  
 

 
       Bild 10. Modell på en grafdatabas. Bilden är från www.slideshare.net [59] 
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En utmärkande karakteristik hos en grafmodell är att den representerar relationer mellan entiteter till 
skillnad från attribut i en relationsmodell [99]. 

Det förekommer två typer av relationer i grafdatamodeller. Den första är enkla relationer som 
binder samman två enheter enligt en enkel semantik (t ex attribut) och är representerade i grafer som 
etiketter på länkar. De andra är komplexa relationer som beskriver nätverksrelationer (t ex hierarkiska) 
och vars representation beror på den datastruktur som anges av en enskild modell. 
Dessa två typer kan delas upp enligt [99]: 

� Attribut – relation som utgör en egenskap (envärdes eller flervärdes) direkt kopplade till en 
enhet. 

� Entitet – relation mellan två eller flera objekt som beskriver en särskild modell. Denna relation 
betraktas som en enhet. Detta modelleringssätt stöder relationer mellan relationer. 

� Grannrelationer – nästlade relationer i hypergraph och hypernode modeller. 
� Standartabstraktioner- aggregat (är-del-av relation), komposition (består-av relation) och 

association. 
� Ursprung och arv – relationer mellan underklass och superklass eller instansiering (är-typ-av 

relation). 
� Nästlade relationer – relationer mellan nästlade objekt. De stöds vid användning av hypernode- 

eller hypergraphstrukturer. 
 

Datamanipulering uttrycks av grafförändringar (transformationer) eller funktioner som ”path”, 
grannoder, subgraf, grafmönster, anslutningar och grafstatistik [99]. 

Traverseringsfunktionen hos grafdatabaser är mycket snabb och är idealisk för att fånga data ad-
hoc och information som förändras snabbt. Ett exempel på tillämpning är Twitter, där noder är 
människor och länkar mellan dem definieras av ”follow”-relationer där kopplingen har en riktning.  

Varje enhet i modellen har en nyckel och ett värde som kan vara en lista med egenskaper, i sig 
själva nyckelvärde-par. Datamodell i form av graf möjliggör en mer naturlig modellering av data. 
Grafstrukturer är visuella och de tillåter ett naturligt sätt att hantera applikationsinformation som, t ex, 
hypertext eller geografiska data. Grafer kan med fördel hålla alla uppgifter om en enhet i en enda nod 
och visa relaterad information med länkar till sig själv [99].  

4.2.4.3 Fördelar 

Grafdatabaser karakteriseras av fördelar såsom hantering av komplexa relationer, hög skalbarhet och 
snabba datasökningar. 
Här är några skäl till varför man skulle välja en grafbaserad databas som plattform för sin applikation 
[69]: 

� Om det finns eller ska finnas långa kedjor av motsvarande JOIN-frågor. 
� Om applikationen innehåller loopar av frågor för att följa hela kedjor av relationer. Ofta vet 

man inte i förväg hur lång denna kedja kan vara. 
� Om databasen har stort antal många-till-många relationer eller trädliknande datastrukturer. 
� Informationen är redan i form av graf (t ex information om vem som är vän med vem i ett 

socialt nätverk). 
� Om data har många associationer. 
� Objektorienterade lösningar fungerar ofta bra med grafdatabaser. Det finns inget fast schema, 

man sparar information direkt på rätt plats [80]. 
 
Grafdatabasmodeller drivs av applikationer där objektsammankoppling är mycket viktig. Här är 
exempel på applikationer som motiverar behovet av grafdatabaser [99]: 
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� För applikationer där datakomplexiteten överstiger kapaciteten hos relationsmodellen, t ex 
hantering av transportnät (tåg, flyg, vatten, telekommunikationer) och nätverk som motorväg 
och kollektivtrafik.  

� Inom GIS (geografiska databaser). 
� Grafiska och visuella gränssnitt, bild- och multimediasystem. 
� Vid förekomst av hypertext. 

4.2.4.4 Nackdelar 

Ett problem med grafdatabaser är att den har en helt annan datastruktur än de flesta är vana vid. 

4.2.4.5 Exempel på graf-databaser 

� AllegroGraph 
� InfoGrid 
� Neo4j 

4.3 NoSQL’s API 

API i NoSQL är enkel. Man lagrar i princip en nyckel och ett värde, och sedan om man anger en 
nyckel, kommer databasen att producera det värde som lagrats. De största fördelarna är att det går 
snabbt och är okomplicerat. Om man har en liten till medelstor mängd data som behöver uppdateras 
snabbt och enkelt kan man modellera i termer av nycklar och värden. Nästan alla företeelser kan 
beskrivas så, men det finns lättare och svårare fall. 

De flesta NoSQL-databaserna utnyttjar följande API med vissa variationer: 
put(key, value) – skapa eller uppdatera värde för angiven nyckel. 
get(key) – hämta värde för angiven nyckel. 
delete(key) – ta bort nyckel och tillhörande värde. 

Mera avancerade former av API gör det möjligt att köra användardefinierade funktioner i 
servermiljö: 
execute(key, operation, parameters) – att anropa en operation för värdet (angivande dess nyckel) som 
är en speciell datastruktur (t ex. List, Set eller Map). 
mapreduce(keyList, mapFunc, reduceFunc) – att anropa MapReduce-funktion (3.1.19) för att sprida 
arbetsbelastningen [82]. 

5. RDBMS vs NoSQL 
I det här avsnittet vägs de bägge koncepten mot varandra ur olika perspektiv. 

5.1 Modelleringsprocess 

En av de främsta fördelarna med en relationsdatabas är att den tvingar fram en 
datamodelleringsprocess och som resultat av denna en logik i databasen som återspeglar den 
information som skall användas av applikationen. Som en följd av det blir data programoberoende 
vilket innebär att andra applikationer kan använda samma samling av information och programlogiken 
kan ändras utan att störa den underliggande datamodellen [62]. 

Utveckling med NoSQL-databas behöver inte gå igenom samma process som RDBMS. NoSQL 
har bara en uppsättning av verktyg avsett för att manipulera vanliga textfiler och relatera dem till 
varandra i en databasliknande struktur och som kan ändras dynamiskt. Information i en NoSQL-
databas är begränsad till ett program och kan inte extraheras och tillämpas ifrån andra applikationer. 
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5.2 Struktur 

Den största skillnaden mellan RDBMS och NoSQL datalagringssystem är att NoSQL inte har någon 
fördefinierat fast schema. Relationsmodell är inriktad på data av tupel-element där datastrukturen är 
känd i förväg och är byggd på relationer. Man kan definiera en relation med restriktioner, dokumentera 
en relation, skriva kod enligt namngivning etc. 

I NoSQL-koncepten finns det inga relationer i nyckelvärde-, dokumentorienterade och 
kolumnorienterade varianterna. I grafdatabaser länkar en relation samman två noder och både noder 
och relationer kan hålla ett godtyckligt antal av nyckelvärde-par. Så man kan betrakta en grafdatabas 
som en nyckelvärde-databas med fullt stöd för relationer. 

Trots att de inte har ett fast schema betyder det inte att utvecklare inte behöver tänka på 
datastrukturen innan man bygger en NoSQL-databas. Datastrukturen brukar vara flerdimensionell och 
grupperar relevanta data för att minska söktiden. Flexibel struktur i NoSQL ger möjligheter för 
utvecklare att lägga till attribut under ”runtime”, som inte var påtänkta vid designprocessen. Man 
behöver alltså inte gå genom en schemaändring vid sådana tillfällen. Man kan lägga till och ta bort 
kolumner på de flesta RDBMS också, men dessa förändringar anses vanligtvis vara arbetsamma. 
Dessutom kan NoSQL-datalager lägga till kolumner på radnivå medan RDBMS-lösningar bara gör det 
på tabellnivå [83]. 

Att göra schemaändringar eller indextillägg i en traditionell databas som innehåller mer än 10 
miljoner rader kan låsa databasen för flera timmar. Borttagning av gamla index kan också ta tid och 
om man lämnar de gamla indexen kvar skadar det prestandan eftersom databasen kommer att fortsätta 
läsning och skrivning till oanvändbara block vid varje INSERT-operation och skjuta användbara 
viktiga block ur minnet. Det finns rutiner som man kan göra för att kringgå dessa problem (t ex att 
sätta det nya indexet på en slavdator och sedan byta ”slav” till ”master”), men dessa förfaranden är 
komplicerade och kan kräva schema/index förändringar. 

5.3 Normaliseringsregler 

I en relationsdatabas skapas tabeller och upprättas relationer mellan dessa tabeller enligt 
normaliseringsregler som skyddar data och eliminerar redundans och inkonsekvens. RDBMS kräver 
information som är normaliserad så att den kan ge högkvalitativa resultat och förhindra överblivna 
poster och dubbletter. Vid frågeställningar användas primärnycklar, främmande nycklar och index för 
att hämta data. Men alla åtgärder för att säkerställa dataintegritet ger också en ökning av kostnaden. 
Normaliserad data medför flera tabeller, vilket i sin tur ger mera JOIN-operationer mellan tabeller, 
vilket kräver mera indexering. Negativ påverkan av normalisering på databasens prestanda är tydligt 
speciellt när systemet börjar växa till en datamängd mot en terabyte (TB = 1000 GB) och som då kan 
orsaka en snabbt uppkommen flaskhals. 

NoSQL gör tvärtom och bryter mot normaliseringsreglerna. Det löser på sitt sätt det ovanstående 
problemet därför att de tillåter lagring av redundanta data i systemet och det optimerar databasens 
prestanda [84]. Genom att inte använda normalisering kan allt data lagras i sin ”naturliga” form istället 
för att delas upp i ett antal tabeller som i en relationsmodell. 

5.4 Frågebearbetning och indexering 

Frågebearbetnings- och indexeringsteknik är ganska vanliga termer inom relations-system men saknas 
i NoSQL på grund av dess distribuerade arkitektur.  

Relationsdatabaser tillhandahåller nästan obegränsad indexering och har SQL som frågespråk, en 
standard som är lätt att förstå. RDBMS kan hantera alla typer av relationer väl och dynamiskt med 
hjälp av SQL, men kan medföra stora mängder komplexa frågor [56]. Den utökade flexibiliteten som 
relationsdatabaser erbjuder medför en hög kostnad i form av en i många fall långsam utsökning av data. 
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Tillgången till förfrågad information i en RDBMS sker via en serie av operationer som JOIN och 
UNION. För att selektera på multipla villkor i en databas måste SQL-funktionen bläddra igenom data 
och jämföra med det uppställda SQL-uttrycket. Att bearbeta frågan ”finns det någon som är äldre än 
40 och bor i Gävle, och tjänar mer än 100 000 kr?” kan bli en mardröm för en RDBMS på grund av 
alla tester för data som innehåller värdet NULL [55]. Operationer som ORDER BY, JOIN, WHERE, 
underfrågor blir komplicerade algoritmer för databashanteraren. Problemet är att sådana operationer 
kommer att bli mycket resurskrävande om snabb svarstid krävs och det är stora datamängder. 

Det finns ingen effektiv standard i RDBMS för den naturliga frågan ”hämta all information om 
vänner, människor, anställda, projekt etc”, därför att SQL inte kan utforska nästlade relationer mellan 
objekt [56]. Vad beträffar NoSQL så erbjuds primitiva sök- och frågemöjligheter som har andra brister 
i sin förmåga att arbeta med data. Framförallt är det svårt att sätta SQL-frågor till icke-strukturerad 
information eftersom detta språk är utformad för att arbeta med relationsdatabaser med fast 
tabellstruktur. Det som är relativt enkelt i en relationsdatabas med SQL kan bli problematiskt i en 
trädstruktur (t ex ”att gräva” djupt efter data). 

Frågestrategin i NoSQL är ett område där det finns ganska betydande skillnader mellan de olika 
implementationerna. Många databaser byggs på en DHT-modell. För att komma åt eller ändra data på 
ett objekt med en fördefinierad nyckel kommer databasen att söka efter all information som har en 
likadan nyckel. 

Applikationsfrågor i kolumnorienterade system begränsas till en enkel sökning av index. Vissa 
andra implementeringar ger mera avancerade sökningsstöd, som t ex en lista med tillhörande 
nyckelvärde-attribut till dokument där data lagras som BLOB. Ett annat sökningsstöd är MapReduce, 
ett massivt parallellt sätt för att behandla stora datamängder. Men det finns många lösningar som inte 
har inbyggt stöd för MapReduce och därför kräver de ett externt ramverk för frågehantering [85]. 

I NoSQL i motsats till relationsdatabaser så finns det inte något krav från själva databasen på att 
ett visst fält ska ha en viss typ av värde, som t ex text eller heltal. Faktum är att servern vet bara om 
nyckeln och tillhörande data men den vet inte vad det är för typ av information. Det leder till att det i 
icke-relationella databaser är nästan omöjligt att stödja JOIN-operationer men man kan själv 
programmera vissa relationer på applikationsnivå. 

Stöd för dynamiska frågor och indexering i NoSQL är begränsat. Systemet fördelar arbetet på 
flera platser så att många trådar arbetar samtidigt och oberoende. Istället för index använder NoSQL 
flera indexvärden i en mapp för att hantera en dynamisk uppsättning av frågor som grundar sig på 
många attribut. 

NoSQL möjliggör också versionshantering. Genom att tidstämplar läggs in tillsammans med nya 
poster, slipper man den komplexitet med uppdateringar och raderingar som behövs i ett 
relationssystem.  

5.5 Transaktionstrategi 

Relationsdatabaser användas vanligen av företag där transaktioner kräver stor precision. 
Den uppsättning av egenskaper som garanterar att databastransaktioner sker på ett tillförlitligt sätt 
brukar kallas ACID.  

Ingen av databaserna inom NoSQL-segmentet möter idag ACID-kraven helt. De flesta av 
systemen sammanfattar villkoren konsistens, tillgänglighet och nätverkspartitionering i begreppet som 
kallas CAP (3.1.6). Det finns möjligheter för NoSQL-databaser att tillämpa regler liknande ACID men 
då måste ytterligare programmering utföras [50]. 
Citat från Computer Sweden ”Enligt sajten nosql-database.org finns det enbart två icke-
relationsdatabaser som hanterar ACID: Hamsterdb och GT.M. Båda dessa lagrar sin information i 
nyckelvärde-format och dataintegriteten gäller bara för en nod” [86].  
I huvudsak så offras möjligheten till ACID mot en prestandaökning i NoSQL-databaser. 
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5.6 Skalbarhet 

Skalbarhet är ett av de viktigare kraven på en databas. Några faktorer är avgörande för vilken DBMS 
som är att föredra ur skalbarhetssynpunkt: 

� Hur förväntas antal användare öka i systemet?  
� Är databasen läs- eller skrivintensiv? 
� Relationer mellan data. 

Det finns olika sätt att lösa skalningen av webbapplikationer.  
Man kan lämna skalbarhetsfrågan till databasadministratören. Skalbarhet och tillgänglighet kan vara 
komplexa problem som är svåra att förutse innan systemet kommer i användning, men det är dyrt att 
åtgärda i efterhand. Ett annat sätt är att ge databasen en arkitektur så den kan skalas bättre när den går i 
produktion. Det är dyrt och svårt initialt men lönar sig över tiden. NoSQL är ett tredje sätt att lösa 
problemet.  

En av relationsdatabasernas begränsningar är skalbarhet. Dessa system har dåligt stöd för 
horisontell skalning och använder normalt vertikal skalning, vilket innebär att addera serverresurser 
(lägga till processorer, minne och/eller IO kapacitet). Större servrar innebär mer kostnader och 
komplexitet. Ofta krävs det också ett omfattande arbete för att säkerställa att systemet fungerar 
effektivt och tillförlitligt efter skalningen. Kostnaderna är höga för att kontrollera att värden inte har 
förändrats.  

Bästa praxis inom webbarkitektur är att skala horisontellt för att stödja fler användare. 
Horisontell skalning är också en viktig filosofi i den framväxande moln-arkitekturen. 
För att skalas horisontellt måste en traditionell databas dela upp informationen bland flera instanser av 
DBMS. Detta tillvägagångssätt kan fungera men det är komplext att administrera. Bland annat blir det 
svårare att applicera SQL-frågor (JOIN och aggregeringar), man kan inte heller enkelt använda 
rapporteringsverktyg bland flera instanser och man förlorar automatiskt underhåll av hela scheman.  

Relationsdatabaser kan också skalas genom SAN-topologi (3.1.32) där man separerar data från 
servern men SAN-tekniken är mycket dyr. 

De flesta NoSQL-databaser kan distribueras naturligt och bristen på strikta konsistensregler gör 
dem skalbara utöver vad som är normalt möjligt med en RDBMS [84]. För att göra system som 
hanterar massor av läsningar och skrivningar skalbara, behövs många noder. Programmeraren styrs av 
det faktum att NoSQL tillåter endast de operationer och datastrukturer som kan skalas och därigenom 
garanteras betydligt högre horisontell skalbarhet än traditionella system [83]. 

NoSQL databassystem har en klientcentrerad snarare än en servercentrerad arkitektur. Data 
distribueras till klienten och frågor utförs hos klienten istället för på monolitiska servrar. Därför kan 
data delas upp, kopieras och skalas mycket enkelt utan att vara bunden till begränsningar i servern. 

Skalbarhet i NoSQL-system medför kompromisser: applikationen ska kunna arbeta med en lägre 
grad av konsekvensgaranti och även utan transaktioner som omfattar flera poster. 

5.7 Tillförlitlighet 

Stilleståndstid i en applikation är ofta oacceptabel, därför måste systemet vara tillförlitligt. Hög 
tillförlitlighet är en mycket viktig kvalitetskarakteristik för varje system där avbrott i tjänsten kan få 
betydande negativa konsekvenser. 

Genom att fragmentera data minimeras effekten av en serverkrasch och det fördelar belastning 
både vid skriv- och läsoperationer. Om endast en nod kraschar så påverkas det data som hör till denna 
nod, men inte hela datalagret. Ibland kräver en del operationer att systemet startas om men det kräver 
inte att alla noder måste startas om samtidigt. Datalagret fortsätter att vara tillgängligt även utan några 
av sina noder [83]. 

I ett datamoln brukar många användare och även andra applikationer använda samma system 
samtidigt. För att förhindra att en process överbelastar en enskild miljö så begränsar de flesta 
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molndatalager den totala effekten som varje enskild fråga kan får orsaka. T ex med SimpleDB kan 
man inte köra en fråga som tar mer än 5 sekunder. Med Googles AppEngine Datastore kan man hämta 
högst 1000 stycken poster för varje given fråga [62]. 

Medan en skalbarhet upp till en terabyte inte är det största kravet för många mindre företag, är 
hög tillgänglighet absolut nödvändigt för de flesta organisationerna idag. De flesta NoSQL-
implementationer förlitar sig på replikering av data för att säkerställa kontinuerlig hög tillgänglighet. 
Om data är distribuerad över ett kluster av noder och det finns fler än ett exemplar av data över 
nätverket, och en nod kraschar finns data ändå tillgängligt på en replikerad kopia. Men distribuerad 
lagring har även många problem: skalbarhet, krav på hårdvara, frågeteknik, felhantering, 
överensstämmelse mellan uppgifter, livslängd och tillförlitlighet, effektivitet, etc. 

För några av NoSQL-databaserna kontrolleras säkerhetskopiering på API-nivå, dvs när ett objekt 
lagras kan man ange hur många kopior av dessa data man vill behålla med granularitet på objektnivå. 
Relationsbaserade lösningar kan replikera data men en användning av multimaster-replikering mellan 
två datacenter är inte trivial att åstadkomma. Därför är valet av en relationsmodell om man behöver 
hög tillgänglighet på långa avstånd med sviktande nätverksanslutningar, inte ett bra beslut [83]. 

Traditionella databaser skriver allting två gånger: en gång till databasen och en gång på en logg. 
Dessutom måste loggen skrivas på disk för att garantera transaktionens hållbarhet (durability). Därför 
är loggning en dyr operation [87]. 

5.8 Dataintegritet 

I RDBMS används integritetsregler, dessa medverkar till att garantera att relevant information sparas 
in i databasen [86]. Data som bryter mot integriteten kan inte lagras. Reglerna innebär att 
primärnyckeln inte får vara NULL och främmande nyckel måste vara NULL eller matcha en nyckel i 
annan kolumn. Dessa regler finns normalt inte i NoSQL-databaser. 

5.9 Datakonsistens 

NoSQL-databaser har inte inbyggt stöd för ACID-transaktioner vilket gör att datainnehållet inte är 
konsistent hela tiden. NoSQL har potentiella brister i datauppdateringar, lagring och borttagning som 
kan orsaka inkonsistens i informationen som leder till duplikation av data. En-till-en och en-till-många 
relationer i denormaliserade scheman är oftast lätta att hantera, men många-till-många relationer kan 
orsaka problem [89].  

I situationer när dubblerad information är spridda över olika servrar i klustret är det inte möjligt 
för databasen att hitta alla förekomster av data och uppdatera dem. Istället kommer data att replikeras 
senare till andra databasservrar. Tills replikering sker kommer applikationen att befinna sig i ett 
inkonsistent tillstånd där frågor för att hämta samma data kan returnera olika resultat. Detta 
kallas ”eventual consistency”. Detta fenomen är inte så farligt som det kan verka, att data 
är ”gammalt” under en kort tidsperiod är ett överkomligt problem för många moderna 
webbapplikationer. 

Traditionella replikerade relationsdatabaser fokuserar på problemet att garantera en stark 
konsistens på replikerade data. Stark konsistens ger programmet en bekväm programmeringsmodell 
men begränsar skalbarhet och tillgänglighet [90]. 

5.10 Prestanda  

Det är ett svårt att uppfylla kraven på genomströmningshastighet (”throughput”) i stora 
webbapplikationer som använder en relationsdatabas. Svårigheten ligger i att den har en centraliserad 
modell där all data hanteras av en enda dator. Ett sätt att förbättra prestandan är att uppgradera 
hårdvaran. 
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ACID-egenskaper påverkar genomströmningshastigheten negativt. Att uppfylla ACID på varje bit av 
data gör databasen långsammare. För att det ska gå snabbare måste alla fyra orsakerna till ACID-
modellens overhead tas bort. Dessa fyra källor är skrivning till loggfilen på disk, postlåsning, koppling 
mellan tabeller och bufferthantering. 

Vad beträffar NoSQL används en mera decentraliserad modell som ger möjlighet till replikering 
mellan noder. Replikeringen leder till att prestandan på systemet ökar linjärt vilket är särskilt viktigt 
för applikationer med stora datamängder [90]. NoSQL-databaser är också ofta snabbare eftersom deras 
datamodeller är enklare. 
Här följer några exempel på prestanda hos några NoSQL-varianter (enligt respektive leverantör): 

� Benchmarking visar att det tar 0,4 sekunder för att lagra 1 miljoner poster i Tokyo Cabinet [91].  
� Neo4j lagrar data i grafer vilket gör det möjligt att hantera komplex och snabbt föränderlig 

information mer än 1000 gånger effektivare än i traditionella tabeller [3]. 
� Cassandra kan skriva till ett datalager som tar upp 50 GB på disken på 0,12 millisekunder, mer 

än 2 500 gånger snabbare än MySQL [92].   

5.11 Minneshantering 

Vissa NoSQL-alternativ finns som ”in-memory-method”. Andra ger en hybridmodell som kombinerar 
minne och diskutrymme för lagring av stora datamängder. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två 
synsätten beror mest på kostnad vs datamängd och läs- och skrivprestanda [85]. För situationer som 
tillåter låga prestanda kan lågkostnadsalternativ med disk vara att föredra före RAM-metoder, och med 
krav på högre prestanda är RAM betydligt lämpligare. 

Databaser ges högre prestanda om informationen sparas i RAM-minnet istället för på disk. 
Eftersom RAM inte innehåller rörliga delar är den tusentals gånger snabbare än hårddisken för 
slumpmässig tillgång till data. Datanätverk blir snabbare och det blir allt billigare att få tillgång till en 
annan dators minne via nätverket. 

Inte bara RDBMS kan dra nytta av tillförlitligheten och hastigheten av RAM eller SSD (3.1.30). 
Kanske de NoSQL lösningar som byggs idag anpassar sig snabbare, medan det för de massiva 
RDBMS lösningarna kommer att ta lite längre tid, men till slut så kommer RAM förmodligen att 
ersätta disken och förr eller senare så kommer i så fall alla system att göras om för att kunna dra fördel 
av detta. 

Sannolikt kommer kraven på lagringsplatser att bli annorlunda för den nya generationen av 
applikationer. 

5.12 Flexibilitet 

Med en relationsmodell som har ett fast schema och data som uppdelas i relationer så vinner man 
flexibilitet i de frågor som utförs mot databasen. Med andra ord gör normaliserad datadesign det 
möjligt att använda SQL med kombinationer av dataattribut som man inte ens vet om vid design. 
Därför är det så i teorin, att om man inte kan förutse vilka typer av frågor som kommer att ställas till 
systemet i framtiden, är relationsmodell det bästa valet. 

Vad gäller denormaliserad design förlorar man flexibilitet i datastrukturen men vinner samtidigt 
förmåga att interagera med informationen [89]. Med en NoSQL-modell skulle det inte vara något 
bekymmer angående NULL-värden, främmande nycklar, aggregeringar etc.   
Eftersom NoSQL inte har alla tekniska krav som relationsdatabaser har, är de flesta stora NoSQL-
system tillräckligt flexibla för att utvecklare ska kunna använda programmen på ett sätt som tillgodoser 
behoven. 
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5.13 Komplexitet  

En fördel med många NoSQL-databaser jämfört med SQL-databaser är deras enkelhet. Konceptet 
bakom deras lagringsmekanismer är oftast ganska lätta att förstå och kräver inte komplicerade SQL-
optimeringstekniker. SQL-optimering är ganska nära den teknik som används för att bygga 
kompilatorer för programmeringsspråk [57]. 

Relationsdatabaser kräver att all data konverteras in i form av tabeller med ett förbestämt antal 
kolumner med förutbestämda datatyper. När informationen inte passar för att lagras i en sådan tabell 
kan databasens struktur bli för svår, komplex och långsam att arbeta med [2]. Strukturen på system av 
NoSQL-typ tillåter att lagra icke-strukturerade data i sin naturliga form och gör det enkelt att förstå för 
människor som inte har speciell utbildning inom datavetenskap och databasadministration. 

En av NoSQL-systemens fördelar är att man inte behöver kunskap i SQL. Eftersom NoSQL-
databaser inte är optimerade för SQL krävs det att man genomför en manuell frågeprogrammering som 
kan bearbeta data av olika typ, från enkla till komplexa. Men en fråga till en relationell databas som 
skrivs som en rad i SQL kommer i NoSQL att kräva flera frågor, och dess bearbetning och 
dataformateringar orsakar då komplexitet. 

Relationsdatabaser erbjuder en stor uppsättning av funktioner, dataintegritet, komplexa 
transaktioner och relationer. Men sådana komplexa system kan innebära problem vid återställning efter 
krascher och kräver mera utbildning av användare. Distribuerade NoSQL-system tenderar att vara 
enklare att installera, hantera och mer toleranta mot krascher [55].  
Därför har många moderna applikationer som inte behöver alla de funktioner RDBMS erbjuder, valt 
att använda NoSQL-lösningar. 

5.14 Felhantering 

Till skillnad från strategin i de traditionella systemen där man försöker att förebygga fel genom 
inbyggda mekanismer, så är NoSQL-alternativen byggda med antagandet att diskar, maskiner och 
nätverk ibland kraschar. Genom datapartionering minimeras effekten av ett fel därför att om en nod 
kraschar då påverkar det bara den information som hör till denna nod. 

De flesta NoSQL-implementationer förlitar sig på säkerhetskopior genom replikering av data för 
att säkerställa kontinuerligt hög tillgänglighet. Några NoSQL-varianter styr detta på API-nivå. 

5.15 Kostnad 

Den nuvarande marknaden för NoSQL-lösningar är fortfarande förhållandevis liten. Precis som med 
de flesta datainnovationer börjar utvecklingen i forskningssammanhang eller av organisationer som 
söker lösningar till sina egna problem. De flesta NoSQL-databaser fungerar i öppen kod-miljö där 
användarna kan utföra tekniska utvärderingar till en låg kostnad och som måste anpassas till och 
integreras i organisationens struktur och kombineras med delar från andra källor. De flesta projekten är 
bara ett par år gamla och nya funktioner i dem läggs snabbt till allt eftersom.  

Det finns några projekt som varken är fria eller (ännu) kommersialiserade, t ex Googles BigTable, 
Amazons SimpleDB och Dynamo. De flesta kommersiella relationsdatabaser är ofta för dyra och 
alltför komplicerade för att uppmuntra till tillfällig användning. Det finns också många bra 
kostnadsfria databaser, men även de tenderar att ge mycket mer än man behöver för det mesta. 

Till skillnad från relationsdatabaser så har många NoSQL-databaser ännu inte försetts med 
kundsupport och olika underhållsverktyg [50]. Ett av problemet för de nya systemen är att användare 
inte kommer att betala för något de inte riktigt förstår ännu. 
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5.16 Utbildning för utvecklare och användare 

På grund av att de flesta utvecklare och databasanvändare känner sig mer bekväma med att arbeta med 
en traditionell modell uppstår det behov av utbildning för personal som ska arbeta med NoSQL-system 
eftersom NoSQL-databasmodell är radikalt annorlunda. Varje organisation måste tänka igenom sin 
planering av personalutbildningen och om anlitande av externa experter och konsulter behövs [52]. 

6. Ett annat alternativ 
Avsnittet visar att det går att använda RDBMS och NoSQL i samma applikation för att optimera 
funktionalitet. 

6.1 RDBMS och NoSQL 

För att tillgodose sina olika behov har några bolag börjat köra traditionella system sida vid sida med ett 
eller flera NoSQL-alternativ. Extremt stora datamängder som behöver skalbart lagringsutrymme och 
processorkraft flyttas till en NoSQL-databas, medan data som behöver behålla sin integritet stannar 
kvar i relationsdatabasen. Termen Polyglot Persistence har använts för att beskriva användningen av 
flera modeller inom samma projekt [52]. 
Fördelarna med detta är självklara. Sträng kontroll av dataintegritet från relationsdatabaser och 
skalbarhet och flexibilitet från NoSQL-databasen gör att företagen då kan använda det bästa verktyget 
beroende av den aktuella situationen. 

Ta som exempel om det finns ett behov av att utföra komplexa beräkningar på en mycket stor 
datamängd. Data kan då vara antingen kopierat/flyttat från relationsdatabasen till NoSQL-databasen 
eller infogat direkt in i NoSQL-databasen. Applikationen kan sedan använda ett kluster av NoSQL-
databasservrar för att dela upp arbetet, bearbeta data och aggregera resultaten (MapReduce). 
Resultaten kan antingen behållas i NoSQL-databasen eller sättas in i relationsdatabasen beroende vad 
som planeras att vidare göras med denna information. 

Ett annat exempel drar fördel av den schemalösa karaktären hos vissa NoSQL-databaser.  
Det är möjligt att lagra serialiserad data i en kolumn i en relationsdatabas men det kommer att bli 
mycket svårare att interagera med dessa data än om informationen skulle lagras i en 
dokumentorienterad databas. 

Polyglot Persistence ger möjlighet att arbeta inte bara med flera databaser utan även med flera 
databasmodeller. 

6.2 Möjlig ökad komplexitet på applikationen 

Vid användning av databaser av olika modeller för samma applikation ökar komplexitet vid interaktion 
mellan de databaserna. Man kan isolera denna komplexitet till ett mellanlager för att befria resten av 
applikationen från att veta specifikt vilken typ av databas den kommer att hämta data ifrån. Men ett 
gränssnitt till flera datalager kan i hög grad öka komplexiteten på detta mellanlager också. Då behöver 
applikationen veta [52]:  

� Hur att ansluta sig till var och en av databaserna. 
� Vilken databas ska användas för specifika uppsättningar av olika data. 
� Hur ska man hantera olika typer av fel som kommer från varje databas. 
� Hur att mappa resultat från varje databas till applikationens objektmodell. 
� Hur att hantera frågor mellan databaserna. 
� Hur att förbereda de olika databaserna för testning. 
� Hur man kan flytta data från en databas till en annan. 

Allt dessa kommer att resultera i en massa ny kod som kan orsaka ytterligare komplexitet och mera 
buggar i applikationen. 
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6.3 Möjlig ökad komplexitet vid driftsättning 

Utöver den ökade komplexiteten i applikationen tillkommer en ökad komplexitet i driftsättningen. Då 
måste man värdera noga behovet att skaffa ny hårdvara för att driva ett nytt datalager, hur 
säkerhetskopiering ska ske och hur ändringar i konfigurationen av den nya databasen ska hanteras [52]. 

7. Implementera NoSQL i .NET miljö 

I det praktiska momentet undersöktes representanter av NoSQL-databaser med orientering mot .NET-
miljö enligt önskemål från Sogeti. I detta arbete testimplementerades tre typer av NoSQL-databaser ur 
varsin kategori, nämligen Cassandra, MongoDB och Neo4j. Dessa tre har valts utan några särskilda 
andra kriterier än att de är bland de mest kända i sina respektive kategorier. Här nedan återfinns en 
tutorial för varje typ som testats. I de fall speciell middleware använts, finns den beskriven i 3.1.  
Kodexempel och testutskrifter finns i Bilagor. 

Utvecklingsplattformen som använts är Visual Studio 2008 med .NET Framework 3.5 och 
programspråket C# under Windows Vista. 

Scenariorna är enklast tänkbara, nämligen att lagra in lite data och sedan läsa ut och visa dem. I 
MongoDB-fallet gjordes även en uppdatering. I Neo4j-fallet kan man radera data. 

7.1 Kolumnorienterat datalager: Cassandra 

7.1.1 Översikt 

Cassandra är ett projekt som drivs av Apache Software Foundation, avsett för sociala nätverkssajter 
med deras miljontals användare och en enorm tillväxt. Cassandra kommer ursprungligen från 
Facebook. Syftet med projektet är att generera en lösning som inte bara uppfyller Facebooks behov 
utan också att göra produkten användbar för andra organisationer med liknande tillämpningar. 
Systemet är skrivet i Java. 
Cassandras egenskaper: 

� Det är ett lagringssystem för hantering av strukturerade data som är avsedd för att skala 
mycket stora mängder av information mellan servrar. 

� Den distribuerade arkitekturen är inspirerad av Dynamo. 
� Datamodellen liknar Googles BigTable. 
� Använder Thrift (3.1.33). 
� Systemet erbjuder kolumnorienterad datalagring och fungerar i ett distribuerat, peer-to-peer-

kluster med hög tillgänglighet. 
� Tillförlitlighet i skalningen är stor. 
� Cassandra körs ovanpå en infrastruktur av hundratals noder (eventuellt flera olika datacenter). 

Data kopieras automatiskt till flera noder för feltolerans och kraschade noder kan ersättas utan 
stopp i driften. 

� Systemet har stöd för replikering över flera datacenter. 
� Läs- och skrivhastighet ökas linjärt med ett ökande antal maskiner utan driftstopp eller avbrott 

i applikationer. Det finns inga flaskhalsar i nätverket. 
� Data skrivs in till en memtabell, som när den når ett tröskelvärde dumpar data till SSTabeller 

på diskar.  
� Data sorteras vid skrivning, vilket ger hög prestanda vid läsning. 
� Cassandra stöder inte en fullständig relationsdatamodell, utan ger kunder en enklare modell 

som stödjer dynamisk kontroll över datalayout och format.  
� Cassandra stöder avtal och tjänster tillgängliga från tredje part (t ex Riptano 

(http://riptano.com/)). 
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Cassandra är lämplig för applikationer som inte har råd att förlora data. Cassandra har flera mål: 
skalbarhet, hög prestanda, hög tillgänglighet och tillämplighet. Enligt en presentation av Facebook-
ingenjören Avinash Lakshman kan Cassandra skriva till ett datalager med 50 GB på disk på bara 0,12 
millisekunder, mer än 2 500 gånger snabbare än MySQL. Det största produktionsklustret har över 100 
TB data i över 150 maskiner [92]. Cassandra används av Digg, Facebook, Twitter, Reddit, Rackspace, 
Cloudkick, Cisco, SimpleGeo, OpenX med flera företag som har stora och aktiva datamängder.  

7.1.2 Modell 

Cassandras modell ser ut som en fyra- eller femdimensionell hash med följande struktur: 
Keyspace, kolumnfamilj, nyckel, superkolumn (valfritt) och kolumn. 
De grundläggande begreppen är [72]: 

� Cluster, maskiner(noder) i en logisk Cassandra-instans. Kluster kan innehålla 
flera ”keyspaces”. 

� Keyspace är en behållare för kolumnfamiljer, oftast en per applikation. 
� Nyckeln identifierar rader i ett antal (super)kolumner. 
� Kolumnfamiljer innehåller flera kolumner (eller superkolumner). Kolumnfamiljerna måste 

vara fördefinierade. 
� Superkolumn är en kolumn som innehåller en eller flera kolumner. 
� Kolumnen består av namn, värde och tidstämpel. 

7.1.3 Installation av server 

Först installerades Cassandra-servern inklusive Thrift från 
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=/cassandra/0.6.1/apache-cassandra-0.6.1-bin.tar.gz, den 
packades upp till C:/.  
En ny systemvariabel skapades, CASSANDRA_HOME med sökvägen C:\apache-cassandra-0.6.1.  
Server-installationen testades enligt följande: 

� Run cmd …\bin Cassandra => Starting Cassandra Server….  
� Run cmd….\bin Cassandra-cli => Starting Cassandra Client…. 
� connect localhost/9160 => Connected to…. 
� show keyspaces => Keyspace1, system.  
� describe keyspace KeySpace1 => lista på kolumnfamiljer. 

7.1.4 Installation av klient 

Apache-mappen och Thrift-mappen laddades ner från 
http://github.com/mattvv/hectorsharp/tree/master/lib/ och packades upp [93]. 
I Visual Studio skapades en ny ConsoleApplication och cs-filerna adderades in i projektet. 

7.1.5 Testning av installationen 

Först kontrollerades att servern startats. 
CassandraDemo.cs exekverades i ett kommandofönster. 
Koden som återfinns i Bilagor är kopierad ifrån http://wiki.apache.org/cassandra/ThriftExamples#C.23 
men modifierad för tydlighetens skull [94]. 
Utskriften återfinns i Bilagor. 
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7.2 Dokumentorienterat datalager: MongoDB 

7.2.1 Översikt 

MongoDB är ett projekt med öppen källkod som inleddes 2009. MongoDB överbryggar gapet mellan 
nyckelvärde-databaser (som är snabba och skalbara) och traditionella RDBMS (som ger strukturerade 
scheman och kraftfulla frågor). MongoDB är en skalbar, högpresterande, schema-fri, 
dokumentorienterad databas. Systemet är skrivet i C + +. 
MongoDBs egenskaper: 

� Dokumentorienterad lagring av data (JSON-liknande). 
� Dynamiska frågor. 
� Fullt indexeringsstöd. 
� Mycket snabba informationssökningar och uppdateringar. 
� Effektiv datalagring av stora binära objekt (t ex bilder och videor). 
� Replikering och feltolerans. 
� Autopartitionering för skalbarhet på molnnivå.  
� MapReduce för komplexa aggregeringar. 
� Systemet har bra kommersiell support och konsulting. 

7.2.2 Installation av servern 

MongoDB-servern laddades ner från http://www.mongodb.org/display/DOCS/Downloads och 
packades upp till C:\MongoDB.  
Sedan skapades en ny katalog: C:\data\db. 
Run cmd …\bin mongod => mongoservern startar   

7.2.3 Testning av servern 

Man kan göra följande enkla test i konsolfönstret för att få en känsla för hur MongoDB fungerar: 
� Run cmd …\bin mongo => Mongo shell version 1.4.2…. 
� use Testdb => switched to Testdb 
� För att lagra ett objekt: db.Dokument.save({Titel: ”Mitt forsta dokument”, Innehall: ”Forsta 

dokumentet i MongoDB”, Tagg: [”MongoDB”, ”Forsta”]})  
� För att lagra ett andra objekt: db.Dokument.save({Titel: ”Mitt andra dokument”, 

Innehall: ”Andra dokumentet i MongoDB”, Tagg: [”MongoDB”, ”Andra”]})  
� För att hämta alla objekt: db.Dokument.find() 
� För att hämta specifikt objekt t ex: db.Dokument.find({Titel: ”Mitt forsta dokument”})  

7.2.4 Installation av klient i C# 

Installation av klient genomfördes enligt följande steg: 
� Drivern laddades ner från http://github.com/samus/mongodb-csharp (Download source) och 

packades upp. 
� Koden kompilerades i Visual Studio, MongoDB.Driver.dll och MongoDB.Linq.dll kopierades 

till en ny mapp: MongoDB\drivers, (3.1.18 Ling). 
� Klientkod laddades ner från http://daniel.wertheim.se/2010/02/05/getting-started-with-

mongodb-using-json-net-and-castle-dynamic-proxy/ och packades upp till C:/MongoDB [95]. 
� Projektet öppnades genom att dubbelklicka på filen MdbIntro.csproj. 
� Target Framework ändrades till .NET Framework 3.5 i projektets Properties. 
� MongoDB.Driver.dll och MongoDB.Linq.dll i References byttes ut till de som ligger i 

MongoDB\drivers. 



 52

� Programmet exekverades (servern måste vara startad). 
 

Koden för Main-filen som återfinns under Bilagor är modifierad för tydlighetens skull. 
Utskriften återfinns också i Bilagor. 

7.3 Graforienterat datalager: Neo4j 

7.3.1 Översikt 

Ett av de mer intressanta exemplen av grafdatabaser är Neo4j. Det svenska företaget Neo Technology 
har utvecklat Neo4j och tagit den till marknaden både som kommersiell produkt och öppen 
programvara. 

Neo4j tillhör en ny generation databaser, mer anpassad till de vanligaste uppgifterna och 
problemen i den verkliga världen [85]. Databasen är mycket stabil och har blivit populär bland 
programutvecklare.  

Den är en ”Java Persistence Engine” som lagrar data i grafstruktur i stället för i tabeller. En graf 
ger en mer flexibel och snabbare typ av datasökning. Man kan föreställa sig ett socialt nätverk med 
1000 definierande användare som var och en har 50 vänner. För den traditionella relationsdatabasen 
skulle det ta 2000 ms för att fråga varje vän från varje användare, medan grafbaserade Neo4j tar 2 ms. 
För att förstå prestandan; med 1 000 gånger fler användare blir den totala frågetiden fortfarande 2 ms 
(enligt Neo Technology) [100]. 

Neo4j databasen kan enkelt skala med komplexa relationer mellan enheter och med ett mer 
flexibelt schema. Det är en mogen och stabil databas skriven i Java, med följande egenskaper [96]: 

� En intuitiv graforienterad modell för datarepresentation. Istället för statiska tabeller, rader och 
kolumner arbetar man med ett flexibelt nätverk bestående av noder, relationer och egenskaper. 

� Diskbaserad och helt optimerad för att lagra grafstrukturer för maximal prestanda och 
skalbarhet. 

� Massiv skalbarhet. Neo4j kan hantera grafer på flera miljarder noder/relationer/ egenskaper 
horisontellt över flera maskiner. 

� Mycket snabb traversering genom noderna. 
� Ger litet avtryck, dvs programvaran tar liten plats. 
� Ett enkelt och bekvämt objektorienterat API. 

7.3.2 Installation av servern 

Det finns en standalone-version av Neo4j som använder REST-konceptet (3.1.28). Den laddades ner 
från http://wiki.neo4j.org/content/Getting_Started_REST och packades upp. 

� Installation: Run cmd …\bin neo4j-rest install 
� Den startas genom följande kommando: Run cmd …\bin neo4j-rest start => Starting….. 
� stoppas med: neo4j-rest stop. 

Start och stopp kan även göras från Control Panel/Administration Tools/Services. 

7.3.3 Installation av klient 

Det finns inte mycket publicerat om kombinationen Neo4j och .NET ännu. Men vi hittade ett 
experiment från en utvecklare på Jayway. Det är en .NET-klient som kallas för POC (Proof of concept) 
och använder Neo4j REST API [97]. 

Ett problem uppstod eftersom klienten använder vanliga strängmetoder för att konvertera till och 
från JSON. Vi var tvungna att modifiera filerna HttpHelper.cs och Util.cs på grund av att 
strängmetoderna Replace(string, string), IndexOf(string) och IndexOf(string, int) inte returnerar 
förväntat resultat. 
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Testprogrammet startades. Servern måste vara startad. I dialogrutan trycktes ”Load the Matrix” (se 
Bilaga 10.3 Dialoger, 1:a bilden), varvid testdata laddades in i databasen. När ”Find all who know 
someone” trycktes, söktes noderna igenom och resultatet enligt andra bilden visades. Om ”Shut down 
the Matrix” väljs, raderas data från Neo4j-lagret. 

Kod och skärmbilder återfinns i Bilagor. 

8. Svar på frågeställningar 
 

a) NoSQL databaser. Vad är det? 
NoSQL är en samling icke-relationsdatabaser med oftast öppen källkod som är enkla att distribuera 
och inte kräver fasta scheman, undviker vanligen JOIN-operationer och tillhandahåller horisontell 
skalning. Det finns några olika kategorier som skiljer sig åt vad gäller datamodellen, inom varje 
kategori finns en mängd olika databaser med inbördes något olika egenskaper. 
 

b) Hur fungerar dessa nya databaser? 
Konceptet NoSQL syftar till databaser som bygger på icke-relationstabeller. De är inriktade på 
särskilda grupper av problem, från att vara mer flexibla i datalagring (dokumentorienterade), inriktade 
på länkningar (grafdatabaser), aggregeringar av data (kolumnorienterade databaser) till att förenkla 
konceptet till något som bara lagrar ett värde (nyckelvärde-databas).  

NoSQL innehåller mekanismer för att definiera vilka data som hålls i databasen, att behålla 
strukturerade eller ostrukturerade data, att möjliggöra en snabb och effektiv hämtning av miljoner eller 
miljarder objekt eller att låta det vara upp till de program som använder databasen. NoSQL-tjänster 
tenderar också att använda öppna protokoll för klientkommunikation. 
 

c) Vilka produkter/leverantörer är stora inom området? 
I Bilaga 12.4 finns en tabell med ett antal produkter och några uppgifter om dem. 
 

d) Hur ser de olika produkternas spridning och kostnader ut? 
De interna datalagren hos stora företag som Amazon och Google och de kommersiella är de mest 
robusta produkterna. Många av varianterna med öppen källkod är inte mogna ännu. 
Nyckelvärde-databaser är ganska vanliga internt i olika organisationer på grund av sin enkelhet. Men 
på webben är de inte så vanliga [60]. Där är istället de andra kategorierna mer populära. 

� BigTable – Googles egendom, används inte utanför Google för närvarande. Men möjligheten 
finns för utomstående användare genom Google App Engine. 

� Dynamo – Amazons egendom, används inte utanför företaget enligt de uppgifter vi har 
tillgängliga. 

� Cassandra – utvecklad av Facebook från början, men är numera ett Apache-projekt med öppen 
källkod. Den har nått en stor spridning, förutom Facebook även Twitter, Digg, Reddit som 
några exempel.  

� MongoDB – öppen källkod. Den används av många siter där Shutterfly, SourceForge, New 
York Times och Github är de mest kända. 

� Project Voldemort – används av LinkedIn som är en ganska stor social site fokuserad på 
yrkeslivskontakter. Öppen källkod. 

� Neo4j – Finns som öppen källkod och i tre kommersiella versioner för 49, 499 och 1999 USD 
per månad. Används av svenska universitet, försvaret, Planeto samt många andra.  
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e) När och varför ska man använda NoSQL? 

Relationsdatabaser är fortfarande den mest använda och viktigaste för många affärsapplikationer för 
företag och andra organisationer både lokalt och på webben. Men kraven på informationslagring börjar 
förändras. Det gäller bland annat enkelhet, skalbarhet, caching, flexibilitet, möjlighet att hantera grafer 
och att göra enkla flexibla frågor. 

Det förekommer en debatt mellan applikationsutvecklare: NoSQL eller RDBMS?  Ett bra inlägg 
i denna debatt gav Mike Kavis, en expert i IT-arkitektur: ”To me this is like arguing that a hammer is 
better than a screw driver. If you need to pound a nail, I'll take the hammer. If you want to turn a 
screw, I'll take the screw driver” [86]. 

Det finns några indikatorer som visar när en organisation som driver relationsdatabaser i sina 
applikationer kan börja fundera på att byta till en icke-relationsdatabas: 

� Om det finns tabeller som innehåller en miljon eller flera rader och varje tabell har en eller 
flera främmande nycklar. Ju flera JOINs som krävs desto mer påverkas svarstiden. 

� Om det finns ostrukturerade samlingar av data där varje post har en annan sammansättning av 
länkar och ”barn”, ”barnen” i sin tur har sina egna egenskaper. 

� Om programmet har behov av att hitta rotpost i en lång hypertext-kedja (genom rekursion).  
� Om det finns behov av att förbättra de funktioner som erbjuds av objektorienterade modeller t 

ex CASE, CAD, bildbehandling, och vetenskapliga dataanalysprogram. 
� När det finns tabeller med många kolumner och endast ett fåtal som verkligen kan utnyttjas av 

någon särskild rad. 
� När det finns data i form av JSON, YAML, XML etc 
� När schemat har ett stort antal många-till-många relationer eller trädliknande datastrukturer (en 

främmande nyckel som refererar till en annan rad i samma tabell). 
� När systemets kapacitet vid skrivning inte är tillräcklig hög. 
� När mängden av information är större än en enda server kan bearbeta. 
� När hög trafik på nätet kräver att samma värden hämtas från databasen. Detta kan orsaka 

flaskhalsar.  
� När en webbplats når ett stort antal registrerade användare eller ett stort antal artiklar (handel). 

Några ytterligare fördelar med NoSQL:  
� De är inte begränsade av fasta relationsscheman. 
� De möjliggör en snabb, skalbar och kostnadseffektiv datahantering. 
� De är mycket effektiva när det gäller att lagra strukturerad och semistrukturerad data. 
� De möjliggör snabb och effektiv hämtning av stora mängder data. 
� Vissa operationer i NoSQL är enklare än i RDBMS. 
� Systemen passar väldigt bra in i många Web 2.0-tjänster. 
 

Det är inte så enkelt att veta vilket system (varken RDBMS vs NoSQL eller typ av NoSQL) man ska 
välja för att lagra sina data. För att fatta rätt beslut från början måste man noga utvärdera vilken 
information som skall lagras i databasen, hur stor inmatningen är per tidsenhet, hur ofta kommer data 
att användas och förväntad tillväxt av datamängd. 
Tabellen nedan ger en sammanfattning av de olika egenskaper och andra aspekter vi har sett hos de 
båda alternativen .  
 
Egenskaper Lösning 

Nödvändig i designfasen RDBMS Modelleringsprocess  

Inte nödvändig NoSQL 

Centraliserad RDBMS,NoSQL Databasmodell 

Distribuerad NoSQL 

Kommunikationsmodell Master-Slav RDBMS,NoSQL 
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 Master-Master NoSQL 

Fast struktur RDBMS Schema 

Flexibel struktur, kan ändras dynamiskt NoSQL 

Strukturerad data RDBMS Datastruktur 

Semi-strukturerad data NoSQL 

Förutbestämda RDBMS,NoSQL Datatyp 

Obestämda eller självdefinierade NoSQL 

Data är normaliserat RDBMS Datanormalisering 

Data är inte normaliserat NoSQL 

Garanterad RDBMS Dataintegritet 

Inte garanterad NoSQL 

Garanterad RDBMS Datakonsistens 

Inte garanterad NoSQL 

SQL RDBMS,NoSQL Frågespråk 
 Andra lösningar t ex MapReduce, sökning av 

index, XQuery etc 

NoSQL 

Komplexa frågor RDBMS Språkkomplexitet 

Enkla frågor NoSQL 

Bra stöd RDBMS Frågebearbetning 

Begränsat stöd NoSQL 

Indexering Bra stöd RDBMS,NoSQL 

Möjligt men tar mycket tid RDBMS Processa tunga 
komplicerade frågor Tunga frågor filtreras bort NoSQL 

Litet stöd RDBMS Lagring av äldre data 

Enkelt, bra stöd NoSQL 

Hög precision RDBMS Transaktionsstrategi 

Låg precision NoSQL 

Möjlig RDBMS Fragmentering 

Bra stöd NoSQL 

Korta svarstider i allmänhet RDBMS,NoSQL Prestanda 

Korta svarstider vid attribut-orienterade frågor NoSQL 

Vertikal RDBMS,NoSQL Skalbarhet 

Horisontell NoSQL 

Stora RDBMS Hantering av stora 
datamängder Enorma NoSQL 

Inget stöd RDBMS Hantering av 
hypertext/rekursiva data 

Bra stöd NoSQL 

Bra stöd RDBMS Tillförlitlighet, feltolerans 

Mycket bra stöd NoSQL 

Tillämpbar för stort antal samtidiga användare  RDBMS,NoSQL Tillgänglighet 

Tillämpbar för mycket stort antal användare NoSQL 

RAM RDBMS,NoSQL 

Disk RDBMS,NoSQL 

Minneshantering 

Cache RDBMS,NoSQL 

Mycket komplexitet i strukturen RDBMS Användarnära/ 
programmeringsnära 
tillämpningar Datastrukturen är enkelt att förstå för 

slutanvändare och direkt manipulerbar för 

NoSQL 
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 appletprogram. 

Mycket RDBMS,NoSQL Leverantörsberoende 

Inget RDBMS,NoSQL 

Ja RDBMS Standardisering 

Nej NoSQL 

Starkt NoSQL Applikationsberoende 

Svag RDBMS 

Hög RDBMS,NoSQL Krav på utbildning 

Inte hög NoSQL 

       
              Tabell 1. Vägledande tabell 

 
f) Vad är det som gör NoSQL datalagringssystem mer lämpade än traditionella 

relationsdatabaser? 
Även om relationsdatabaser har många fördelar i form av ACID, tillgänglig support och att de är 
välbekanta för utvecklare, anpassar de sig inte så bra till kraven i Web 2.0. Deras schema har brist på 
flexibilitet, frågebearbetningar som innehåller JOIN är långsamma, det är svårt att distribuera data över 
noderna. Men det största kravet på Web 2.0 är troligen skalbarhet. RDBMS skalar ganska bra vertikalt 
men för att möta den sociala webbens krav måste databasen kunna skala horisontellt. Relationssystem 
är olämpliga för att lagra filer, de är inte anpassade för att arbeta med starkt hierarkisk data och det är 
svårt att utföra traverseringar i heriarkier. 

Medan relationsdatabasen har en bättre modell när strukturen kommer att vara statisk har 
NoSQL-databaser en bättre representativ modell när strukturen kommer att ändras ofta.  

Extremt stora datamängder är ofta baserade på transaktioner som sker i kronologisk ordning. 
Exempel på detta är bloggar, transaktioner för shopping, vetenskaplig datainsamling, etc. Dessa typer 
av data samlas i stort antal varje sekund och kan överbelasta RDBMS. Men för OLTP-bearbetning är 
RDBMS svårslaget vad gäller datakvalitet och prestanda [84].  

NoSQL-system tillhandahåller en snabb sökningshastighet vid extremt stora datamängder. 
NoSQL-databaser har några möjligheter för optimering av lagringsstorlek som är fördelaktigare än i 
radorienterade strukturer (t ex komprimeringsalgoritmer). Många applikationer behöver inte den 
komplexitet som finns i relationssystem och vissa program är lättare att administrera. Både relationella 
och icke-relationella strukturerade lagringssystem är bra inom sina områden och inget alternativ är 
lämpligt för alla olika applikationer. 

I många fall kan ett filsystem bäst lösa behovet. Genom att kombinera filsystemets funktionalitet 
med en NoSQL-databas får utvecklare ett enda system som tar upp applikationens arbetsbelastning. En 
sådan kombination kommer att bli flexibel och kraftfull och gör operationer enklare och minska 
kostnaderna. För små datamängder är relationsdatabaser snabbare. För stora datamängder kan det 
behövas andra lösningar. 

Det är emellertid brist på erfarenheter och verktyg och det finns ännu inte konsensus om när 
icke-relationell datalagring är bra och för vilka användningsfall. Till skillnad från relationsdatabaser är 
det många som har öppen källkod och alla NoSQL-projekt har inte hunnit komma ut med kundsupport 
och underhållsverktyg. 
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g) Går det att lägga fram ett förslag på produkt lämpad för Sogeti och företagets 

utvecklingsmetoder? 
Det är lite svårare att svara på vilken av de olika NoSQL-varianterna som är mest lämpad, eftersom 
något användningsfall inte är givet. Men det kan nämnas att utifrån de fakta som erhållits i det här 
arbetet är det först och främst vid stora datamängder det är aktuellt att reflektera över att använda 
NoSQL. 

Men det finns undantag, t ex om databasen för en potentiell applikation ska beskriva någon form 
av rekursiv länkning mellan objekt kan en grafdatabas vara tänkbar. Den lagrar objekten i form av 
noder i ett nätverk, med valfria attribut i noderna och i länkarna däremellan. Fördelen är att 
utsökningar i form av traverseringar blir mycket effektiva.  
Men ett problem kan vara att det på Internet finns väldigt lite tester dokumenterade, i alla fall vad 
gäller Neo4j mot .NET.     
 

h) Vilka hjälpkomponenter kan användas? 
Följande komponenter behövs för de varianter som testats i den här studien: 

� Thrift behövs för att koppla Cassandra-klienten i C# till servermjukvaran som är skriven i Java. 
� En C#-driver samt Linq to MongoDB används för att MongoDB ska fungera mot en klient 

i .NET. 
� JSON och Neo4j REST API är inbyggda i den distribution av Neo4j som användes i testen. 

9. Avslutande diskussion 

Relationsdatabaser och SQL-språket är fortfarande de mest använda koncepten för utformning, 
utveckling och förvaltning av databasapplikationer. De byggs med välkänd teknik och med en mängd 
funktioner som gör jobbet lätt för människor som använder dem. RDBMS fungerar mycket bra vid 
bearbetning av information som är mycket strukturerade och kräver exakt precision. Många känner sig 
bekväma med att använda dem därför att man kan fråga efter den information man vill och när man 
behöver det. För väldigt många webbplatser passar de mycket väl genom att de ger en god balans 
mellan användarvänlighet och prestanda. 

Världen vi lever i förändras ständigt och dessa förändringar påverkar datorsystemen. Det har 
dykt upp webbapplikationer där SQL-databaser passar mindre bra på grund av dess begränsningar att 
kunna hantera den flexibla miljön utan förutbestämda scheman. Relationsmodellen är inte heller bra på 
att representera alla datatyper och den lägger på onödig komplexitet, ger inte tillräckligt bra prestanda 
vid stora datamängder och kan ge transaktionsflaskhalsar och obalans i arbetsbelastning. Dessa 
företeelser i kombination med att ett visst motstånd märkts bland de stora RDBMS-leverantörerna att 
vidareutveckla sina mjukvaror, har påskyndat utvecklingen mot andra datalagringssystem typ NoSQL.   

Men NoSQL är inte ett passande databasalternativ för alla applikationsområden, speciellt inte där 
det är viktigt att det finns en inbyggd garanterad dataintegritet och att inte lagra redundant information. 
Ett exempel kan vara system för transaktioner mellan bankkonton. 

 När en organisation bestämmer sig för att lägga till en NOSQL-databas för sitt aktuella projekt 
måste man överväga sina krav på storlek och komplexitet av det framtida systemet, hur lätt det är att 
utveckla denna med nya alternativ och hur bra det kommer att integreras med den befintliga SQL-
världen. Innan man bestämmer sig för vilken typ av datalagringssystem man väljer så måste 
utvecklarna förstå behoven för alla intressenter och ge systemet en förmåga att uppfylla kraven. Varje 
applikation är unik på sitt sätt och har sina funktionella och icke-funktionella krav och sin 
skalbarhetsnivå. Beroende på användarkrav och affärsmässiga krav kan man sedan välja mellan 
befintlig relationsdatabasteknik och NoSQL-alternativ. 

Trots en ökande NoSQL-rörelse vågar många företag inte använda sig av det nya 
databaskonceptet. Problemet är att de flesta organisationer inte är bekanta med NoSQL-teknikerna och 
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därmed inte känner sig bekväma nog att välja en eller ens utvärdera dem. Det beror på att det finns en 
brist på praktisk erfarenhet av NoSQL, brist på verktyg, brist på utbildning och att det inte finns en 
riktigt bra förståelse om vilka icke-relationella datalagringssystem som är bra för vilken uppgift. 
Dessutom har många utvecklare blivit hårt fokuserade att tänka på data som är strukturerad i form av 
rader och kolumner. Också vi har under arbetet märkt hur svårt det kan vara att tänka om från 
relationsmodellen till de nya modellerna.  

Eftersom NoSQL-databaser inte alltid befinner sig i konsistent tillstånd kan den första tanken för 
utvecklare och IT-arkitekter vara att det här är inget för oss, men faktum är att bristen på konsistens 
inte är någon större nackdel i många sammanhang, t ex för applikationer i det som kallas Webb 2.0.  

Det finns en osäkerhet i den relativa omognaden bland många av NoSQL-projekten. Det kan 
tänkas att några av dem inte utvecklas vidare och det vore olyckligt för en organisation eller ett företag 
att ha satsat på en sådan. 

Hur än det går, kommer RDBMS inte att försvinna. Deras fördelar är för stora för att ignoreras. 
Eftersom relationsdatabaser är mer mogna och representerar stora investeringar för sina leverantörer 
och kunder kommer NoSQL att ha en användning endast i vissa nischer, där de definitivt kommer vara 
ett bättre alternativ. Men man kan naturligtvis inte utesluta att de traditionella databasleverantörerna 
kommer med en motreaktion som innebär funktionalitet som liknar NoSQL i någon aspekt, t ex när det 
gäller horisontell skalning. 

Det finns ingen anledning att använda en typ av databas som en lösning på alla problem i 
databasvärden. Det kommer att finnas utrymme för båda koncepten (och andra med). 
Det blir ett ökande behov av moderna applikationer som tillhandahåller både dataintegritet med hjälp 
av relationsdatabaser och de fördelar som karakteriserar NoSQL, och denna trend kommer att fortsätta 
därför att företag lagrar mera data än någonsin och databearbetning sker på olika sätt. 

Den kommande Webb 3.0 kommer att innehålla semistrukturerad data i en ännu större skala än 
idag, så det är klokt att börja sätta sig in i den kommande tekniken så snart som möjligt. Framtida 
applikationer kommer att bli anslutna till datamoln och därför måste designas med tanke på 
distribuerad lagring. Det vi ser nu är bara början av databaser i molnet och för att förbereda oss finns 
all anledning att studera de nya databas-lösningarna. Detta kommer att vara en del av 21: a århundradet 
i datavärlden. 

10. Framtida arbete 

Detta arbete har inte försökt ta fram en fullständig beskrivning av konceptet NoSQL, till det är det 
alldeles för omfattande och spretigt. Det kan innebära att det finns aspekter som inte tagits upp i 
undersökningen. 

En nackdel med litteraturstudier är att det är svårt att ta fram det praktiska inom 
problemområdet. Litteraturen handlar oftast om teoretiska fall. Ett sätt att komma vidare skulle vara att 
Sogeti eller något annat företag, utvecklar en applikation som använder NoSQL, och undersöker olika 
aspekter som prestanda och komplexitet. Då kan man bekräfta eller förkasta de teoretiska resultaten av 
vår studie och säkert göra nya iakttagelser.  
Ett intressant testfall skulle t ex vara att studera hur en grafdatabas kan fungera i tillämpningar för att 
åskådliggöra vägnät, kraftledningsnät, järnvägsnät och andra typer av nätverk.  
Vi tror i alla fall att de konsultbolag som satsar på djupare undersökningar i det här ämnet, kommer att 
dra konkurrensfördelar på sikt. 
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12. Bilagor 

12.1 Cassandra 

CassandraDemo.cs 
http://github.com/mattvv/hectorsharp/tree/master/lib/ 
 
namespace CassandraDemo 

{ 

    using System; 

    using System.Collections.Generic; 

    using System.Diagnostics; 

 

    using Apache.Cassandra; 

    using Thrift.Protocol; 

    using Thrift.Transport; 

  

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TTransport transport = new TSocket("localhost", 9160); 

            TProtocol protocol = new TBinaryProtocol(transport); 

            Cassandra.Client client = new Cassandra.Client(protocol); 

            Console.WriteLine("Opening connection");             

            transport.Open(); 

            System.Text.Encoding utf8Encoding = System.Text.Encoding.UTF8; 

            long timeStamp = DateTime.Now.Ticks; 

            ColumnPath nameColumnPath = new ColumnPath() 

            { 

                Column_family = "Standard2", 

                Column = utf8Encoding.GetBytes("namn") 

            }; 

            Console.WriteLine(); 

            Console.WriteLine("Inserting columns..."); 

            Console.WriteLine();  

            //Insättning i kolumn 'namn' 

            client.insert("Keyspace1", 

                          "1", 

                          nameColumnPath, 

                          utf8Encoding.GetBytes("Janne"), 

                          timeStamp, 

                          ConsistencyLevel.ONE); 

            client.insert("Keyspace1", 

                          "2", 

                          nameColumnPath, 

                          utf8Encoding.GetBytes("Natasha"), 

                          timeStamp, 

                          ConsistencyLevel.ONE); 

            //hämtar kolumn 'namn' med nyckel 1  

 ColumnOrSuperColumn returnedColumn =  

 client.get("Keyspace1","1", nameColumnPath, 

 ConsistencyLevel.ONE); 

 Console.WriteLine("Function get(), column with key 1:"); 

 Console.WriteLine("name: {0}, value: {1}, timestamp: {2}", 

  utf8Encoding.GetString(returnedColumn.Column.Name),               

                      utf8Encoding.GetString(returnedColumn.Column.Value), 

                              timeStamp); 



 69

            Console.WriteLine(); 

            //hämtar kolumn 'namn' med nyckel 2 

            returnedColumn = client.get("Keyspace1", "2", nameColumnPath, 

  ConsistencyLevel.ONE); 

Console.WriteLine("Function get(), column with key 2:");          

Console.WriteLine("name: {0}, value: {1}, timestamp: {2}", 

utf8Encoding.GetString(returnedColumn.Column.Name),                     

utf8Encoding.GetString(returnedColumn.Column.Value), 

                              timeStamp);                                    

            Console.WriteLine();             

            Console.WriteLine("Function multiget_slice(), foreach-loop:"); 

            //Read an entire row 

            SlicePredicate predicate = new SlicePredicate() 

            { 

                Slice_range = new SliceRange() 

                { 

                    //Start och Finish får inte vara null 

                    Start = new byte[0], 

                    Finish = new byte[0], 

                    Count = 10, 

                    Reversed = false 

                } 

            }; 

ColumnParent parent = new ColumnParent() { Column_family =  

"Standard2" }; 

Dictionary<string, List<ColumnOrSuperColumn>> results =  

client.multiget_slice("Keyspace1", 

new List<string>() { "1", "2" }parent, predicate, 

  ConsistencyLevel.ONE);                                                          

 

foreach (KeyValuePair<string, List<ColumnOrSuperColumn>>  

  resultPair in results) 

         { 

                Console.WriteLine("Key: {0}", resultPair.Key); 

 

foreach (ColumnOrSuperColumn resultColumn in   resultPair.Value) 

                { 

                    Column column = resultColumn.Column; 

                    Console.WriteLine("name: {0}, value: {1}",  

                        utf8Encoding.GetString(column.Name),  

                        utf8Encoding.GetString(column.Value)); 

                } 

            } 

            long timeStamp2 = DateTime.Now.Ticks; 

            Console.WriteLine(); 

 Console.WriteLine("Time consumption for the operations: 

         "+(timeStamp2 - timeStamp)/1000); 

            Console.WriteLine(); 

            Console.WriteLine("Closing connection"); 

            transport.Close(); 

        } 

    } 

} 
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Cassandra utskrift 
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12.2 MongoDB 

MongoDB Program.cs 
http://daniel.wertheim.se/2010/02/05/getting-started-with-mongodb-using-json-net-and-castle-dynamic-proxy/ 
 
using System; 

using System.Linq; 

using MongoDB.Driver; 

using Pls.MdbIntro.ProxyGen; 

 

namespace Pls.MdbIntro 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TheJsonWay(); 

            //TheSerializationDeserializationWay(); 

            //TheProxyWay(); 

 

            Console.WriteLine("Ready!"); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

        static void TheProxyWay() 

        { 

            var proxyBuilder = new ProxyBuilder(new ProxyConfig()); 

            var mongo = new Mongo(); 

 

            mongo.Connect(); 

 

            //Create clean database and collection for Notes 

            var db = mongo["SimpleNotes"]; 

            db.SendCommand("dropDatabase"); 

            var notes = db["Notes"]; 

            PrintNotes("Initial notes", notes); 

            //Create and Insert first note 

            var firstNote = proxyBuilder.ProxyFromClass<Note>(new  

  EntityInterceptor()); 

            firstNote.Title = "First note using Proxies."; 

            firstNote.Tags = new string[] { "MongoDB", "Getting started" }; 

            firstNote.Body = "Some nice text."; 

            notes.Insert(firstNote.GetAsDocument()); 

            PrintNotes("After first insert using proxies", notes); 

            //Create and Insert second note 

            var secondNote = proxyBuilder.ProxyFromClass<Note>(new 

                           EntityInterceptor()); 

            secondNote.Title = "Second note using Proxies."; 

            secondNote.Body = "Some nice text."; 

            notes.Insert(secondNote.GetAsDocument()); 

            PrintNotes("After second insert using proxies", notes); 

            //Read back the second note that lacked tags. 

            var noteDocument = notes.FindOne(new Document { { "Tags", null 

   } }); 

            var note = proxyBuilder.ProxyFromClass<Note>(new 

   EntityInterceptor()); 

            note.UpdateFromDocument(noteDocument); 

            note.Tags = new[] { "The tag" }; 
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//Populate the document with the changed C# object, and update    in 

MongoDB. 

            notes.Update(note.GetAsDocument()); 

 

            PrintNotes("After update of post with empty tags, using 

  proxies", notes); 

            mongo.Disconnect(); 

        } 

 

        static void TheJsonWay() 

        { 

            var json = new MongoJson(); 

            var mongo = new Mongo(); 

            mongo.Connect(); 

            //Create clean database and collection for Notes 

            var db = mongo["MongoTestDB"]; 

            db.SendCommand("dropDatabase"); 

            var notes = db["Notes"]; 

            PrintNotes("Start", notes); 

            //Create and Insert first note 

            var firstNoteDocument = json.DocumentFrom("{Title : \"Mitt 

forsta dokument\", Body : \"Forsta dokumentet i MongoDB\", 

Tags : [\"MongoDB\", \"Forsta\"]}"); 

            notes.Insert(firstNoteDocument); 

            PrintNotes("Efter första lagringen:", notes); 

            //Create and Insert second note 

            var secondNoteDocument = json.DocumentFrom("{Title : \"Mitt  

andra dokument\", Body : \"Andra dokumentet i MongoDB\"}"); 

            notes.Insert(secondNoteDocument); 

            PrintNotes("Efter andra lagringen:", notes); 

            //Read back the second note that lacked tags and provide one 

            var noteDocument = notes.FindOne(new Document { { "Tags", null  

  } }); 

            noteDocument.Update(json.DocumentFrom("{Tags : [\"MongoDB\",  

  \"Andra\"]}")); 

            notes.Update(noteDocument); 

            PrintNotes("Uppdatering av 'Tags':", notes); 

            mongo.Disconnect(); 

        } 

 

        static void TheSerializationDeserializationWay() 

        { 

            var json = new MongoJson(); 

            var mongo = new Mongo(); 

 

            mongo.Connect(); 

 

            //Create clean database and collection for Notes 

            var db = mongo["SimpleNotes"]; 

            db.SendCommand("dropDatabase"); 

            var notes = db["Notes"]; 

            PrintNotes("Initial notes", notes); 

 //Create new C# Note and convert it to a document using JSON         

serialization/deserialization 

            var firstNote = new Note { Title = "First note using  

Serialization", Tags = new string[] { "MongoDB", "Getting 

started" }, Body = "Some nice text." }; 

            var firstNoteDocument = json.DocumentFrom(firstNote); 

 

//Insert first note to MongoDB - "SimpleNotes", in the collection 

"Notes" 
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            notes.Insert(firstNoteDocument); 

 

            PrintNotes("After first insert", notes); 

 

            //Create and Insert second note 

            var secondNote = new Note { Title = "Second note using 

         Serialization.", Body = "Some nice text." }; 

 var secondNoteDocument = json.DocumentFrom(secondNote); 

            notes.Insert(secondNoteDocument); 

            PrintNotes("After second insert", notes); 

            //Read back the second note that lacked tags. 

            var noteDocument = notes.FindOne(new Document { { "Tags", null  

  } }); 

            var note = json.ObjectFrom<Note>(noteDocument); 

            note.Tags = new[] { "The tag" }; 

//Populate the document with the changed C# object, and update    in 

MongoDB. 

            json.PopulateDocumentFrom(noteDocument, note); 

            notes.Update(noteDocument); 

 

            PrintNotes("After update of post with empty tags", notes); 

 

            mongo.Disconnect(); 

        } 

 

        static void PrintNotes(string title, IMongoCollection notes) 

        { 

            var json = new MongoJson(); 

 

            Console.WriteLine("\r\n - {0}\r\n", title); 

            using (var c = notes.FindAll()) 

            { 

                if (c.Documents.Count() < 1) 

                    Console.WriteLine("Tom databas"); 

 

                foreach (var noteItem in c.Documents.Select(doc =>  

  json.ObjectFrom<Note>(doc))) 

                { 

                    Console.WriteLine("\t_id: {0}\r\n\tTitle: 

{1}\r\n\tBody: {2}\r\n\tTags: {3}\r\n", noteItem._id, 

noteItem.Title,  noteItem.Body, string.Join(",", 

noteItem.Tags ?? new string[0])); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 
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12.3 Neo4j 

Neo4j Forms1.cs 
http://blog.jayway.com/2010/04/16/neo4j-net-client-over-http-using-rest-and-json/ 
 
using System; 

using System.Configuration; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using Jayway.com.Neo4J.POC.Client; 

using Jayway.com.Neo4J.POC.Domain; 

 

namespace Jayway.com.Neo4J.POC 

{ 

 public partial class Form1 : Form 

 { 

  public Form1() 

  { 

        InitializeComponent(); 

      var appSettingsReader = new 

 AppSettingsReader(); 

        var neo4jUriSetting =  

(string)appSettingsReader.GetValue("Neo4j uri", 

typeof(string)); 

        neo4jServerUri = new Uri(neo4jUriSetting); 

  } 

 

  Uri neo4jServerUri; 

 

  Person neo, trinity, morpheus, cypher, agentSmith,  

   theArchitect; 

 

           private void btnLoad_Click(object sender, EventArgs e) 

  { 

INeo4jStorageClient neo4JStorageClient =        

Neo4jStorageFactory.GetNodeStorageClient(neo4jServerU  ri); 

 

neo = new Person("Janne E"); 

neo4JStorageClient.StoreNode(neo); 

 

   trinity = new Person("Trinity"); 

   neo4JStorageClient.StoreNode(trinity); 

 

   morpheus = new Person("Morpheus"); 

   neo4JStorageClient.StoreNode(morpheus); 

 

   cypher = new Person("Cypher"); 

   neo4JStorageClient.StoreNode(cypher); 

 

   agentSmith = new Program("Agent Smith"); 

   neo4JStorageClient.StoreNode(agentSmith); 

 

   theArchitect = new Program("The 

    Architect"); 

      

            neo4JStorageClient.StoreNode(theArchitect); 
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   // Relationships 

 

  neo4JStorageClient.CreateRelationship(neo,  

   RelationshipType.Knows, trinity); 

  neo4JStorageClient.CreateRelationship(neo, 

   RelationshipType.Knows, morpheus); 

neo4JStorageClient.CreateRelationship(morpheus,  

 RelationshipType.Knows, trinity); 

neo4JStorageClient.CreateRelationship(morpheus,  

 RelationshipType.Knows, cypher); 

neo4JStorageClient.CreateRelationship(cypher,     

 RelationshipType.Knows, agentSmith) 

neo4JStorageClient.CreateRelationship(theArchitect, 

 RelationshipType.Coded, agentSmith); 

  } 

 

private void btnTraverse_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

INeo4jStorageClient neo4JStorageClient =             

Neo4jStorageFactory.GetNodeStorageClient 

(neo4jServerUri); 

 

  var relationships =  

  neo4JStorageClient.FindRelationships(neo, 

   RelationshipType.Knows); 

 

  var builder = new StringBuilder(); 

      foreach (var friend in relationships) 

                { 

       

builder.Append(friend).Append(Environment.NewLine)

; 

       } 

 

MessageBox.Show(builder.ToString(), "Knows each other in 

chain!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

} 

 

 private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e) 

  { 

  INeo4jStorageClient neo4JStorageClient =         

  Neo4jStorageFactory. 

   GetNodeStorageClient(neo4jServerUri); 

       

neo4JStorageClient.DeleteRelationships(neo); 

  neo4JStorageClient.DeleteRelationships(morpheus); 

  neo4JStorageClient.DeleteRelationships(cypher); 

  neo4JStorageClient.DeleteRelationships(theArchitect); 

   neo4JStorageClient.DeleteNode(neo); 

   neo4JStorageClient.DeleteNode(trinity); 

   neo4JStorageClient.DeleteNode(morpheus); 

   neo4JStorageClient.DeleteNode(cypher); 

   neo4JStorageClient.DeleteNode(agentSmith) 

   neo4JStorageClient.DeleteNode(theArchitect); 

 

   Close(); 

  } 

 } 

} 
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Neo4j utskrift 
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12.4 Lista över några NoSQL-databaser 

http://blogs.computerworld.com/15556/the_end_of_sql_and_relational_databases_part_2_of_3 
 

AllegroGraph   
 Company/Org: Franz Inc. 

 Type: Graph 

 Description: Modern, high performance, persistent graph database. 

 Storage: Disk based, meta-data and data triples. 

 API(s): SPARQL, Prolog 

BerkleyDB   
 Company/Org: Oracle 

 Type: Key/Value 

 Description: C language embeddable library for enterprise-grade, 
concurrent, transactional storage services. Thread safe to 
avoid data corruption or los 

 Storage: B-tree, hash table, persistent queue 

 API(s): C, C++ and Java 

 Notes: Use BerkleyDB XML layer on top of BerkleyDB for XML 
based applications.  

BigTable   

 Company/Org: Google 

 Type: Sparse, distributed, persistent multidimensional sorted map. 

 Description: Distributed storage system for structured data. Data model 
provides dynamic control over data layout and format. Data 
can live in memory or on disk. 

 Storage: Data is stored as an uninterpreted array of bytes. Client 
applications can create structured and semi-structured data 
inside the byte arrays. 

 API(s): Python, GQL, Sawzall API, REST, various. 

Cassandra   

 Company/Org: Apache 

 Type: Dimensional hash table 

 Description: Highly scalable distributed database. Combines Dynamo’s 
distributed design and Bigtable’s column family data model. 

 Storage: Clusters of multiple keyspaces. The keyspace is a name space 
for column families. Columns are comprised of a name, value 
and timestamp. 

 API(s): Java, Ruby, perl, Python, C#, Thrift framework. 

 Notes: Open sourced by Facebook in 2008.  

CouchDB   

 Company/Org: Apache 

 Type: Document 

 Description: Distributed database with incremental replication, bi-
directional conflict detection and management. 

 Storage: Ad-hoc and schema-free with a flat address space. 

 API(s): RESTful JSON API. JavaScript query language. 

Dynomite   

 Company/Org: Cliff Moon 

 Type: Key/Value 

 Description: Open source Amazon Dynamo clone written in Erlang. 

 Storage: Distributed key/valve store, Pluggable storage engines. 

 API(s): Thrift API 
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HBase   
 Company/Org: Apache 

 Type: Sparse, distributed, persistent multidimensional sorted map. 

 Description: Open source, distributed, column-oriented, “Bigtable like” 
store 

 Storage: Data row has a sortable row key and an arbitrary number of 
columns, each containing arrays of bytes. 

 API(s): Java API, Thrift API, RESTful API 

Hypertable   

 Company/Org: Zvents Inc. 

 Type: Sparse, distributed, persistent multidimensional sorted map. 

 Description: High performance distributed data storage system designed to 
run on distributed filesystems (but can run on local 
filesystems). Modeled after Google Bigtable. 

 Storage: Row key (primary key), column family, column qualifier, time 
stamp. 

 API(s): C++, Thrift API, HQL 

InfoGrid   

 Company/Org:  

 Type: Graph 

 Description: Internet graph database made up on nodes and edges. 
Supports in-memory and persistent storage alternatives 
including RDBMS, file system, file grid, and custom storage. 

 Storage: Nodes (meshobjects) and edges (relationships). Meshobjects 
can have entity types, properties and participage in 
relationships. MeshObjects raise even 

 API(s): RESTful web services. 

Keyspace   

 Company/Org: Scalien 

 Type: Key/Value 

 Description: Distributed (master/slave) key-value data store delivering 
strong consistency, fault-tolerance and high availability. 

 Storage: Uses BErkeleyDB library for For local storage. Key/Value 
pairs and their state are replicated to multiple servers. 

 API(s): C/C++, Python, PHP, HTTP 

MemcachedDB   

 Company/Org:  

 Type: Key/Value 

 Description: High performance, high realiability persistent storage engine 
for key/value object storage. 

 Storage: Uses BerkeleyDB as storage library/backend. 

 API(s): Memcache protocol, C, Python, Java, perl 

Mnesia   
 Company/Org: Ericsson 

 Type: Key/Value 

 Description: Multiuser distributed database including support for 
replication and dynamic reconfiguration. 

 Storage: Organized as a set of tables made up of Erlang records. 
Tables also have properties including type location, 
persistence, etc. 

 API(s): Erlang 

MongoDB   

 Company/Org: 10gen 

 Type: Document 

 Description: Scalable, high-performance, open source, schema-free, 
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document-oriented database 

 Storage: JSON-like data schemas, Dynamic queries, Indexing, 
replication, MapReduc 

 API(s): C,C++, Java, JavaScript, perl, PHP, Python, Ruby, C#, 
Erlang, Go, Groovy, Haskell, Scala, F# 

Neo4J   

 Company/Org: Neo Technology 

 Type: Graph 

 Description: Embedded, small footprint, disk based, transactional graph 
database written in Java. Dual license – free and commercial. 

 Storage: Graph-oriented data model with nodes, relationships and 
properties. 

 API(s): Java, Python, Ruby, Scala, Groovy, PHP, RESTful API. 

Redis   

 Company/Org:  

 Type: Key/Value 

 Description: Key/Value store with the dataset kept in memory and saved to 
disk asynchronously. “not just another key-value DB” 

 Storage: Values can be strings, lists sets and sorted sets. 

 API(s): Python, Ruby, PHP, Erlang, Lua, C, C#, Java, Scala, perl 

SimpleDB   

 Company/Org: Amazon 

 Type: Item/Attribute/Value 

 Description: Scalable Web Service providing data storage, query and 
indexing in Amazon’s cloud. 

 Storage: Items (like rows of data), Attributes (like column headers), 
and Values (can be multiple values) 

 API(s): SOAP, REST 

Tokyo Cabinet   

 Company/Org: Mikio Hirabayashi 

 Type: Key/Value 

 Description: Library (written in C) of functions for managing files of 
key/value pairs. Multi-thread support. 

 Storage: Keys and Values can have variable byte length. Binary data 
and strings can be used as a key and a value. 

 API(s): C, perl, Ruby, Java, Lua. 

Voldemort   

 Company/Org: LinkedIn 

 Type: Hash Table 

 Description: “It is basically just a big, distributed, persistent, fault-tolerant 
hash table.” High performance and availability. 

 Storage: Each key is unique to a store. Each key can have at most one 
value. Supported types: JSON, string, identity, protobuf, java-
serialization. 

 API(s): Java, C++, custom clients 

 
 
 
 
 
 
 
 


