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Abstrakt / Abstract 
 

Den allmänna kunskapen om NoSQL-databaser är begränsad. Den här uppsatsen 

koncentrerar sig på att sammanställa egenskaper och information om för- och 

nackdelar som rör dessa databastyper samt relationsdatabaser i en undersökning. 

Uppsatsen belyser även användningsområden för de olika databastyperna och i en 

fallstudie testas en grafdatabas förmåga att representera och utföra sökningar av data 

från ett järnvägsspårnät. Problemområdena undersöktes genom att samla 

information om olika typer av databaser från artiklar och böcker. Tillämpningsfallet 

i fallstudien implementerades och testades i en grafdatabas. Resultatet av 

undersökningen visade att NoSQL-databaser är ett intressant alternativ i vissa fall 

men att mycket hänsyn måste tas innan man väljer vilken typ av databas som är mest 

lämpad i den specifika tillämpningen. Resultatet av fallstudien visar att en 

grafdatabas är särdeles lämpad för att representera och utföra operationer på ett 

transportnätverk. Detta till stora delar beroende på dess förmåga att representera 

kopplingarna i ett transportnätverk och i form av de operationerna som finns i 

grafteorin och som grafmodellen erbjuder.     

Nyckelord: nosql, relationsdatabas, nyckel/värde-databas, kolumndatabas, 

objektdatabas, dokumentdatabas, grafdatabas, järnvägsnätverk, 

transportnätverk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

   

   

   

 

 

 
 
Förord 
 
 

Jag vill med detta förord tacka de personer som hjälpt mig att genomföra denna uppsats. 

 

- Martina Karlsson för handledning och hjälp. 

 

- Johan Eriksson vid Trafikverket för alla tips och idéer runt uppsatsen. 

 
- Per-Erik Norman för alla förklaringar och all hjälp att förstå viktiga detaljer som 

behövdes för att kunna genomföra detta arbete. 

 

- Personalen på Trafikverket för all hjälp och engagemanget som ni visat under arbetets 

gång.  

 

- Per Aspenberg för handledning. 

 

- Min sambo och son för att ha stått ut med alla sena kvällar. 

 

 

 

H.Ö. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

   

   

   

 

 

 
Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 
1.1 Problem ........................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ................................................................................................................................ 1 
1.3 Frågeställningar ............................................................................................................... 1 
1.4 Hypoteser ........................................................................................................................ 1 
1.5 Definitioner ..................................................................................................................... 2 

2 Metod ........................................................................................................................ 4 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt ......................................................................................... 4 

2.1.1 Litteraturgranskning ............................................................................................. 4 
2.1.2 Forskningsöversikt ................................................................................................ 4 

2.2 Metodist angreppsätt ....................................................................................................... 4 
2.2.1 Datainsamlingsmetoder för forskningsöversikten ................................................ 5 
2.2.2 Datainsamlingsmetoder för litteraturstudier ........................................................ 6 
2.2.3 Datainsamlingsmetoder för experiment ................................................................ 6 

2.3 Vetenskapligt förfarande ................................................................................................. 6 
2.4 Vetenskaplighet ............................................................................................................... 7 

3 Teori .......................................................................................................................... 8 
3.1 Databaser ......................................................................................................................... 8 

3.1.1 Datamodell för en databas ................................................................................... 8 
3.1.2 Database Managment System (DBMS) ................................................................. 8 

3.2 Relationsmodellen ........................................................................................................... 9 
3.3 Relationsdatabasen .......................................................................................................... 9 

3.3.1 SQL ....................................................................................................................... 9 
3.3.2 Fördelar med en relationsdatabas ...................................................................... 10 
3.3.3 Nackdelar med en relationsdatabas.................................................................... 10 

3.4 NoSQL .......................................................................................................................... 11 
3.5 Nyckel/värde databas..................................................................................................... 11 

3.5.1 Fördelar med en nyckel/värde databas ............................................................... 12 
3.5.2 Nackdelar med en nyckel/värde databas ............................................................ 12 

3.6 Kolumn databas ............................................................................................................. 12 
3.6.1 Fördelar med en kolumndatabas ........................................................................ 13 
3.6.2 Nackdelar med en kolumndatabas ...................................................................... 14 

3.7 Objekt databas ............................................................................................................... 14 
3.7.1 Objektrelationell databas ................................................................................... 14 
3.7.2 Fördelar med en objektdatabas .......................................................................... 14 
3.7.3 Nackdelar med en objektdatabas ........................................................................ 15 

3.8 Dokumentdatabas .......................................................................................................... 15 
3.8.1 Fördelar med en Dokumentdatabas.................................................................... 16 
3.8.2 XML databas ....................................................................................................... 16 

3.9 Grafdatabaser ................................................................................................................. 17 
3.9.1 Grafer ................................................................................................................. 17 
3.9.2 Definition av grafdatabasmodellen..................................................................... 19 
3.9.3 Fördelar med en grafdatabas ............................................................................. 19 
3.9.4 Nackdelar med en grafdatabas ........................................................................... 20 

3.10 Grafer och transportnätverk ........................................................................................... 21 
3.10.1 Grafteori för att söka i transportnätverk ............................................................ 21 
3.10.2 Tvågraf representation för representation av komplexa transportnätverk ......... 22 
3.10.3 Grafteori för att analysera transportnätverk ...................................................... 22 

3.11 Resultat från teoridelen .................................................................................................. 23 

4 Analys...................................................................................................................... 24 
4.1 Trafikverkets BanDbms program .................................................................................. 24 

4.1.1 Bakgrund till BanDbms ...................................................................................... 24 
4.1.2 Nuvarande lösning av och användningsområde för BanDbms ........................... 24 
4.1.3 Nackdelar med BanDbms ................................................................................... 26 
4.1.4 Krav på en BanDbms lösning ............................................................................. 26 



             

 

   

   

   

 

 

4.1.5 Önskemål på nya egenskaper hos en BanDbms lösning och NoSQL.................. 26 
4.2 Analys av användning av databas i användningsområdet BanDbms ............................. 27 

4.2.1 Databaskandidater till BanDbms utifrån teoridelen........................................... 27 
4.2.2 BanDbms i en dokumentdatabas (XML) ............................................................. 27 
4.2.3 BanDbms i en grafdatabas ................................................................................. 28 
4.2.4 BanDbms i en relationsdatabas .......................................................................... 30 
4.2.5 BanDbms i en objektdatabas .............................................................................. 31 
4.2.6 Utfall av analysval av databas för implementering av BanDbms ....................... 32 
4.2.7 Val av grafdatabas .............................................................................................. 32 

5 Genomförande ........................................................................................................ 33 
5.1 Genomförande av implementering ................................................................................ 33 

5.1.1 Neo4j ................................................................................................................... 33 
5.1.2 Makronivå i grafdatabasen ................................................................................. 33 
5.1.3 Mikronivå i grafdatabasen.................................................................................. 34 
5.1.4 Avgränsningar i implementeringen..................................................................... 35 

5.2 Genomförande av experiment ....................................................................................... 35 

6 Resultat av experiment .......................................................................................... 36 
6.1.1 Makronivå ........................................................................................................... 36 
6.1.2 Mikronivå ............................................................................................................ 38 

7 Diskussion ............................................................................................................... 39 
7.1 Diskussion av resultatet av forskingsöversikten kring NoSQL-databaser ..................... 39 
7.2 Diskussion av implementering och resultat av experiment ........................................... 39 

8 Slutsatser ................................................................................................................ 41 
8.1.1 Slutsatser kring för och nackdelar samt användningsområden för databaser ... 41 
8.1.2 Slutsatser kring användandet av en grafdatabas för att representera och 

manipulera ett transportnätverk .................................................................................... 41 

9 Förslag till vidare forskning.................................................................................. 42 
9.1 Förslag till vidare forskning inom databasområdet ....................................................... 42 
9.2 Förslag till vidare forskning inom transportnätverk och databaser ................................ 42 

10 Referenser ............................................................................................................... 44 
 



 

             

 

  1 

   

   

 

 

1 Inledning 

I inledningen presenteras uppsatsens problemområde och syften. 

1.1 Problem 

Databaser används i dagens läge av princip alla datorsystem som kräver persistent lagring. De 

existerar i allt från banksystem, bibliotek till webbsidor och olika arkiv. Oftast så märker vi inte 

av att vi kommer i kontakt med en databas ute i vardagen men skulle någonting gå fel eller om 

de inte skulle fungera tillfredsställande så skulle de kunna ställa till mycket oreda och missnöje. 

För att säkerhetsställa att alla databassystem fungerar som de ska så ställs de mycket stora krav 

på databassystem i fråga om tillförlitlighet, åtkomstmöjligheter samt prestanda. Även krav som 

handlar om representationsmodeller, administrering, användbarhet, kostnader och flexibilitet 

finns. Då det är svårt att uppfylla alla dessa krav till fullo i enbart ett databassystem så har det 

börjat utvecklas nya datamodeller i nya databassystem som koncentrerar sig på att lösa vissa 

saker på ett bättre sätt [1]. Även om andra lösningar till den traditionella relationsdatabasen som 

har varit det dominerande databastypen i över 30 år har funnits under en längre tid, [2] så 

började man få upp ögonen för nya typer av databaser i en större omfattning nyligen [3]. Detta 

till största del beroende på att kraven som ställs på dagens applikationer och system har ökat i 

grund och botten. Den allmänna kunskapen om dessa databastyper kan anses vara bristfällig och 

informationen om dessa är utspridd vilket understöder meningen med att göra en noggrannare 

studie och analys av dessa databastyper som går under benämningen NoSQL-databaser för att se 

om det har något annat att erbjuda. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån teori beskriva relationsdatabaser och NoSQL-databaser, 

deras fördelar, nackdelar och deras användningsområden. 

 

Syftet är också att genom teori, logiska resonemang samt praktik identifiera de fördelar och 

användningsområde en NoSQL-databas har genom att lösa ett problemområde i en fallstudie 

gällande ett transportnätverk, samt utvärdera vilka effekter en sådan lösning kan få.  

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som har påverkat utformningen av denna rapport är: 

 Vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av databaser? 

 Vilka för- och nackdelar har NoSQL-databaser jämfört med relationsdatabaser? 

 Vilka användningsområden har de olika typerna av databaser? 

 Vilken typ av databas lämpar sig bäst för användningsområdet i fallstudien? 

1.4 Hypoteser 

Det kommer förmodligen visa sig att NoSQL-databaser kommer vara ett bra alternativ i vissa 

tillämpningar, men att valet av NoSQL-databas är kritiskt för att få tillfredställande 

funktionalitet hos applikationer som utnyttjar denna typ av databas.     

 

 

 

 

 



 

             

 

  2 

   

   

 

 

1.5 Definitioner 

Applikation Är ett dataprogram som fyller ett syfte för dess användare. 

 

Attribut Är olika egenskaper hos objekt och entiteter. 

 

Atomärt attribut Är ett attribut med ett enkelt värde som inte är uppbyggt av andra värden [4]. 

 

Bandbredd Används i detta sammanhang för att definiera överföringskapaciteten av data. 

 

Byte Är en måttenhet för information och består av en sekvens av 8 bitar. 

 

Cache Är ett temporärt lagringsutrymme för snabb åtkomst av data. 

 

Datamodell Är en samling koncept som kan användas för att beskriva strukturen hos en databas 

[2]. 

 

Databas Är en samling relaterad data [2] 

 

Databassystem Är kombinationen av en DBMS och en databas [2]. 

 

Databasschema Är en beskrivning av databasstrukturen [2]. 

 

Datakonsistens Innebär att data värden uppdateras korrekt [4]. 

 

DBMS Database Management System är en samling program som hanterar databasen [4]. 

 

DDL Data Definition Language används i databassammanhang för att definiera databasschemat 

och, datatyper, villkor och strukturen hos databasen [4]. 

 

Distribuera databas Innebär att sprida ut databasen över flera servrar. 

 

DOM Document Object Model är ett gränssnitt för åtkomst och uppdatering av ett dokuments 

innehåll, formatering och struktur. 

 

Domän Bestämmer vilket värde ett attribut kan innehålla [6]. 

 

DML Data Manipulation Language används för att manipulera databasen med frågor och 

Kommandon [4].   

 

DTD Bestämmer en metod för att beskriva XML, SGML eller HTML dokument. 

 

Entitet Är ett databasobjekt som representerar ett objekt som existerar i verkliga världen [2]. 

 

Hashtabell Är en datafunktion som kopplar ett värde till en nyckel för att kunna. 

 

HTML Hyper Text Markup Language är ett märkspråk främst för webbsidor. 

 

Integritetsregler/villkor Bestämmer vilka värden som får sättas in i databasen. 

 

Impedance mismatch Uppstår då databassystemet och programmeringsspråket använder olika 

datamodeller. 

 

Inkapsling Är inom objektorienteringen ett sätt att dölja information om objekt.    
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Instans Kan vara en skapad databas, objekt, entitet eller annat som har en existens. 

 

JDBC Är ett API utvecklat för Java som tillhandahåller metoder för databasåtkomst. 

 

Join-operation Är inom relationsmodellen när operationer sammanfogar två relationer till en 

relation. 

 

JSON JavaScript Object Notation är ett läsbart textbaserat format för att utbyta data. 

 

Komplexa attribut Är attribut som består av flera värden och som kan delas upp i flera delar 

[2]. 

 

Komprimering Är när data omkodas så att den tar mindre plats. 

 

Migrera Innebär i databassammanhang att man för över all data från ett databassystem till ett 

annat. 

 

ODBC Är ett programmeringsspråks och operativsystems oberoende API för åtkomst av  

databaser.  

 

Objekt Se instans. 

 

Predikat Är inom matematiken en logisk sats eller fråga som antingen kan vara sann eller falsk. 

 

SGML Standard Generalized Markup Language är ett format likt XML för strukturerad text. 

 

STAX Är Största Tillåtna Axellast i ton hos ett järnvägsfordon på ett järnvägsspår. 

 

SQL Structured Query Language är ett frågespråk utvecklat för relationsdatabaser. 

 

Transaktion Är i databassystem operationer på databasen [4]. 

 

Transaktionskonsistens Innebär att alla transaktioner måste leda från ett tillåtet stadium till ett 

annat tillåtet stadium [4]. 

 

Traversering Innebär här att man undersöker en träd- eller grafstruktur genom att vandra från 

nod till nod längs med kanter. 

 

Word Är en bestämd storlek på en enhet av data. Dessa kan vara av olika storlek men normalt 

16, 32 eller 64 bitar. 

 
YAML Är ett dataserialiseringsspråk och märkspråk. 
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2 Metod 

I metod kapitlet beskrivs de vetenskapliga metoder som användes för att genomföra uppsatsen. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Positivismen anser att det finns en objektiv verklighet oberoende betraktaren [7] som kan 

studeras på ett neutralt sätt genom kvantitativa mätningar, experiment och logiska resonemang.  

Kritik finns för att det positivistiska synsättets objektivitet inte är möjlig i sociala sammanhang 

[7]. Men då uppsatsens syfte och frågeställningar är att genom teori undersöka vilka egenskaper 

databastyper har och att genom denna teori framföra logiska resonemang för en praktisk 

tillämpning av en undersökt datamodell så passar det positivistiska synsättet bra.  

2.1.1 Litteraturgranskning 

En litteraturgranskning sker enligt backman [8] för att skaffa en bakgrund och överblick till 

problemområdet. Genom denna metod får man hjälp att välja problemformuleringar, metodval 

och analysmetod. Litteraturgranskningen syftar sällan till att ge någon djupare analys eller ge 

några nya kunskaper [8]. Således har syftet med litteraturgranskningen i denna skrift varit att ge 

en teoretisk grund till databastyper samt att formulera problemställningar, metodval samt 

analysmetoder.  

2.1.2 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten är en alltmer accepterad och använd forskningsdisciplin [8]. Den växande 

kunskapsmassan ökar och där av också behovet av överblick och sammanställningar av 

nuvarande forsknings och kunskapsmassa [8]. Mål med en forskningsöversikt kan vara att söka 

kausalsamband, utveckla teorier, göra generalisationer samt att söka efter praktiska 

tillämpningar [8].  

 

Enligt Backman [8] är följande de vanligaste orsakerna till behoven av en forskningsöversikt; 

att man saknar överblick över ett område, att områdets kunskap har ökat, att det finns 

motsägande kunskap inom området, att forskningsfältet behöver byggas ut, att man har en annan 

aspekt på forskningsöversikten än tidigare, att man vill påvisa kunskapsluckor eller att man vill 

ge vetenskapligt stöd för någon praktisk tillämpning.  

 

Forskningsöversikten kan utföras genom två olika tillvägagångssätt [8], ena strategin är att 

kombinera olika studier med varandra i syfte att summera och beskriva forskningen inom 

området. Det andra tillvägagångssättet är att göra en komparativ undersökning som utöver rena 

sammanställningar kan ha syften såsom att utreda, förklara olikheter eller likheter i olika studier 

inom området [8]. 

 

Det finns två mål med forskningsöversikten i denna uppsats. Den ena är att ge en ökad överblick 

över NoSQL-databasområdet genom att summera och beskriva information som finns i studier 

och skrifter om dessa samt att ge ett vetenskapligt stöd för en praktisk tillämpning av en 

NoSQL-databas. Att forskningsöversikten i denna uppsats summerar och beskriver den 

information som finns om databastyper kan vara en nackdel eftersom det då inte finns något 

utrymme att gå på djupet. Man jag anser att kunskapen om NoSQL-databaser behöver samlas på 

ett överblickande vis då inte många känner till de olika modellerna. Att jag sedan fördjupar mig 

i en NoSQL-databas i fallstudien ger ett litet djupare perspektiv av vad en NoSQL-databas har 

att erbjuda och på det viset får jag med ett visst djup i uppsatsen. 

2.2 Metodist angreppsätt 

Det finns inom vetenskapen två olika metodiska angreppssätt. Det ena sättet kallas kvantitativ 

metod som ofta leder till numeriska mätbara observationer [8]. Kvantitativ metodik används 
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oftast vid olika sorters mätningar och kvantifieringar med hjälp av matematik och statistik. Till 

denna sorts metodik hör de mätningar i experimenten som utfördes. Det andra metodiska 

angreppssättet kallas den kvalitativa metodiken och leder ofta verbala eller skriftliga resultat 

samt observationer till dessa hör information i denna uppsats som kommer från studier, artiklar, 

böcker och annan text [8]. I denna uppsats har jag därmed använt mig av både kvantitativ- och 

kvalitativmetodik. Detta eftersom datainsamlingsmetoden i forskningsöversikten är kvalitativ 

till sin natur och datainsamlingsmetoden från experimentet är kvantitativ till sin natur.  

 

2.2.1 Datainsamlingsmetoder för forskningsöversikten 

 

För att hitta studier och artiklar som behandlar de olika databastyperna så har sökningar skett i 

databaserna: 

ACM Portal 

INSPEC 

Academic Search Elite 

Google Schoolar 

 

Sökord som använts i dessa databaser: 

Dokument databaser 

Document database, document-oriented database, document store, document-oriented store, xml 

database, xml-oriented database, document storage, xml storage, native xml database, xml 

document database, document relational database, xml relational database.  

 

NoSQL 

Nosql. 

 

Grafdatabaser 

Graph database, graphdatabase, graph-database, graph-oriented database, graph relational 

database, graph traversal. 

 

Nyckel/värde-databaser 

Key-value database, key-value store, key-value storage, key value database, key value store, key 

value storage, key/value database, key/value store, key/value storage.  

 

Kolumndatabas  

Column database, column store, column storage, column-oriented database, column-oriented 

store, column-oriented storage.   

 

Objektdatabas 

Object database, object oriented database, object-relational database, object-relational 

impedance mismatch, object relational database, odmg, object database model, object-relational 

model. 

 

Grafteori 

Graph theory, graph. 

 

Transportsystem och nätverk 

Transportation system network, transportation system graph, transportation network. 

 

Järnvägsnätverk 

Railway network, railroad network. 
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Transportsystem, nätverk, grafer, järnvägsnätverk 

Här användes kombinerade sökningar av de tre ovanstående sökningarna. 

 

Övriga sökningar 

Cap, cap theorem, relational database issues, relational database problems, impedance 

mismatch, acid, eventually consistent, cloud computing, database models, amazon, Cassandra. 

 

Urvalskriterier vid val av studier och artiklar om NoSQL-databaser 

Valet av studier och artiklar har begränsats i möjligaste mån till att vara så nya som möjligt för 

att kunna representera så aktuell information som möjligt. Detta eftersom utvecklingen inom 

dataområdet sker kontinuerligt, men då vissa områden var sådana att lite information fanns att 

hitta eller att den informationen som fanns inte ansågs ha kunnat ändras nämnvärt så 

förekommer även en del äldre studier. 

 

Inklusionkriterier för val av artiklar 

Begreppen i artiklarna måste ta upp information om någon databastyp. 

Artiklarna måste beskriva uppbyggnad, effektiviteten, användningsområden eller för- och 

nackdelar med någon databastyp.  

 

Exklusionskriterier för bortval av artiklar 

Artiklar som inte tar upp information om någon databastyp. 

Artiklar som inte beskriver uppbyggnaden, användningsområden, effektiviteten eller för- och 

nackdelar med någon databastyp. 

 

Granskningsmetod 

De valda artiklarna granskades utifrån följande punkter: 

 Syfte. 

 Frågeställning. 

 Resultat. 

 Diskussion. 

 Teoretisk bakgrund. 

 

De fyra första punkterna studerades med syftet att ta reda på artiklarnas generaliserbarhet samt 

dess vetenskaplighet. 

 

Bearbetningsmetod 

De artiklar som inkluderades i uppsatsen bearbetades utifrån frågeställningarna samt första 

syftet för denna uppsats med målet att samla information som var relevant för dessa. 

2.2.2 Datainsamlingsmetoder för litteraturstudier 

För att samla viss information om relationsdatabaser, objektdatabaser, transportsystem, grafer 

och grafteori så har en litteraturstudie av böcker använts då information om dessa är väldigt 

gedigen och välutvecklad så kan tillförlitligheten hos dessa källor anses vara hög.  

2.2.3 Datainsamlingsmetoder för experiment 

De experiment som skett har varit av mätbar karaktär där det har varit frågan om vad och hur 

mycket som testerna har resulterat i och inte hur snabbt det skett. Ett experiment har skett i 

jämförande syfte för att kunna analysera skillnader mellan en testapplikation och en existerande 

applikation. Ett annat experiment har skett för att analysera nya funktioner i testapplikationen.  

2.3 Vetenskapligt förfarande 

Deduktion går ut på att man från teori går till empiri [7]. I deduktion så skapar man sig först en 

bild av hur verkligheten ser ut genom tidigare erfarenheter som oftast kommer genom teori för 
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att sedan bygga upp en syn på verkligheten. Då datainsamlingen för en deduktiv ansats leder till 

att man enbart letar efter relevant information för att ge stöd åt sina förväntningar så har denna 

ansats kritiserats [7]. 

 

Alternativet till deduktion kallas induktion. Induktion är motsatsen till deduktion då man istället 

går från empiri till teori. I induktion så samlar man först in förhoppningsvis relevant data för att 

sedan systematisera den [7]. Utifrån detta så formuleras sedan teorier. 

 

Ena syftet i denna uppsats har varit att ta reda på förväntade egenskaper hos olika databastyper 

samt göra en sammanfattning och beskrivning av dessa. Andra syftet var att i en fallstudie 

identifiera de problemområden en NoSQL-databas kan lösa och effekterna en sådan lösning kan 

få. Då dessa syften kretsar kring ett förväntat resultat så valdes den deduktiva metoden som 

datainsamlingsmetod.       

 

2.4 Vetenskaplighet 

En av de viktigaste delarna i en vetenskaplig undersökning är att använda metodkunskap på ett 

sådant sätt att man efteråt kritiskt ska kunna bedöma hur pass mycket metoden har påverkat 

resultatet eller om resultatet ger en korrekt bild av verkligheten [7]. Genom att använda en bra 

metod som fastställer de steg som ska ingå i undersökningen så ökar reliabiliteten och 

validiteten vid insamlandet av empiri [7]. Reliabiliteten innebär att empirin måste vara trovärdig 

och tillförlitig. Om den har hög trovärdighet och tillförlitlighet så ökar chanserna att kunna 

genomföra samma undersökning igen med samma metod och då få samma resultat [7] vilket är 

en viktig aspekt i forskning. En bra undersökning är då gjord på ett trovärdigt sätt så att den går 

att lita på [7].  

 

Reliabiliteten i forskningsöversikten kan diskuteras då den bara ger en ögonblicksbild över hur 

kunskapsläget är i dagens läge. Detta eftersom nya artiklar och studier genomförs hela tiden om 

databaser. Då är det viktigt att undersökningen istället är valid vilket innebär att man mäter det 

som man önskar att mäta och det som är mätt kan anses vara relevant. Då undersökningen har 

koncentrerat sig på att mäta vissa egenskaper hos olika databastyper via forskningsöversikten 

och dessa var relevanta för syftet så anser jag att validiteten i denna uppsats är god.  

 

Reliabiliteten i fallstudien anser jag vara hög då jag anser att informationen och mätningarna har 

varit av en sådan karaktär att de finns stora möjligheter att reproducera samma resultat igen. 

Validiteten är också hög då mätningar gjordes på de områden som var specificerade och dessa 

var relevanta för att visa användningsområde samt fördelar hos en specifik NoSQL-databas. 
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3 Teori 

Kapitlet teori tar upp de egenskaper hos databastyperna som syftet och frågeställningarna 

inriktade sig emot. I kapitlets slut tas det även upp teori som är viktig för fallstudien. Som 

referensram för att kunna identifiera svagheter och styrkor hos olika NoSQL-databaser så har 

relationsdatabasen använts som databastyp för att kunna göra jämförelser med.  

3.1 Databaser 

Teknologin bakom databaser har funnits under en lång tid och har en avgörande roll i lagrandet 

av data. Databaser återfinns inom ett stort antal områden såsom handel, banksystem, bibliotek 

och affärssystem. En databas kan beskrivas som en samling logisk relaterad data som genom 

relationer får en större betydelse. Exempel på detta är information om personer, deras namn, 

telefonnummer, adresser, ålder och så vidare. Personerna kallas i databassammanhang för 

entiteter och adress, namn osv. kallas attribut. En relation är en association mellan flera entiteter 

[4]. En databas definieras i skapandet av databasen för att sedan kunna användas av många 

användare [4]. En databas innehåller dock inte bara data utan även en beskrivning av data, 

denna beskrivning benämns metadata [4]. 

 

Den största fördelen med att använda databaser jämfört med att använda en filbaserad lagring är 

att information som lagras i databasen är gemensam för alla användare av den. Detta innebär att 

system som använder sig av samma data inte behöver använda sig av redundant lagring samt att 

aktualiteten av databasen kan skötas på ett enkelt och enhetligt sätt. Databasstrukturen gör även 

att beskrivningen av data får ett naturligt uttryck, att stöd för olika syn på data kan 

implementeras av högre lager, att inkapslingen av data i databasen gentemot program ger högre 

abstraktion och att databasen stöder multipla transaktioner från olika användare [2].  

 

 Det finns vissa egenskaper som är gemensamma för alla databaser enligt Elmasiri och Navathe 

[2]:  

 En databas representerar någon aspekt från en verklig värld, som ibland kallas 

miniworld eller universe of discourse. Förändringar i denna värld reflekteras i 

databasen. 

 En databas är en logiskt sammanhängande samling av data med någon inneboende 

mening. Ett slumpmässigt urval av data kan inte i en korrekt bemärkelse benämnas som 

en databas. 

 En databas är designad, byggd och innehåller data för ett speciellt ändamål. Den har en 

avsedd grupp användare och några förutbestämda applikationer i vilka dessa användare 

är intresserade av. 

3.1.1 Datamodell för en databas 

Datamodellen för en databas består av tre komponenter [4]; en samling av datastrukturtyper som 

är delarna som databasen byggs upp av. En samling av operatorer som kan appliceras på alla 

instanser av datastrukturtyperna och som kan erhålla data från alla delar av denna struktur i 

vilken kombination som helst. Vidare så återfinns samling av integritetsregler som definierar 

vilka stadium eller ändringar som är konsistenta 

3.1.2 Database Management System (DBMS) 

DBMS är ett system bestående av en samling program som ger användarna möjligheter att 

definiera, skapa, underhålla och kontrollera åtkomsten till databasen [2]. Definitionen av 

databasen sker oftast genom ett DDL som tillåter användarna att definiera strukturer, datatyper 

samt villkor som appliceras på de data som ska lagras i databasen [4]. Skapandet av databasen 

avser det fysiska lagrandet av databasen [2]. Manipulering av databasen sker genom ändringar 

av databasen eller genom att ställa frågor till den som returnerar resultat [2] . En DBMS stöder 

också funktioner för olika vyer vilket tillåter olika användare att se på databasen ur olika 
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perspektiv [4]. Oftast så är det bara databasadministratören och ett fåtal andra som har tillåtelse 

att se hela databasen. 

3.2 Relationsmodellen 

Relationsmodellen härstammar från 1970-talet då Edgar Codd hos IBM Almaden Research 

Center utvecklade sina teorier om relationsmodellen som han kallade ”A Relational Model of 

Data for Large Shared Data Banks” [2].  

 

Bakgrunden till relationsmodellen var att man ville separera den fysiska lagringen av data från 

den konceptuella representationen av data och basera modellen på matematiska grunder. Detta 

tillät att applikationer inte behövde påverkas av förändringar i den bakomliggande 

lagringsstrukturen. Modellen adresserar även problem med korrektheten och redundansen hos 

data [4] och i och med relationsmodellen skapades även stöd för språk som kunde utföra frågor 

och operationer på databasen [4].   

 

Relationsmodellen är baserad på det matematiska konceptet av en relation som fysiskt 

representeras som en databastabell [4]. Tabellen i sin tur består av rader och kolumner. 

Kolumnerna representerar attribut medan raderna anger en verklig databasinsättning [2] med 

alla attribut som angetts av kolumnerna [6]. I teoretiska sammanhang kallas raderna oftast tupler 

och kolumnerna attribut [6]. I relationen eller tabellen lagras sedan data som representerar olika 

objekt [6]. Kolumnerna och värdena i raderna kan enbart innehålla atomära värden och enkla 

attribut. En domän är en samling av atomära värden [2] som innehåller tillåtna värden. Varje 

attribut i modellen tillhör en domän [4]. Relationens grad anger hur många attribut relationen 

har. 

3.3 Relationsdatabasen 

Relationsdatabasen är den vanligaste förekommande typen av databas och är baserad på 

relationsmodellen [6]. I relationsdatabasen används all teori från relationsmodellen. En relation 

har enligt Begg och Connelly [4] följande egenskaper: 
 En relation har ett namn som är unikt och skiljer sig från andra relationers namn. 

 Varje cell i relationen innehåller exakt ett atomärt värde. 

 Varje attribut har ett unikt namn i den givna relationen. 

 Värdena hos ett attribut härstammar alla från samma domän. 

 Attributens ordning har ingen teoretisk betydelse. 

 Varje tupel är unik. 

 Tuplernas ordning har ingen teoretisk betydelse.  

3.3.1 SQL 

Structured Query Language (SQL) är ett frågespråk som har införts som en standard för 

relationsdatabaser [2]. SQL designades av IBM Research som gränssnitt för ett experimentellt 

relationsdatabassystem kallat SYSTEM R [2]. Det första kommersiella databassystemet som 

använde sig av SQL var Oracle som skapades på 70-talet [4] och på grund av denna 

gemensamma standard baseras till stora delar relationsdatabasen framgångar på [2]. SQL är ett 

omfattande databasspråk med två huvudkomponenter [4] 

 DDL som står för Data Definition Language och används för att definiera strukturen 

hos databasen. 

 DML som står för Data Manipulation Language som används för att hämta och 

uppdatera data. 

SQL ger möjligheterna att specificera säkerhet, auktorisering, vyer, transaktionsprotokoll och 

integritetsvillkor [2]. Det finns också möjligheter att bygga in SQL-satser i olika 

programmeringsspråk [2]. Då SQL inte är ett procedurinriktat språk så handlar SQL-frågor inte 
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om hur data ska hämtas utan bara vad som ska hämtas [4]. I SQL så benämns tupler som 

rader(rows), attribut som kolumner(columns) och relationer som tabeller(tables) [4].  

3.3.2 Fördelar med en relationsdatabas 

Då relationsdatabasen har varit den enskilt dominerande datamodellen på marknaden under 30år 

så finns det inte många studier eller skrifter att referera till som utpekar vilka fördelar som 

relationsdatabasen har jämfört med andra databastyper utan referenserna får till största del tas 

från skrifter som handlar om andra typer av databaser och som jämför dessa med 

relationsdatabasen. 

 

Den höga mognadsåldern som relationsdatabaser har leder till att systemets stabilitet har kunna 

förbättrats under än längre tid och testningar har hunnit skett som har fastställt detta. 

Relationsdatabasen är den mest använda databastypen [10][6] och har under lång tid varit den 

mest använda datamodellen vilket leder till att supporten och användarstödet är väl utbyggt för 

dessa databassystem som bygger på denna modell [10]. Att relationsdatabaser oftast använder 

sig av SQL som frågespråk gör att support gällande ett databassystem oftast fungerar i ett annat. 

Vidare så ger SQL stora möjligheter att migrera mellan olika relationsdatabassystem på ett 

enkelt sätt [2][10]. Att många utvecklare kan SQL gör att inlärningsperioden vid byte av 

databassystem bli minimal [10]. Säkerheten är oftast väl utbyggd i relationsdatabassystem och 

tillåter exempelvis att flera användare arbetar med databasen på ett säkert sätt [2][10]. Att stora 

företag såsom Microsoft, Sun och Oracle tillhandahåller relationsdatabassystem bådar för att 

dessa databassystem kommer fortsätta utvecklas och att företagen alltid tillhandahåller viktiga 

funktioner för att användare ska fortsätta använda deras relationsdatabassystem.  

3.3.3 Nackdelar med en relationsdatabas 

Relationsdatabasen har genom sina strikta definieringar brister som leder till problem i vissa 

tillämpningar. Dessa innefattar exempelvis transaktioner som tar lång tid eftersom protokollen 

och riktighetskontrollerna inte är lämpade för denna typ av transaktioner. Dessa transaktioner 

förekommer ofta i komplexa objekt [4]. Tabelländringar är ofta kostsamma att göra då att 

administratörer måste ändra i databasstrukturen och applikationer som använder sig av 

databasen behöver i många fall anpassas efter det nya tabellformatet. Denna process är oftast 

tidskrävande och kostsam vilket leder till att många organisationer drar sig för att göra sådana 

ändringar. Ett krav för att lösa detta problem är att ta fram datamodeller som har ett inbyggt och 

flexibelt stöd för tabelländringar [4].  

 

Specifikationerna av SQL och reglerna för relationsmodellen begränsar antalet operationer som 

kan utföras på databasen [4]. Detta gör exempelvis att SQL enbart fungerar bra med 

strukturerad data och inte bra med ostrukturerad data, som är en del av den moderna 

utvecklingen [15]. I relationsdatabasen betyder rekursiva SQL frågor att man vill ta reda på 

relationer som relationen har till sig själv. Frågor som rör detta är svåra och många gånger 

omöjliga att genomföra med SQL. Sådana problem har lösts med högnivå språk som bland 

annat stöder användning av iterationer. Men en sådan lösning är integrerad i applikationer och 

inte i datamodellen [4] och detta kan inte ses som en bra lösning.   

 

Då en databas normaliseras så skapas oftast relationer som inte återspeglar objekt som existerar 

i verkligheten, detta kräver många kostsamma join-operationer vid förfrågningar [4].  

 

Den relationella-modellen har bara ett sätt att representera dataenheter och det är i tabeller. 

Associationer sparas också i tabeller. På det viset är verkliga objekt och associationer likartade i 

relationsmodellen [4].  

 

Med integritet innebär att lagrad data är giltig och följdriktig. Integriteten säkerhetsställs oftast 

med villkor som databasen inte får bryta. Bland dessa villkor finns entitetsvillkor, 

referensintegritet och domänvillkor. Då många databassystem inte stöder dessa egenskaper fullt 
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ut så måste de implementeras i applikationer vilket leder till onödigt arbete och ökar även risken 

för fel, detta problem är dock relaterat till produkterna och inte modellen [4].  

  

Alla tupler i databasen måste innehålla precis samma attribut och varje värde i samma kolumn 

måste vara av samma domän. Modellen fastslår även att varje värde i en domän måste innehålla 

ett atomärt värde [2]. Detta begränsar användningsområdet för databaser som innehåller 

komplexa objekt som inte passar in i dessa villkor. Många relationsdatabaser har nuförtiden stöd 

för exempelvis BLOB:s som innehåller binär data. Databasen kan dock inte manipulera eller 

förstå innehållet av de binära data som är lagrade utan databasen lagrar i princip bara en referens 

till vart denna fil finns. Detta externa sätt att lagra data utanför databasen strider mot 

datamodellens grundläggande egenskaper och kan inte anses vara en bra lösning enligt 

Connolly och Begg [4]. 

  

Ett problem som uppstår när man använder relationsdatabaser är när programmeringsspråket 

och databassystemet använder sig av olika datamodeller [6]. Detta kallas impedance mismatch 

och innebär att man måste ha bindningar till de programmeringsspråk man vill använda sig av 

eftersom datatyperna mellan databassystemet och programmeringsspråket skiljer sig åt. Dessa 

bindningar översätter fram och tillbaka mellan databassystemets datatyp i form av attribut tupler 

och tabeller [2] och programmeringsspråkets datatyp som kan vara av olika slag. Detta är 

ineffektivt och kan öka programmeringstiden och kodutrymmet med hela 30 % samtidigt som 

det slösar på resurser när systemet körs [4]. Till följd av impedance mismatch problemet så är 

det heller inte möjligt att jämföra olika datatyper i de två systemen [4]. Andra problem som 

uppstår är att man måste hitta lösningar som adresserar relationsdatabasens sätt att returnera 

frågor i form av en mängd av tupler detta eftersom de ofta i program är nödvändigt att 

åtkomsten endast sker till enskilda datavärden [2]. Dessa problem kan enkelt lösas om 

datamodellen för databasen och programmeringsspråket innehåller samma datatyper.  

 

När man distribuerar en databas så sprider man ut databasen över flera servrar, även om detta 

har många fördelar så är nackdelarna stora. Komplexiteten blir större [1][4] då systemet måste 

hantera replikering av data och om detta inte sköts av applikationen så kommer systemets 

prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet att lida [4]. I och med den ökade komplexiteten så 

ökar kostnader för anskaffning och underhåll av systemet [4]. Sedan blir säkerheten svårare att 

hantera och integritetskontroller som krävs vid transaktioner blir ett större problem [4]. För att 

skärpa riktighetskonstrollerna så får man antingen göra avkall på partitioneringen eller 

tillgängligheten [4][11][12][13]. 

3.4 NoSQL 

Termen NoSQL som den används i sammanhanget i denna uppsats myntades 2009 för att 

benämna databastyper som ofta var distribuerade öppenkällkods databastyper [3][14], men 

databastyper som faller inom ramen för NoSQL-databaser har funnits under en längre tid. Då 

NoSQL:s utveckling till största delen har skett genom en internetbaserad rörelse utan 

enhetlighet så finns det många åsikter om vad den exakta definitionen på vad en NoSQL-

databas är. Men generellt kan man säga att NoSQL är en benämning av databastyper som inte 

passar in i beskrivningen på en relationsdatabas [3][14]. Att den då kallas NoSQL kan låta 

missvisande[14], då definitionen inte har något att göra med SQL [3][14]. NoSQL-databaser 

kan ha olika egenskaper, såsom att vara schemalösa, ha svagare ACID regler (eventuellt 

konsistenta) och att vara lämpade för distribuering [3][14]. Alla databaser i denna uppsats 

förutom relationsdatabasen kan klassas som NoSQL-databaser. 

3.5 Nyckel/värde-databas 

En nyckel/värde-databas bygger på en nyckel [15] vanligtvis en sträng och till denna nyckel 

kopplas sedan data som kallas värde, där av namnet nyckel/värde [16]. Värdet är oftast någon 
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primitiv datatyp från programmeringsspråket, såsom en sträng, heltal, fält eller ett objekt som är 

ordnat med bindningar till ett programmeringsspråk [16].  

 

Det finns två olika typer av nyckel/värde-databaser som dominerar marknaden en av dem består 

av en enkel hashtabell som i princip bara kan spara data efter nyckeln och göra operationer på 

denna. Denna typ av databas används lämpligen när all åtkomst till data bara behöver ske 

baserat på dess nyckel. Ett databassystem som har denna typ av lösning är Amazons dynamo 

som är en extrem skalbar lösning som är distribuerad på tiotusentals olika servrar [17] och som 

vid vissa tidpunkter kan ha tiotals miljoner besökare. För att kunna garantera bra service till alla 

kunder så måste tillgängligheten och prestandan hos det underliggande databassystemet vara 

optimerad för att klara detta [17] samtidigt som den måste vara extremt skalbar inför framtidens 

behov. Ett vanligt databassystem kan inte detta enligt Amazon [17] och skulle den inte fungera 

på ett tillfredställande sätt under hela dygnet så skulle det få negativa finansiella innebörder 

[17]. Då det alltid finns ett mindre antal servrar eller nätverkskomponenter som inte fungerar så 

behandlar Amazons databassystem dessa fel som en standard och dessa får inte påverka 

tillgängligheten eller prestandan hos databassystemet. Dynamo har bara åtkomst till data via 

dess nyckel då deras tjänster till största del bara behöver denna typ av åtkomst. Skulle en 

relationsdatabas ha använts så skulle effektiviteten minska enligt Amazon [17]. Den andra 

modellen av nyckel/värde-databas är baserad på ett binärt träd med denna så kan man utföra 

mera avancerade operationer men med bekostnad på hastigheten jämfört med det första 

alternativet[16].  

3.5.1 Fördelar med en nyckel/värde-databas 

Att man använder sig av primitiva datatyper som är specifika för programmeringsspråket gör att 

man minskar kravet på att ha ett bestämt dataformat [16] och åtkomsten av data blir i princip 

lika enkel som att tilldela en variabel i ett vanligt programmeringsspråk [16]. Detta är även en 

lösning på impedance mismatch problemet som finns i relationsdatabaser. 

Med en nyckel/värde-databas så får man även möjligheten att lagra data i en schemalös struktur 

[16] vilket ger en större frihet till utvecklaren. Då nyckel/värde-modellen är lämpad för 

distribuering så är det enkelt att dela upp databasen i olika servrar vilket är målet för att bygga 

ett distribuerat databassystem [18].  Detta är svårt för ett traditionellt relationsdatabassystem 

som är svårt och tidskrävande att distribuera över flera servrar, detta beror till stora delar på att 

de är svåra att partitionera på ett avvägt sätt så att de klarar de olika belastningar som systemet 

kan utsättas för [18][17].      

3.5.2 Nackdelar med en nyckel/värde-databas 

Många nyckel/värde-databaser koncentrerar sig på att öka tillgängligheten och möjligheten till 

distribuering [18]. Detta måste ske med bekostnad av databasens konsistenthet enligt CAP 

teoremet [11][12][13] och är därför inte en lämplig lösning för system som måste vara 

konsistenta i alla tidpunkter. Lösningen hos nyckel/värde-databaser brukar kallas eventual 

consistency och innebär att databasen strävar efter största möjliga konsistens men kan inte 

garantera att den är så vid alla tidpunkter [17].  Nyckel/värde-databaser som baseras på 

hashtabellsprincipen klarar heller inte av komplexa frågor vilket kan vara en nackdel. 

3.6 Kolumn databas 

Kolumnliknande databaslösningar började dyka upp redan på 1970-talet [23]. Men då inte 

marknaden fanns och tekniken inte var utvecklad så blev den inte populär på den tiden och det 

var inte försten 2000-talet som användningen av kolumndatabasen började på allvar [23]. 

Kolumndatabasen skiljer sig åt från traditionella relationsdatabasen då den istället för att spara 

rader efter varandra på disken, sparar den i kolumner efter varandra [23][19]. Att kolumnerna är 

sparade efter varandra på disken innebär att kolumndatabasen är optimerad för läsning medan 

den radbaserade relationsdatabasen är optimerad för skrivning [19]. 
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För att öka prestandan vid läsningar så är värdena oftast tätt packade och använder lätta 

komprimeringsscheman när det är möjligt [23].  

3.6.1 Fördelar med en kolumndatabas 

Med en kolumndatabas så behöver man bara läsa av kolumnerna vid en fråga, detta undviker att 

onödiga attribut måste hämtas upp till minnet [19]. De flesta relationsdatabaser som används 

nuförtiden är designade för att padda attribut till byte eller word längder och lagra data i dess 

ursprungsformat. Det ansågs förut att det var för resurskrävande att dela upp i byte eller word 

längder för hantering i minnet. Detta stämmer inte i dagens läge då diskarnas bandbredd är 

begränsningen och processorerna har blivit mycket effektivare [19]. Därför är det lämpligare att 

belasta processorn med mera operationer och på så sätt avlasta diskarna som inte har utvecklats 

i samma takt [19]. Denna typ av optimering är speciellt effektiv i system som mestadels 

använder sig av läs operationer [19].  

 

Det finns en rad faktorer och tekniker som påverkar prestandan i en kolumndatabas och för att 

den ska vara ett attraktivt val så måste dessa vara implementerade[23]. 

 

Komprimering av data är en av de största fördelarna som kolumndatabaser har [20][23]. Detta 

beror på att komprimeringsalgoritmer fungerar bättre på data som har högre datavärde-lokalitet 

[20]. Detta har kolumndatabasen eftersom värden i kolumner är mer lika varandra än värden i 

rader[20]. Värden som är lika varandra kan komprimeras extra mycket [20]. Detta eftersom de 

kan run-length komprimeras i grupper [20]. Anledning till att komprimering ökar prestandan har 

till största delen att göra med att I/O operationer inte tar så lång tid att genomföra men också att 

mindre diskutrymme krävs. Sker komprimeringen på ett sådant sätt att den optimeras för att 

kunna avkodas snabbt så är det en extra fördel [20], och ännu bättre prestanda fås om 

frågeexekveraren kan utföra operationer direkt på komprimerad data.  Det har konstaterats att 

största skillnaden mellan komprimering i en radbaserad databas och en kolumnbaserad sådan 

fås till fördel för den senare om kolumnerna är sorterade och om det finns många repetitioner av 

samma värden i kolumnerna [20].   

 

En annan faktor som ökar prestandan är användandet av late materialization [20]. Attribut data 

som tillhör en entitet i en kolumndatabas är sparad på flera ställen på disken i olika kolumner 

jämfört med en radbaserad som oftast sparar all data för entitet på samma ställe i en rad [20]. 

Eftersom frågor som ställs mot databasen oftast opererar på flera kolumner (attribut) hos en 

entitet så blir det nödvändigt att kombinera ihop alla kolumner från en entitet till en hel rad för 

att dessa exempelvis ska kunna användas för åtkomst med olika output standarder som ODBC 

och JDBC [20]. Denna typ av operationer är vanligt förekommande i en kolumndatabas därför 

är det viktigt att inte konstruera onödiga tupler för tidigt (early materialization) utan istället 

inrikta sig på att bara konstruera rader som är relevanta [20]. Då kan man använda sig av en 

teknik kallad late materialization som bara konstruerar rader som har attribut som stämmer in på 

frågans predikat [20]. Detta kan ske genom att rader som passar in på predikatet sparas i ett 

enkelt fält för att sedan bara konstruera tupler som uppfyller alla predikaten i frågan [20]. Detta 

ökar prestandan hos databasen på flera sätt, dels så minskar risken att konstruera onödiga tupler 

enligt ovan och om data är komprimerad så innebär det att avkodning måste ske och om detta 

kan undvikas så ökar prestandan. Sedan ökar cache prestandan då den bara behöver agera på 

relevant data för frågan som finns i kolumnerna [20].  

 

Blockiteration-optimering är en annan teknik som ökar prestandan i en kolumndatabas och kan 

användas för attribut som har bestämda längder. Detta kan ofta inte ske i en rad baserad 

relationsdatabas eftersom om ett attribut är av varierande längd så blir hela raden av varierande 

längd [20].  Blockiteration går ut på att man med en operator kan komma åt ett block med flera 

värden från en kolumn med ett enskilt funktionsanrop. Vidare så behöver inte attributen 

extraheras och om kolumner är av bestämd längd så kan dessa värden itereras igenom som ett 

fält. Detta ökar möjligheterna att använda sig av parallellism och loop pipelining teknik som är 
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vanligt hos dagens processorer [20] och overheaden minskar vid operationerna på tuplerna 

vilket ökar prestandan i kolumndatabasen [20]. I dagens läge finns det möjligheter att simulera 

en kolumndatabas i en radbaserad relationsdatabas men prestandan blir inte lika bra [20].           

3.6.2 Nackdelar med en kolumndatabas  

Kolumndatabaser har inte funnits under lika lång tid de har därför inte hunnit utvecklats och 

testats så genomgående som relationsdatabaserna. Det innebär att funktionalitet såsom 

användarstöd, säkerhet och fleranvändarstöd kan vara sämre än i en relationsdatabas såsom MS 

SQL. Kolumndatabaser är heller inte effektiviserade för skrivningar [19] vilket en 

relationsdatabas är och detta kan påverka valet av databas.  

3.7 Objektdatabas 

Objektdatabaser skapades som ett komplement till det objektorienterade synsättet som ökade i 

popularitet under 80-talet för att lagra data i form av komplexa objekt strukturer [2]. Till en 

början var den avsedd att konkurrera med relationsdatabasen då den hade stöd för olika 

objektorienterade egenskaper såsom arv, abstrakta datatyper, inkapsling av operationer, och 

objektidentitet. Men på grund av att ingen gemensam standard fanns från början och 

komplexiteten hos datastrukturen var svår att lösa i datamodellen så fick aldrig objektdatabasen 

någon riktig genomslagskraft och den används nuförtiden nästan enbart för applikationer med 

speciella krav [2]. Det finns två olika lösningsmodeller för objektorienterade-databaser, den ena 

modellen kallas objektdatabas och den andra objektrelationell-databas. 

3.7.1 Objektrelationell-databas 

Den objektrelationella-databasen fungerar som en utvidgning av den relationella databasen med 

objektorienterade funktioner [6] såsom inkapsling, objektidentitet, arv, polymorfism, dynamisk 

bindning av metoder [4] och abstrakta datatyper [6]. Oftast så utvidgas inte relationsdatabasen 

med alla dessa funktioner utan bara en del av dem [4]. Dessa databaser är likt vanliga 

relationsdatabaser i grunden uppbyggd med tabeller och ska fungera med SQL-standarden [4]. 

 

Fördelar med en objektrelationell-databas jämfört med en objektdatabas 

I en objektrelationell-databas finns tillgång till SQL som förenklar arbetet med dessa databaser, 

förutom att det är ett välkänt språk så ger det ett större dataoberoende och det är enklare att 

definiera avancerade sökningar [6]. Databasen blir heller inte bundet till ett visst 

programmeringsspråk [6] vilket gör den mer flexibel. Vidare så finns mycket funktionalitet från 

relationsdatabasen, exempelvis säkerhet, olika villkor såsom integritetsvillkor, lagrade 

procedurer samt triggers. Korta transaktioner blir även effektivare med en objektrelationell-

databas [6] jämfört med en ren objektdatabas.  

 

Nackdelar med en objektrelationell-databas jämfört med en objektdatabas 

Vissa tillämpningar är inte lämpade till att använda sig av en objektrelationell-databas, dessa är 

exempelvis CAD-system eller andra system som har långa transaktioner [6]. Även system som 

klarar sig med en ren objektdatabas implementeras lämpligen i en sådan för att prestandan 

sjunker i en objektrelationell-databas [6].   

3.7.2 Fördelar med en objektdatabas 

Lösning till impedance mismatch problemet 

Då man använder sig av ett enkelt gränssnitt mellan DML och programmeringsspråket som 

används så eliminerar man impedance mismatch problemet [4] så att ingen tidskrävande 

översättning mellan programmeringsspråket och frågespråket [4] krävs. Vidare så är DML ett 

mera komplett språk för att manipulera databasen än exempelvis SQL är [4]. 
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Flexiblare schemautveckling 

Då applikationerna som använder databasen och data i databasen jobbar närmare varandra så 

blir utvecklingen av scheman enklare [4]. Strukturen, semantiken och representationen ökar då 

man använder sig av arv och generalisationer [4]. 

 

Bättre utvecklat frågespråk i vissa områden 

Den vanligaste accessen man använder i en objektdatabas handlar om att komma åt objekt som 

är relaterade till varandra genom relationer och man vill navigera mellan barn- och 

föräldraobjekt eller vise versa. Detta är svårt med relationsdatabaser som inte är lämpade för 

rekursiva anrop samt har svårt att hantera relationer av många komponenter som bygger upp en 

större komponent [4]. 

 

Bättre modellering av databasen 

Man kan modellera databasen mera naturligt med det objektorienterade tankesättet eftersom 

objekt kan ha ett speciellt tillstånd och olika beteenden [4]. Många olika sorters relationer kan 

sparas i objekt och komplexa objekt kan byggas upp vilket är svårt för en relationsdatabas att 

hantera [4]. 

3.7.3 Nackdelar med en objektdatabas 

Brist på gemensam datamodell samt standarder för frågespråk 

Definitionerna för vad den objektorienterade datamodellen innehåller skiljer sig åt i vissa 

avseenden och så gör även olika tillverkares lösningar på databasen. Object Database 

Management Group(ODMG) som startade 1991 [21] har genom en standard infört en 

gemensam specifikation för hur en objekt databas ska se ut. Men trots att denna standard finns 

så är det inte alla tillverkare som följer den [4]. På senare tid har dock bland annat Java Data 

Objects (JDO) utvecklats som är ett API för att kunna spara Java domänmodell instanser i 

objektdatabaser och relationsdatabaser [41] vilket har ökat användningsmöjligheterna för 

objektdatabaser.  

 

Ingen utbredd kunskap 

Då användandet av objektdatabasen inte är så stor så finns det inte så många som kan hantera 

dessa databaser[4] och även om personal finns som kan hantera en sorts objektdatabas så är det 

inte säkert att dessa kan hantera en annan då dessa kan skilja sig åt till stor del. Detta gäller 

speciellt om de inte följer den standard och datamodell som är utvecklad av ODMG. Detta är 

inte fallet med relationsdatabaser som är väldigt standardiserade och användandet av dessa 

skiljer sig inte mycket åt om de använder sig av SQL. Då kunskap oftast är nödvändig om den 

underliggande implementeringen av databasen för att kunna optimera frågor i en objektdatabas 

så är detta inte så enkelt då det strider mot inkapslingsprincipen som är en stor del av det 

objektorienterade tankesättet [4].  

 

Dåligt stöd för vissa funktioner som är viktiga i ett databassystem 

Alla objektdatabaser stöder inte funktioner för olika vyer detta leder till dålig säkerhet och ökad 

komplexitet. Vidare så finns det inget utbrett stöd för säkerhetsmekanismer såsom åtkomstbehörighet 

[4].  

3.8 Dokumentdatabas  

En dokumentdatabas är en databastyp som är utvecklad för att kunna användas med 

dokumentorienterade-system [22]. Skillnaden mellan en relationsdatabas och en 

dokumentdatabas är att dokumentdatabasen sparar data utan att begränsas av radstorleken i 

tabellen, raderna sparas istället i ett dokument med vissa utmärkande egenskaper. Utseendet och 

uppbyggnaden av raderna och tabellerna är beroende på den specifika implementeringen. Den 

kan exempelvis använda sig av standarder som XML, YAML och JSON. En dokumentdatabas 
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kan antingen implementeras för sig själv eller så kan den existera som ett lager till en relations- 

eller objektdatabas [22][40].  

3.8.1 Fördelar med en Dokumentdatabas 

Fördelar med en dokumentdatabas är att den är lätt att hantera för oerfarna personer, att den har 

ett flexibelt användningssätt [22] samt att inget lagringsutrymmer slösas bort med tomma fält 

och attribut kan läggas till när som helst [22]. 

3.8.2 XML-databas 

En XML-databas är en bland det mest förekommande typen av dokumentdatabas och även den 

som är mest dokumenterad i olika artiklar och studier. En XML-databas är en dokumentdatabas 

som använder sig av XML för att lagra och komma åt data [24]. 

 

Extensible Markup Language (XML) är ett universellt format för strukturerad data [25] och är 

baserad på SGML. Detta format används för utbyte av data mellan olika applikationer [25] men 

formatet kan också användas för att lagra data i databaser [24].  

 

Datamodellen 

Till skillnad från en relationsdatabas så representerar inte en XML-databas minivärlden på ett 

direkt sätt i relationer, utan databasen representerar dokument och all information om 

minivärlden finns tillgängliga inuti dokumenten [24]. 

 

Datadefinition 

Med XML standarden så finns möjligheter att specificera dokumenttyper, elementtyper, och 

attribut [24]. Atomära värden består alltid utav text.  

 

Ett XML-dokument i en XML-databas kan antingen hanteras i ett separat system (native XML) 

eller så kan den hanteras av ett överliggande system såsom en relationsdatabas eller en 

objektdatabas [40]. När den sparas i en relationsdatabas så ska relationerna skapas genom ett 

schema [40]. Det enklaste sättet enligt [26] är att använda sig av en native XML-databaslösning, 

dessa har utvecklats och är enkla att använda. Med native XML-databas så kan lagringen och 

frågespråken skilja sig åt [40]. Ett sätt är att använda sig av textorienterad [26] fysisk lagring 

eller använda sig DOM-träd [26][40]. Frågespråken som stöds kan vara exempelvis XPath eller 

XQuery som är frågespråk som är speciellt utvecklade föra att användas för XML-dokument 

[40]. Den minsta enheten som kan sparas i en XML-databas är ett XML-dokument, men olika 

dokument kan grupperas med varandra[26]. På så sätt kan man utföra operationer direkt på 

dokument men också på grupperna [26]. Indexering kan ske på värden, nyckelord och namn 

[26].  

                     

Fördelar med en native XML-databas 

En fördel med en native XML-databas är att man är friare att spara olika likartade dokument i 

olika sorters scheman [27]. En gemensam funktion i alla välutvecklade native XML-databaser 

är att de använder sig av indexering som tillåter att funktionen som sköter frågorna mot 

databasen att få åtkomst till specifika delar i XML-dokumentet. Detta ger denna typ av databas 

fördelar när det gäller att hämta upp hela dokument eller delar ur dem [40][28][27]. Detta beror 

på att sökningen kan ske mot ett enskilt index och hämtningen av del utav eller ett helt 

dokument kan ske i en endaste inläsning [28]. Normalisering av en XML-databas är till stor del 

likartad som normaliseringen av en relationsdatabas, men med skillnaden att man har stöd för 

flervärda egenskaper (vilket inte de flesta relationsdatabaser har) [28]. Detta gör exempelvis att 

normaliseringen av databasen kan ske på ett helt annat sätt en hos en relationsdatabas som inte 

stöder flervärda egenskaper [28]. En native XML-databas använder dokumenten som sin 

logiska lagringsstruktur [29]. Det kan öka effektiviteten vid manipulationer av XML-

dokumentet [29]. Med en native XML-databas så kan man också behålla träd strukturen som 

finns i XML-dokument [29] och XML-dokumentet behandlas som en basal minnescell likt en 
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rad i tabellen i en relationsdatabas [29]. Vidare kan en native XML-databas även stöda åtkomst 

via en relationsdatabas eller en objektdatabas [29] vilket kan göra den flexibel. Det finns två 

olika sätt att implementera en native XML-databas, ena sättet är att göra den textbaserad, då 

kommer XML-data att behandlas som text i hierarkiska nivåer. Implementerar man den istället 

som dokumentbaserat så kommer XML-filen betraktas som en datamodell och på så vis 

kommer den logiska strukturen hos informationen att bevaras bättre [29]. En XML-databas kan 

även simulera en grafstruktur genom att använda en referens mekanismer vilket kan användas 

för att representera ett nätverk [32]. I en native XML-databas så kan noderna bevaras, mappning 

från lagring till schema i överliggande databas är inte nödvändig, alla typer av XML-dokument 

kan sparas och frågespråk som är speciellt utvecklade för XML kan användas [26]. Rent 

prestandamässigt så kan man dock uppnå bra resultat genom att använda sig av en 

relationsdatabas som överliggande databas [26]. I ett system som vill behålla alla möjligheter 

med XML så är en native XML-databaslösning dock det bästa alternativet [27]. 

 

Nackdelar med en native XML-databas 

Det finns inte ett utbyggt stöd för referensintegritet hos XML-databaser enligt [27], detta beror 

på att de flesta XML-databaserna inte stöder samkörningsmekanismer [27] vilket medför att det 

inte finns några referenser för integritetskontroller. Det innebär att applikationer som använder 

sig av XML-databaser utan detta stöd måste implementera dessa villkor själva [27].  

 

Fördelar med en XML stödjande relationsdatabas 

Enligt denna studie [40] kan man genom att använda sig av en relationsdatabas med referens till 

DTD i XML dokumenten få en bättre prestanda än de testade native XML-databaserna. Orsaken 

till detta har att göra med att partitionering av XML-data kan ske baserat på DTD så att en 

enskild tabell för en DTD subgraf kan skapas. Kantsökningar kan då ske till stor del genom 

select-satser istället för ineffektiva join-operationer vilket ökar prestandan [40]. 

 

Nackdelar med en XML-stödjande relationsdatabas 

En XML-stödjande databas har ett XML-mappnings lager som behandlar lagringen och 

hämtningen av XML-data. Data är mappad från XML-databasen till applikationen i fråga och 

under processen så kan den originella XML-data strukturen gå förlorad [27]. Det finns heller 

inga garantier för att data som hämtats kommer från XML. Mappningen mellan en XML-

databas och en relationsdatabas är väldigt komplex och kan bidra till att prestandan minskar till 

viss del enligt [29] och [28]. Detta har att göra hur med hur man vill representera schemat för 

XML-databasen, man kan då antingen välja att ha en dokumentcentrerad lösning, detta sätt har 

fördelen att man kan hantera hela dokument men om man vill göra manipulera delar av 

dokumentet så är det inte lika effektivt [28]. Skulle man istället välja en datacentrerad lösning 

på schemat så kan man enkelt manipulera XML-dokumentens delar men får problem om man 

vill exportera eller importera hela dokument så blir det ineffektivt [28]. 

3.9 Grafdatabaser 

Alla grafdatabaser baseras på den matematiska modellen av en graf eller generaliseringar av 

denne, därför är det viktigt att först få insikt i grundläggande grafteori för att få en djupare 

förståelse för grafdatabasens uppbyggnad. 

 

3.9.1 Grafer 

 

Figur 1 En enkel graf 
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En enkel graf G är en graf G = (V, E) där setet V = {v1, v2, …, vn} är samlingen av noder och E 

= {e1, e2, …, em} är en samling av kanter och vars element är förskaffade på ett sådant sätt att 

det är ett subset till V då storleken V är 2. Det ger att vi, vj Є V och ek = {vi, vj}. Det vill säga ek 

är kanten som går mellan vi och vj och dessa noder blir då sammankopplade grannar. Andra 

benämningar på noder (eng. nodes) är hörn (eng. vertex) och kanter (eng. edge) kan kallas bågar 

(eng. arc), men även relationer i databassammanhang. 

 

Tabell 1. Grafteoretiska begrepp                                         

Begrepp Förklaring 

Vandring (eng. walk) En vandring mellan noder i grafen via dess kanter. 

Väg (eng. trail) En vandring som inte passerar samma kant mer än en gång. 

Stig (eng. path) En väg som inte passerar samma nod mer än en gång. 

Krets (eng. circuit) En sluten väg som börjar och slutar i samma nod. 

Cykel (eng. cycle) En sluten stig. 

Nodens grad (eng. 
degree) 

Benämningen på hur många kanter som är kopplade till noden. D.v.s.. 
finns det 5 st. kanter som är kopplade till noden så är nodens grad 5. 

Enkel graf En graf i vilken ingen kant som börjar och slutar i samma nod och som 
inte har multipla kanter mellan ett par av noder. 

Oriktad graf Kanterna i grafen har ingen riktning markeras genom ett enkelt sträck 
mellan noderna. 

Riktad graf Kanterna i grafen har en riktning markeras genom en pil i vilken riktning 
kanten har. 

Sammanhängande graf Alla noder i grafen är sammanbundna med kanter, dvs. alla noder kan 
nås via en väg, oberoende av vilken nod vägen börjar i. 

Multipla kanter När två eller flera kanter finns mellan ett par noder. 

   

 

 

Figur 2. Exempel på en enkel sammanhängande och oriktad graf: 

Kanterna i figur 2 mellan noderna 1-2-3-1 och 3-4-5 är stigar som bildar cykler i grafen. 

Kanterna i figur 2 mellan noderna 1-2-3-4-5-3-1 är en väg som bildar en krets i grafen. 

 

Användningsområden 

Grafer kan användas för att modellera en rad olika situationer. Exempelvis kan tidsplaner för 

olika projekt modelleras med hjälp av en riktad graf [30] då kan noderna representera olika 
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moment i arbetet och de riktade kanterna representera ordningen i vilken momenten måste 

genomföras. Andra exempel sträcker från att beskriva hur olika personer är relaterade till 

varandra [30] till att beskriva olika nätverk exempelvis vägnätverk [31].  

3.9.2 Definition av datamodellen för en grafdatabas 

Schemat eller data är representerat som en graf eller av strukturer som påminner om en graf 

[32]. 

 

Data manipulationer är definierade av graftransformationer, eller operationer som utnyttjar 

grafens struktur, såsom centralitet, diametrar, vägar, stigar, cykler, kretsar, grannar, subgrafer, 

grafstatistik, grafmönster, eller subgrafer [32].  

 

Integritetsvillkor säkerhetsställer att all data är konsistent och kan innehålla villkor som gäller 

identitetsintegritet, schemaintegritet, och referensintegritet [32]. 

 

En grafdatabasmodell kan enligt Angles och Guitierrez [32] definieras som en modell i vilken 

datastrukturerna för schemat och instanserna är uppbyggda likt en graf eller en generalisation av 

en sådan och manipuleringar av databasen sker med graforienterade operationer samt graflika 

typkonstruktorer [32].  Den är med andra ord likt en graf uppbyggd kring noder och kanter 

mellan dessa. Dessa utnyttjas för att lagra data som sedan enkelt kan traverseras. Modellen tog 

sin början under tidiga 90-talet men fick aldrig något genomslag då användningsområdet var 

begränsat och den relationsbaserade databastypen tog överhanden i databasmarknaden [32]. 

Alla grafdatabaser bygger på den matematiska grunden för grafer, de kan då exempelvis vara 

enkla eller komplexa grafer, vara riktade eller oriktade, ha omärkta eller märkta noder och 

kanter [32]. Att de använder sig av bakomliggande matematisk grafteori öppnar för 

möjligheterna att använda sig av de grafmanipulationer och algoritmer som är framtagna för 

dessa teorier. De viktigaste egenskaperna hos en grafdatabas är dess förmåga att representera 

noder som innehåller information om olika objekt och relationer som representerar kopplingar 

mellan dessa objekt [32]. Det mest specifika med grafdatabaser är dess möjligheter att göra 

kopplingar mellan objekt, vilket ingen annan databas kan göra i samma utsträckning. Noder och 

relationer definieras både i schemanivå och i instansnivå. På schemanivå kan man definiera de 

entitetstyper, relationstyper och restriktioner ska finnas i schemat [32]. Entitetstyperna kan 

definieras med eller utan typnamn och relationerna representeras med relationsnamn. På 

instansnivå innehåller grafdatabasen verkliga entiteter som identifieras med typnamnet eller 

med en objektidentifierare om inget typnamn finns och relationerna representerar kanter med 

relationsnamnen i schemat.    

3.9.3 Fördelar med en grafdatabas 

Fördelarna med grafdatabasen är att modellering av data kan ske på ett mer naturligt sätt i 

områden där kopplingen mellan data är minst lika viktig som de data som finns lagrat [32]. 

Grafen kan då innehålla all information om en entitet i en enskild nod och visa relaterad 

information i kanterna till noden [32]. I en grafdatabas så existerar inga kostsamma join-

operationer som i relationsdatabasen eftersom varje nod har direkta referenser till andra noder 

via dess kanter. Detta gör att grafdatabasen i sin grundläggande struktur på ett naturligt sätt är 

”joinad” [32]. Enligt Güting [5] så är grafdatabaser ett attraktivt val för dels 

standardapplikationer men också speciellt lämpad för modellering och manipulation av spatialt 

inbyggda nätverk såsom motorvägar, vattendrag och transportsystem som på ett naturligt sätt 

kan representeras i en graf. Om man ser till motorvägen så kan knytpunkterna representeras av 

noder och vägarna mellan knytpunkterna som kanter i grafen. Då operationer som hitta kortaste 

stig, hitta subgrafer och andra grafoperationer finns tillgängliga i grafteorin så kan man med 

fördel utnyttja dessa funktioner i sin applikation [32][5]. Frågorna kan då ställas direkt till 

grafstrukturen vilket ger en högre abstraktionsnivå. Andra applikationsområden sträcker sig från 

datastrukturer som man på ett överblickande sätt vill se förbindelser emellan [32] till 

applikationer som vars komplexitet överskrider relationsdatabasens förmågor [32].  
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Det finns många system som med en fördel kan representeras i en graf, exempel på detta är;  

 

Socialanätverk där noderna representerar personer och relationerna emellan dem representeras 

av kanter. 

 

Informationsnätverk som representerar flödet av information exempelvis referenser i 

akademiska skrifter [32] där kan noderna representera skrifterna och referenserna kan 

modelleras med kanter i grafen.  

 

Teknologiska nätverk såsom internet, flygrutter, elektriska kraftledningar och telefonledningar 

[32] där kanterna kan beskriva sträckor eller ledningar och noderna kan representera flygplatser, 

koordinatpunkter eller stolpar och andra objekt längs med ledningarna. 

 

Biologiska nätverk där grafmodellen kan representera biologisk information vars storlek och 

komplexitet har ökat i takt med nya datainsamlingsmetoder och tekniker. Genetiken, 

neurologiska nätverk, metaboliska processer, näringskedjor, kemistrukturer, relationer mellan 

olika arter och molekylär biologi är alla exempel på biologiska nätverk som kan representeras i 

grafdatabasmodellen [32].  

 

Det är svårt att med standard frågespråk såsom SQL att utföra komplexa frågor som rör dessa 

sorters nätverk. Dessa kan exempelvis röra sig om att hitta metriska värden såsom diametern av 

ett nätverk, avstånd mellan entiteter. Även topologiska operationer såsom grannar, kopplingar, 

väggar etc., geometriska operationer som snitt, gränser, areor, och andra sökningar som kan 

tänkas behövas är svåra att genomföra med SQL [32]. 

 

En annan fördel med grafdatabaser är att de är enkla att bygga ut då schemaändringar är enkla 

att genomföra jämfört med relationsdatabasen [32] vilket ger utvecklarna större friheter att 

ändra i databasen. Prestanda mässigt så presterar en grafdatabas bra inom vissa områden. Det tar 

konstant tid att läsa av en nod eller en kant oberoende av hur stor grafdatabasen är [33]. Detta är 

en väldigt stor fördel när man ska traversera en grafdatabas [33] jämfört med en 

relationsdatabas, då dessa operationer då sker upprepat.  

3.9.4 Nackdelar med en grafdatabas 

Då strukturen i grafdatabasen som omnämnts tidigare är direkt refererande mellan noder och 

kanter så blir det svårt att distribuera en sådan databas eftersom det är svårt att hitta ett effektivt 

sätt att dela upp grafen i olika delar [10]. Detta gäller dock även i stor grad relationsdatabasen. 

Grafdatabaser kan även sakna stöd för säkerhet och stöd för flera användare [10], dessa stöd är 

oftast väl utbyggda i relationsdatabaser. Då grafdatabaser är relativt nya så har de inte hunnit 

utvecklats så mycket än vilket påverkar negativt för hur bra databastypen fungerar och vilka 

stöd som har byggts ut [10]. Exempelvis så kan de ha dåligt stöd för indexering av numeriska 

värden vilket leder till minskad prestanda då man vill leta efter sådana data eftersom 

omvandlingar måste ske för att ta fram det numeriska värdet [10]. Relationsdatabaser har i regel 

inte detta problem då de har funnits under väldigt lång tid och utvecklingen av dessa system har 

gjort de väldigt kompetenta som lagringssystem.  De grafdatabaser som existerar på marknaden 

har heller inte heller några större företag bakom sig med stora finanser. Det är en markant 

skillnad mot exempelvis Microsoft och Oracle som tillhandahåller relationsdatabaser och har 

mångfaldigt större kapital att investera i stöd och utveckling av sina system. De har stora 

motiveringar att säkerhetsställa att sina databassystem fungerar på ett bra sett. Då grafdatabaser 

har en begränsad marknad och begränsat antal kunder så har denna sorts databassystem inte 

hunnits testas i verkliga situationer under så lång tid, de har inte ett lika stort stöd. Detta göra att 
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risken för att buggar och andra fel är mycket större än i relationsdatabaser som har använts av 

många olika användare samt både små och stora organisationer och som har testat dessa system 

under många olika förhållanden. Grafdatabaser har även inget gemensamt frågespråk [10] 

såsom SQL och kunskap om en typ av grafdatabas är kanske inte överförbar på andra 

grafdatabaser som inte delar samma språk. Det blir då heller inte möjligt att på ett enkelt sätt att 

migrera till en annan sorts grafdatabas på ett enkelt sätt. De grafdatabaser som finns på 

marknaden är oftast bundna till ett specifikt språk såsom Java [10], vilket minskar 

användningsområdena för sådana databaser avsevärt. Relationsdatabaser existerar i sin egen 

värld och kan kommas åt genom ett flertal olika språk vilket gör att de kan användas av en 

mängd olika applikationer skrivna i olika språk utan att större insatser behöver göras.      

3.10 Grafer och transportnätverk 

En graf representerar på bästa möjliga vis hur ett transportnätverk är sammankopplat enligt 

Rodrigue [31] och målet med grafer inom transportnätverk är att representera nätverkets 

struktur där varje knytpunkt blir en nod och förbindelsen mellan dessa blir en kant. Noderna kan 

vara flygplatser, städer, korsningar i vägar, transportterminaler eller någon annan plats. Man kan 

även använda sig av noder för att representera olika företeelser i transportnätverket på ett bättre 

sätt [31], exempelvis för att kunna representera grafen bättre visuellt. Dessa noder kallas då 

fiktiva noder [31]. Kanterna kan representera vägar mellan noderna, dessa kan vara 

järnvägsspår, motorvägar, flygrutter eller annan infrastruktur som tillåter transport mellan 

noderna. Subgrafer av en större graf exempelvis en nationell transportnätverksgraf kan 

användas för att bara hantera transportnätverket inom vissa områden [31]. Dessa områden kan 

vara transportnätverket inom en stad eller inom ett län och på så vis kan man koncentrera sig på 

infrastrukturen av dessa områden. 

3.10.1 Grafteori för att söka i transportnätverk 

Det finns inom grafteorin en mängd olika algoritmer och teorem som kan vara till nytta vid 

vissa beräkningar inom transportnätverk. 

 

Djupet-först sökning är en sökning där man vandrar genom grafen på djupet först och som 

fortsätter till dess att noden man söker efter har funnits eller tills alla noder i grafen är besökta.  

 

Bredden-först sökning är till skillnad från djupet först sökning så söker man i bredden-först 

sökningen i nodens närmaste grannar först för att därefter gå ned en nivå från grannen som 

ligger längst till höger sett från startnoden.  

 

Dijkstra’s Algoritm är en på algoritm utvecklad 1959 av Edsger Dijkstra som på ett effektivt 

hittar alla kortaste stigar mellan en nod till alla andra noder i grafen men kan även användas för 

att hitta kortaste stigen till en målnod genom att stoppa algoritmen när denne har hittats. 

Dijkstra’s algoritm tar hänsyn till kanternas kostnader när den beräknar kortaste stigen och 

används ofta till att planera rutter exempelvis att hitta kortaste rutten mellan olika städer eller av 

routrar i datanätverk [34].  

 

A star algoritmen är baserad på Dijkstra’s algoritm och skapades 1968 för att hitta den kortaste 

stigen i en graf men är effektivare med hänsyn till tidsåtgången än Dijkstras algoritm [35]. Den 

är en best-first algoritm som är en heuristisk algoritm som utöver kanternas kostnader i grafen 

tar i beaktning en besökt nods avstånd till målnoden och kommer att söka vidare under den nod 

vars kostnad och avstånd till målnoden är mest fördelaktig. A star algoritmen är bland de 

effektivaste stigsökningsalgoritmerna för grafer beroende på vilken heuristik som används och 

har ett stort användningsområde [35]. Skulle denna algoritm användas för att hitta kortaste rutt 

mellan ett par platser i ett transportnätverk så används fördelaktigt avståndet mellan 

koordinaterna mellan startnoden och målnoden som heuristik.     
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Floyd-Warsal algoritmen utvecklades 1962 av Robert Floyd för att lösa problemet med att hitta 

kortaste stigarna mellan alla par av noder [9].  

3.10.2 Tvågrafrepresentation för representation av komplexa transportnätverk 

Bakgrunden som tog sin början 1985 till att tvågrafrepresentationen utvecklades var att en lösning för 

hur komplexa transportnätverk med svängningsrestriktioner skulle representeras på ett enkelt sätt 

behövdes[36]. Detta eftersom komplexiteten hos sådana nätverk var påtagliga och lösningar till dessa 

använde sig av ett stort antal fiktiva noder och kanter vilket inte ansågs nödvändigt då denna lösning 

utöver ineffektivitet bäddade för fel och problem [36]. I tvågrafrepresentation representeras istället 

förbindelserna som noder och man kan då krympa antalet noder och kanter som behövs för att 

representera restriktionerna i transportnätverket vilket gör att undersökningar går snabbare [36]. 

3.10.3 Grafteori för att analysera transportnätverk 

Det finns enligt Rodrigue [31] ett antal sätt att analysera transportnätverk och dess struktur med 

hjälp av grafteori. Dessa kan exempelvis vara att jämföra utvecklingen av transportnätverket 

genom tiden, att jämföra olika transportnätverk vid en viss tidpunkt och att visa relationer 

mellan värden och vilka nätverks strukturer de representerar.  Med maximalt flöde menar man i 

grafteorin att hitta stigar mellan två noder inom grafen som tillåter att så mycket flöde som 

möjligt ska kunna passera utan att begränsningar hos kanterna överskrids [37].  Nätverket kan 

exempelvis representeras utav vägar [37][38] och användas för att lösa flaskhals problem då för 

mycket trafik ackumuleras på vissa vägar [38]. Den största fördelen med att använda sig av 

teorier och algoritmer som löser detta problem är att de exempelvis kan användas för 

transportplanering och styrning samt integrering med GIS system [38].  
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3.11 Sammanfattning för teoridelen 

Detta delkapitel sammanfattar de egenskaper hos olika databassystem som eftersöktes i syftet 

och i frågeställningarna. 

 

Tabell 2. Sammanfattande resultat över de olika databasernas egenskaper. 
Databas Fördelar Nackdelar Användningsområden 

 
Relationsdatabas 

Välutvecklad med hög 
mognadsålder. Hög 
säkerhet. Bra stöd 
från företag. 
Standardiserat 
frågespråk(SQL). 
Många funktioner. 
Personal med 
kunskap. 

Dålig representation 
inom vissa områden. 
Lider av impedance 
mismatch problemet. 
Svårt att distribuera 
databasen över flera 
servrar. SQL har 
begränsningar. 

Affärssystem med enkla 
värden. Områden där 
tillförlitlighet och 
säkerhet är prioriterade. 

 
Dokumentdatabas 

Flexibelt lagrande och 
manipulering av 
textbaserad data. 
Lätthanterlig. 

Kan integreras i ett 
lager till en 
relationsdatabas på 
ett effektivt sätt. 

Där lagring av 
textorienterad 
ostrukturerad data 
behövs. 

 
Nyckel/värde-databas 

Anpassade för att 
kunna distribueras 
över flera servrar. 
Kan vara snabba och 
effektiva. Kan lösa 
impedance mismatch. 
Kan vara 
schemalösa.  

Begränsat 
användningsområde. 
Kanske inte 
garanterar att 
databasen är 
konsistent. 

System där effektiviteten 
hos databasen är en 
viktig faktor och där 
nyckel/värde principen 
räcker 

 
Kolumndatabas 

Bra prestanda jämfört 
med den radbaserade 
relationsdatabasen i 
läsningar. Anpassad 
för dagens datorer. 

Inte lika effektiva som 
relationsdatabasen 
vid skrivningar. 

Samma som 
relationsdatabasen men 
där systemet inte har 
samma krav på utbyggd 
säkerhet, tillförlitlighet 
och stöd från företag. 

 
Objektdatabas 

Bra objektorienterad 
representation. Stöd 
för långa 
transaktioner. Löser 
impedance mismatch. 
Flexiblare 
schemautveckling och 
frågespråk.  

Brist på standarder. 
Ingen utbredd 
kunskap. Dåligt stöd 
för funktioner såsom 
säkerhet. 

Områden där långa 
transaktioner och 
objektorientering behövs 
exempelvis CAD, CAM. 

 
Grafdatabas 

Bra representation av 
olika nätverk och hur 
de är kopplade. 
Effektiv på att utföra 
grafoperationer. Lätta 
att bygga ut. 

Låg mognadsålder. 
Sämre säkerhet och 
tillförlitlighet. Svår att 
distribuera över flera 
servrar. 

Områden där nätverk 
behöver representeras 
och där man vill dra 
nytta av grafteori direkt i 
databasen. 
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4 Analys 

Detta kapitel presenterar fallstudien samt analyser av vilken typ av databas som lämpar sig bäst 

för implementering av järnvägsspårnätet i fallstudien. 

4.1 Trafikverkets BanDbms program 

I denna del tas fallstudien upp som handlar om Trafikverkets BanDbms program. 

4.1.1 Bakgrund till BanDbms 

Bandbms skapades till en första början av dåvarande Banverket då man såg ett behov av att 

kunna representera och göra sökningar i spårnätverket på ett effektivt sätt. BanDbms tog sin 

början år 1989 av Ingemar Lundberg som utvecklade programmet i C++ genom att hämta data 

från dåvarande Ingres databas som innehöll information om spårnätverket och replikerade den i 

BanDbms för att få en effektivare och bättre åtkomst. På den tiden tog det cirka 15 min att ladda 

in all data som krävdes vid varje programstart. Detta ansågs senare vara bristfälligt och därför 

fick Karl Skogsberg i uppgift att skapa ett nytt BanDbms som också skapades i C++ och kördes 

i operativsystemet VMS. Utvecklaren insåg då att det fanns fördelar att använda sig av delat 

minne för att få snabbare laddningstider och dessa kunde då krympas till ca 3 minuter. Då 

sökningarna i den gamla applikationen inte var tillräckligt bra så utvecklades även nya sådana.   

4.1.2 Nuvarande lösning av och användningsområde för BanDbms 

Nuvarande BanDbms skapades år 2000 då man förde över BanDbms till en minnesmappad fil i 

Windows miljö för att det bättre skulle kunna passa in med banverkets övriga miljö och då 

skrevs applikationens kod om från C++ kod till Object Pascal kod. Senare skrevs dock delar om 

till C++ kod igen. Varje natt körs en batch som replikerar data från en databas till BanDbms. 

BanDbms används av en mängd olika applikationer där den oftast används för att rita upp 

spårnätet, göra sökningar efter sträckor samt hämta information om vissa objekt. De sökningar 

efter sträckor som kan ske görs i två olika nivåer ena kallas makronivå och den andra mikronivå 

och dessa sköts av ett program på en högre abstraktionsnivå som använder sig av BanDbms för 

att hämta information om spårnätet.  

 
Makronivå i BanDbms 

I makronivå så hanteras enbart platser som kan vara tågstationer och spårförbindelserna emellan 

dem som kallas platsförbindelser. Detalj nivån i platsförbindelserna innehåller ingen specifik 

information om spåret, såsom dubbelspår och växlar utan bara information om dess längd. 

Sammanfattningsvis så behandlar makronivån enbart platser samt vilka förbindelser som finns 

dem emellan. 

 

Sökningar i makronivå 

Sökningarna efter sträckor i makronivån sker med en djupet-först liknande sökning där det 

största djupet som undersöks är det dubbla avståndet fågelavståndet mellan två platser. Denna 

sorts sökning kallas även avgränsad djupet-först sökning (eng. depth-limited search). Sökningar 

i makronivån är inte garanterade att vara den kortaste sträckan då BanDbms gör en 

approximation och nöjer sig när den hittat en sträcka som är av godtycklig längd. 

Det finns huvudsakliga sökningar man kan göra på makronivån, antingen baseras sökningen på 

att hitta en sträcka mellan två platser eller så baseras den på att hitta en sträcka mellan två 

platser via ett antal andra platser. I båda fallen så ska sökningen inte gå tillbaka via några platser 

som redan besökts eller använda några förbindelser flera gånger. För att kunna rita upp 

spårnätverket i applikationer så måste även makronivån kunna återge information om platser 

och platsförbindelser. 
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Figur 3. En bild över spårnätverket i makronivå i Gävle dala området tagen från BIS applikationsverktyg. 

 
I denna bild representeras spårnätverket med platser och platsförbindelser. För att hämta 

information om exempelvis platser och platsförbindelser så använder sig BIS av BanDbms på 

makronivå.   

 
Mikronivå 

I mikronivån så hanteras all information om de enskilda järnvägsspåren samt noderna som kan 

representera växlar, stoppbockar, fiktiva noder, fiktiva stoppbockar, riksgränser, spårkors, 

driftplatsgränser och vändskivor. Varje nod tillhör en plats från makronivån. Mikronivån är 

betydligt mer detaljrik än makronivån, beroende på att noderna och spårlänkarna är mycket 

större till antalet. För närvarande innefattas 21885st noder i mikronivån jämfört med platserna 

som är 1366st i makronivån. Vidare så är spårlänkarna 26010st till antalet i mikronivån medan 

platsförbindelserna i makronivån är 1431st. 
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Sökningar på mikronivå 

I mikronivåsökningar så används sträckan som fåtts som resultat från makrosökningen. Det 

innebär att den kommer gå igenom alla platser som makrosökningen också gjort. Sökningen här 

är även en avgränsad djupet-först sökning. Om sökningen sker genom att ange platser som 

argument så kommer en såkallad platsmitt att väljas för start och slut vid sökningen. En 

platsmitt är ett ställe på en spårlänk och finns angiven i databasen. Det går också välja 

godtyckliga noder att göra sökningen på.  Även i mikronivå finns det två olika huvudsakliga 

sökningar dessa är likartade som i makronivån men kan även baseras på noder istället för 

platser. Komplexiteten är betydligt större i mikronivåsökningar eftersom villkor och kostnader 

måste beaktas för alla sökningar. Villkor som appliceras på tågkörningar igenom noderna 

innefattar svängningsrestriktioner som begränsar till vilket spår tåget kan svänga i växeln. 

Kostnaderna blir mer komplexa att beräkna eftersom utöver rena länklängder ingår kostnader 

för att köra på sidospår, kostnader för att vända tåg samt kostnader för att köra mot 

färdriktningen.  

 

 
 

Figur 4. En schematisk bild över Ludvika tågstation tagen från BIS applikationen. 

4.1.3 Nackdelar med BanDbms 

BanDbms bygger inte på något standard format och därför kan det vara svårt att genomföra 

förändringar i högre eller lägre abstraktionsnivåer. Ett uppmärksammat exempel på detta är att 

datastrukturen i de olika objekten såsom platser, platsförbindelser, länkar och noder är för låsta i 

sin nuvarande struktur. Ska exempelvis attribut läggas till i något av dessa objekt så måste 

koden inuti BanDbms också ändras och detta anses vara opraktiskt och kan leda till problem.  

4.1.4 Krav på en BanDbms lösning 

Då BanDbms har ett speciellt användningsområde så är det viktigt att de funktioner som en 

BanDbms lösning har uppfyller dessa: 

 Kunna innehålla all information som rör makronivå och mikronivå objekt och kunna 

återge denna information till olika applikationer. 

 Kunna göra korrekta sökningar både i makro- och mikronivå efter sträckor mellan två 

platser eller noder på ett effektivt sätt. 

 Kunna göra sökningar som inkluderar flera platser eller noder, det vill säga hitta 

sträckor som går via olika platser eller noder. 

 Sökningens kvalitet och korrekthet prioriteras framför tidsåtgången men tidsåtgången 

får inte vara för stor.  

4.1.5 Önskemål på nya egenskaper hos en BanDbms lösning och NoSQL 

Orsaken till att man på Trafikverket var intresserad av att se om någon NoSQL-databas kunde 

användas för att implementera BanDbms är att BanDbms är ett väldigt komplicerat program 

som enbart ett fåtal personer har djupare kännedom om. Om detta system skulle kunna 

implementeras på ett enklare sätt så skulle underhåll och vidare utveckling kunna ske på ett 
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smidigare sätt. Vidare så har man uttryckt att man skulle vilja se några nya funktioner hos 

BanDbms dessa är; 

 Kunna basera en sträckutsökning beroende på begränsningar i spårlänkarna, dessa 

skulle exempelvis kunna vara att de bara kan hantera en viss hastighet, STAX, längd 

eller bredd. I dagens läge sköts det av andra applikationer, men det skulle vara 

intressant om en sökning direkt skulle kunna plocka bort ointressanta alternativ. 

 Möjligheter att lägga till attribut hos objekt på ett mer flexibelt sätt. 

4.2 Analys av databastyp för användningsområdet i BanDbms 

Enligt teoridelen så är bland de bästa sätten att representera ett transportnätverk genom grafer. 

Därför kommer urvalet att ske mot databastyper som kan representera och hantera grafer 

och/eller nätverk på ett bra sätt. 

4.2.1 Databaskandidater till BanDbms utifrån teoridelen 

Tabell 3.  Sammanfattning över databasers förmåga att representera spårnätverket i BanDbms.  
Databas Stöd för spårnätverk 

och funktioner som rör 
dessa. 

 
Relationsdatabas 

Det finns stöd för att 
simulera nätverk och 
grafer. Men dessa är 
begränsade och 
prestandan är inte bra. 

 
Dokumentdatabas 

Möjligtvis en XML-
databas som har en 
trädstruktur. 

 
Nyckel/värde-databas 

Inte tillräckligt med 
information för att 
representera 
avancerade nätverk och 
grafer. 

 
Kolumndatabas 

Samma som 
relationsdatabasen, men 
förmodligen svårare. 

 
Objektdatabas 

Kan representera 
nätverk och grafer och 
utföra rekursiva frågor. 

 
Grafdatabas 

Kan representera 
nätverk och grafer på ett 
bra sätt. Har funktioner i 
grafteorin som är av 
betydelse i BanDbms. 

 
För att kunna välja ut den mest lämpliga typen av databas för att implementera BanDbms så 

kommer de olika databastyperna att utvärderas utifrån den föregående forskningsöversikten och 

teoretiska bakgrunden. Enbart modeller som i tabellen ovan visat sig kunna representera och 

utföra operationer på nätverk och grafer kommer att utvärderas. Replikeringen av data är ett 

mindre problem och är möjlig i de flesta databastyper och därför kommer detta inte tas upp som 

en faktor vid valet av databas.  

4.2.2 BanDbms i en dokumentdatabas (XML) 

XML-databaser har en trädlikstruktur vilket är en graf som inte får ha cykler [32]. En sådan 

struktur är inte tillräcklig för att representera ett spårnätverk eftersom detta innehåller cykler. 

Dock så kan XML-dokument referera till varandra på ett sådant sätt att de simulerar 
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uppbyggnaden av en graf [32].  Inga XML-databaser som har denna uppbyggnad påträffades i 

mina sökningar och skulle därför behövas implementeras från grunden. Denna lösning känns 

komplicerande och omständig och därför väljs detta alternativ bort. 

4.2.3 BanDbms i en grafdatabas 

BanDbms och spårnätverkets representation har en rad likheter med grafer och eftersom 

grafdatabaser har sin grund i grafteorin och har all sin funktionalitet därefter så kommer 

jämförelser mellan BanDbms och spårnätverket att göras mot grafer. 

 

Likheter mellan BanDbms makronivå och grafer 

För att påvisa likheterna mellan grafer och spårnätverket så används några enkla exempel hur 

delar av spårnätverket kan representeras med hjälp av grafer.  

 

 
Figur 5. BanDbms Borlänge 5 platser. 

 

I en graf så skulle platserna representeras av fem noder och förbindelserna dem emellan vara 

kanter.  

 

Figur 6. En enkel, oriktad, viktad graf där vikterna representerar avstånd mellan platserna i meter. 
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Figur 7. BanDbms Gävle 13 platser. 

Spårnätverket i makronivån kan innehålla cykler så kan även en graf. 

 

 

Figur 8. Gävle 13 platser i en graf. 

I makronivån kan därmed platser representeras av noder i grafen och förbindelser mellan 

platserna kan representeras med kanter som går mellan noderna. Spårnätverket kan anses vara 

en oriktad enkel graf eftersom alla förbindelser är farbara i båda riktningarna och inga 

förbindelser går direkt tillbaks till samma plats. Vidare så kan man applicera vikter på grafen 
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som representerar förbindelsens längd. Spårnätverket är en komplett graf eftersom alla platser 

har en förbindelse till sig och man kan ta sig från vilken plats som helst i järnvägsnätverket till 

en annan.  

 

Likheter mellan BanDbms mikronivå och grafer 

I mikronivån så använder man termen nod för knytpunkter som kan vara växlar, stoppbockar, 

fiktiva noder, fiktiva stoppbockar, riksgränser, spårkors, driftplatsgränser och vändskivor.  

 

 

Figur 9. En schematisk bild på Ställdalens tågstation i mikronivå. 

Spårlänkarna i mikronivån har vinklar som inte härstammar från någon verklig nod utan dessa 

kallas fiktiva noder och är enbart till för visuellt framställande. Samma princip gäller för 

makronivån där förbindelserna svänger utan att vara anknutna till någon plats. 

 

I en graf skulle dessa noder från mikronivån också representeras av just noder och de fiktiva 

noderna skulle kunna behållas för att kunna visualisera grafen både i mikro- och makronivån. 

. 

 

Figur 10.  Graf över den schematiska bilden av Ställdalens tågstation 

Grafen är en enkel, oriktad graf som innehåller cykler. Längderna på spårlänkarna skulle även 

som i makronivån kunna representeras av vikter på kanterna i grafen.  

 

Krav på en graf för att kunna representera BanDbms i makro- och i mikronivå 

Alla grundläggande egenskaper i mikronivån och i makronivån har blivit uppfyllda i en graf 

som är enkel oriktad och viktad, därför är kravet att databastypen klarar av att representera 

denna typ av graf. 

4.2.4 BanDbms i en relationsdatabas 

Ett nätverk går att representera i en relationsdatabas i olika tabeller enligt studierna [39][10], 

men lösningen är begränsad och effektiviteten är inte hög [10]. Relationsdatabasen har även 

som tidigare omnämnt svårt att hantera rekursiva frågor vilket är ett krav för att kunna 

undersöka ett nätverk med relationer, såsom att hitta grannar stigar och andra operationer som 

krävs av en BanDbms lösning. 

 

En jämförelse mellan en relationsdatabas och en grafdatabas för BanDbms 

För att kunna representera makronivån i relationsdatabasen så används två tabeller. Ena tabellen 

innehåller namnet på platser och andra tabellen innehåller platsförbindelserna som går emellan 

platserna likt figur 6. De skulle i relationsdatabasen ha tabeller enligt nedan. 
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Tabell 4. Plats 
ID NAMN 

1 Borlänge 

2 Repbäcken 

3 Sellnäs 

4 Stora Tuna 

5 Ornäs 

… … 

N … 

 

 

Tabell 5. Platsförbindelse 
Plats_1_id Plats_2_id 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

… … 

N m 

 

För att ta reda på vilka platser som har förbindelser som ansluter till Borlänge så måste man i 

relationsdatabasen först ta reda på vilket index och id denna stad har, sedan så måste detta id 

joinas med tabellen Platsförbindelse för att ta reda på vilka platser som är kopplade till Borlänge 

via järnvägsspår. Då återges ett resultat med alla dessa städers id:n. Om sedan namnet på dessa 

platser ska tas fram så måste en till operation som sammanfogar resultaten av städernas id:n 

med tabellen som innehåller städerna. På detta sätt har man tagit fram en dynamisk graf över 

Borlänge och platser som har direkta förbindelser till Borlänge. Inneffektiviteten ligger förutom 

i de många join-operationerna och andra operationer som måste ske vid multipla 

undersökningar i att varje tabell måste undersökas fullt ut även om bara platser som har direkt 

anknytning till Borlänge ska plockas fram. Vid stora datamängder samt undersökningar i flera 

nivåer då platser som har anknytning till platser som i sin tur har anknytning till Borlänge ska 

traverseras så blir effekten påtaglig [10]. Det har visats att denna sorts traverseringar i en 

grafdatabas kan vara upp till 10 gånger så snabba som likartade traverseringar i en 

relationsdatabas [10]. 

 

För att jämföra tabellerna i den relationsbaserade databasen så kan en modellering av data som 

rör platserna och platsförbindelserna i en grafdatabas se ut enligt figur 6. 

För att ta reda på reda på vilka platser som har förbindelse till Borlänge så behöver man i 

grafdatabasen söka reda på Borlänges id. Efter att id är framtaget så går man bara ned en nivå 

via referenserna som direkt pekar på platserna som är länkade med Borlänge. I och med denna 

modell så blir en sökning av detta slag en väldigt enkel operation som kan skötas på konstant tid 

och storleken på grafen har ingen betydelse förutom då Borlänges id ska hittas. I effekt så är 

varje vandring över en referens i grafdatabasen en kostsam join-operation i relationsdatabasen 

och traverseringar i flera nivåer sköts troligen på ett smidigare sätt i grafdatabasen. 

4.2.5 BanDbms i en objektdatabas 

En objektdatabas använder sig av grafstrukturer i sina definitioner likt en grafdatabas[32]. Men 

skillnaden är att en objekt databas koncentrerar sig på olika komplexa objekt som har ett 

speciellt tillstånd och för att kunna interagera med varandra så använder de sig av metoder 

medan en grafdatabas koncentrerar sig på hur nätverket sammanhänger och hur data är 

sammankopplat med relationer [32].  
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En enkel modellering av grundläggande egenskaper hos makronivån enligt figur 6 i en objekt 

databas skulle kunna se ut på följande sätt: 

 
Figur 11. UML klassdiagram. 

 
Modelleringen visar även de metoder som skulle krävas för att representera och utföra 

grundläggande operationer på platser och platsförbindelser i makronivå. Objektdatabaser kan 

enligt teorikapitlet hantera rekursiva frågor vilket är ett krav för att kunna traversera ett nätverk. 

För att kunna utföra traverseringar och sökningar så skulle förmodligen egna metoder behöva 

skrivas för det är inte säkert att de grafteoretiska metoder som tagits upp i teoridelen skulle 

kunna användas i samma utsträckning som i en grafdatabas. Detta kombinerat med att en 

grafdatabas enligt teorin är mer ändamålsriktig för att representera ett nätverk gör att en 

grafdatabas förmodligen är ett bättre alternativ. 

4.2.6 Utfall av analysval av databastyp för implementering av BanDbms 

En objektdatabas samt en relationsdatabas kan användas för att implementera BanDbms och så 

kan förmodligen även en XML-databas om dessa byggs ut för att ”simulera” spårnätverket som 

en graf. Men då det finns speciella grafdatabaser som har ett stort stöd i teorin och dessa har 

visat sig vara effektiva vid de operationer som sker i BanDbms så kommer en sådan att 

användas för implementeringen och sökningarna i BanDbms. 

4.2.7 Val av grafdatabas 

Valet av en grafdatabas för att implementera funktionaliteten hos BanDbms gick till en 

grafdatabas under namnet Neo4j. Detta därför att funktionaliteten och strukturen hos denna 

grafdatabas klarar av att representera en enkel oriktad viktad graf vilket var kravet för att kunna 

representera spårnätverket i en graf både i makro- och mikronivå. 

 

Neo4j har varit i aktiv produktion sen 2003 av Neo Technology som är ett svenskt företag vilket 

indikerar att databasen har nått en viss mognad. Neo4j är även gratis att använda för 

privatpersoner men en licens finns att köpas för kommersiellt bruk. Databasen har en mängd 

olika grafteoretiska metoder som är utvecklade dels av Neo Technology men även av öppen 

källkods utvecklare vilket leder till att databasen har ett rikt utbud vad gällande funktionalitet. 
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5 Genomförande  

I detta kapitel beskrivs genomförandet av implementeringen av BanDbms i en grafdatabas samt 

genomförandet av experimenten som utfördes på implementeringen samt på BanDbms. 

5.1 Genomförande av implementering 

Begreppen makro- och mikronivå valdes att behållas i implementeringen. Detta eftersom båda 

dessa begrepp är av betydelse för Trafikverkets övriga system.   

5.1.1 Neo4j  

Grafdatabasen i Neo4j skapas genom klassen EmbeddedGraphDatabase genom att ange 

sökvägen till platsen där databasen ska skapas.  

 

PropertyContainer tillåter att man anger attribut hos noder och hos kanter genom metoden 

setProperty och att ta reda på ett speciellt attribut hos en nod eller kant genom metoden 

getProperty(String: String), där strängen är namnet på attributet. Attributen hos kanter gör att 

den blir viktad om detta är ett numeriskt värde men tillåter även större flexibilitet än en vanlig 

graf då många olika attribut kan sparas i kanterna och noderna. 

 

Noder i Neo4j definieras i gränssnittet Node för att skapa en nod användes klassen 

EmbeddedGraphDatabase genom metoden createNode.  

 

Kanter definieras i gränssnittet Relationship och skapas metoden createRelationshipTo(Node) i 

Node gränssnittet som skapar en riktad kant från aktuell nod till en annan nod som angetts som 

argument till metoden.   

 

För att kunna få olika typer av kanter så kan man skapa egna kanttyper genom att implementera 

gränssnittet RelationshipType. Dessa kan sedan användas för urval vid olika sökningar. 

 

För att kunna representera en oriktad graf så kan man skapa två riktade kanter mellan ett par 

noder för att på så sätt få funktionaliteten av en oriktad graf. 

 

 

Figur 12. Oriktad graf med riktade kanter. 

På så vis uppfyller Neo4j alla krav som ställs på grafen som kan implementera BanDbms på 

makro- och mikronivå. 

 

Sökningar efter en så kort sträcka som möjligt i BanDbms är i grafteorin sökningar efter 

kortaste stigen. Dijkstra algoritmen användes för detta och fanns att tillgå i ett öppenkällkods 

bibliotek kallat GrapghAlgo. Metoden anropas med startnod och slutnod som argument samt ett 

antal andra argument som beräknar kostnaden för kanterna samt ett fält med kanttyper som 

sökningen kan baseras på.  

5.1.2 Makronivå i grafdatabasen 

Makronivån är liksom i BanDbms uppbyggd av platser och platsförbindelser. Där platserna 

representeras utav noder i Neo4j och platsförbindelserna av kanter i grafdatabasen. För att 

kunna få oriktade kanter i grafdatabasen och på så sätt få en oriktad graf så skapades två riktade 

kanter mellan två platser enligt figur 12. Varje plats kopplades direkt till en referensnod i vilken 

alla andra noder var kopplade till. 
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Platsnamnen och platssignaturerna som är förkortningar för platsnamnen samt koordinaterna för  

platserna lagrades i noderna genom setProperty metoden hos Neo4j. 

 

Platsförbindelsernas längder lagrades i kanterna på grafen genom setProperty metoden och 

kanttypen sattes till makro. 

 

För att söka reda på en speciell plats så hämtades alla kanter som var kopplade till databasens 

referensnod med metoden getRelationships och sedan itererades noderna som var kopplade till 

dessa kanter igenom för att söka reda på platsnamnet eller signaturen. 

 

Sökningar för att hitta kortaste stigen mellan två platser i makronivån skedde genom Dijksta’s 

sökalgoritm med stopp vid målnoden som enligt teoridelen är en bland de effektivaste 

algoritmerna för att hitta kortaste stigar i ett nätverk. För att bara göra sökningen i makronivå så 

begränsades sökningen till att bara inkludera kanter av typen makro. 

 

Sökningar för att hitta kortaste stigen mellan två platser via ett antal andra platser skedde genom 

att anropa Dijkstra sökningen upprepade gånger. För att inte samma kanter skulle användas flera 

gånger så sattes alla kanter som använts vid tidigare sökningar till kanttypen NULL. Dessa 

ändrades tillbaka till makro när alla sökningar var klara. 

5.1.3 Mikronivå i grafdatabasen 

Mikronivån byggdes upp på ett likartat sätt som makronivån men där noderna var 

mikronivånoder och där kanterna var mikronivålänkar. Kanterna sattes till att vara av kanttypen 

mikro för att kunna urskilja sökningar mellan makro- och mikronivå. 

 

Sökningar efter mikronivånoder skedde också på samma sätt som i makronivån. 

 

För att göra sökningar efter kortaste stigen mellan två platser eller två mikronivånoder så 

användes även här Dijkstra’s algoritm men med begränsningen att bara söka efter 

mikronivåkanter. 

 

För att kunna göra sökningar mellan två platser som befinner sig i makronivån i en 

mikronivåsökning så kopplades varje platsnod samman med en mikronivånod enligt nedan. 

 

 

Figur 13. Ställdalen 

Här är mikronoderna representerade av de ifyllda noderna och makronivånoden eller platsen är 

den stora ofyllda noden. Alla kanter är mikrokanter och på så vis kan sökningar i mikronivå 

även söka efter platser. Kanten mellan en mikronivånod och en plats är alltid av sträckan noll då 

detta kan ses som en fiktiv kant som bara kopplar ihop mikronivån med makronivån. 

 

Begränsningar i mikronivån var att svängningsrestriktioner inte implementerades i databasen. 

Detta eftersom dessa är väldigt avancerade och många olika regler gäller. Detta gäller även 
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kostnadsberäkningar för att köra mot trafikriktningen, köra på icke huvudspår, svänga i växlar, 

köra sidospår, vända tåg och andra regler som påverkar beräkningar i BanDbms. 

 

För att utöka funktionaliteten av BanDbms-sökningar i mikronivå som var ett önskemål på 

BanDbms, så att sökningen exempelvis väljer bort stigar som innehåller spårlänkar som är 

begränsade på något sätt, så skapades olika kanttyper som representerade att spårlänkarna hade 

vissa begränsningar. Dessa kanttyper kunde representera STAX som är den Största Tillåtna 

Axellasten som ett tåg får ha uttryckt i ton. Kanttyperna kunde också stå för längd, bredd och 

höjd begränsningar som kan finnas längs med spårlänkar. Genom att ange ett fält med olika 

kanttyper som argument till vad Dijkstra sökningen skulle tillåta i sökningen, så kan man 

kombinera olika alternativ för att få sökningar som är begränsade till alla olika kombinationer 

av begränsningar. En sökning som inte har några begränsningar får då ett fält med alla kanttyper 

som argument till sökningen och en sökning som har alla begränsningar har bara kanttypen 

mikro i fältet då mikro i detta fall representerar ett helt obegränsat spår.   

5.1.4 Avgränsningar i implementeringen 

Implementeringen koncentrerade sig på att utföra de sökningar som sker i BanDbms. Då 

BanDbms och de sökningar som kan göras i BanDbms är komplexa med många olika 

funktioner så valdes det att enbart fullt ut implementera sökningar efter stigar i makronivå. 

Detta eftersom sökningar efter stigar i mikronivån innehåller avancerade kostnadsberäkningar 

och restriktioner som om de skulle implementeras fullt ut skulle ta mycket tid att utveckla. 

5.2 Genomförande av experiment 

Experimenten som genomfördes undersökte de sökningar som sker i BanDbms. I makronivå-

sökningarna testades de två olika sökmetoderna som BanDbms erbjuder. Dessa skedde i 

grafdatabasen samt i BIS-applikationen för att jämföra sökningarna med BanDbms. Främsta 

målet var att se att grafdatabassökningar och BanDbms-sökningar returnerade korrekta stigar 

och jämföra resultaten av dessa i form av stigens längd och antal passerade platser. I 

mikronivåsökningar användes enbart grafdatabasen för att kontrollera att den tillbyggda 

funktionaliteten fungerade som den skulle via sökningar efter stigar mellan två platser. Genom 

att lägga till attribut i form av strängar och heltal i både kanter och noder i grafdatabasen och 

göra samma sökningar två gånger. En före och en efter tilläget så kontrollerades grafdatabasens 

förmåga att klara dessa attributförändringar som var ett problem hos BanDbms. Antalet noder i 

makronivån i grafdatabasen var 1366st och kantantalet var 2862st. I mikronivån var noderna 

21885st eller 23251st om man räknar med makronivå platserna som var kopplade till 

mikronivån. Kantantalet var 52020st till antalet eller 54752st om man räknar med de 

mikronivåkanter som gick till makronivåplatserna. Databasens totala storlek med makro- och 

mikronivå inräknat var 12604kB. Både BanDbms och grafdatabasen använde samma databas 

för att hämta sina värden om makro- och mikronivå. Alla stigar som returnerades kontrollerades 

så att de inte var felaktiga, det vill säga de var sammanhängande farbara stigar och att längderna 

beräknades på ett korrekt sätt. 
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6 Resultat av experiment  

I detta delkapitel presenteras resultatet av experimenten som var sökningar i makronivå och i 

mikronivå.  

6.1.1 Makronivå 

 

Tabell 6. Makronivåsökningar mellan två platser(S). 

S Plats från Plats till 

S1 Ludvika Gävle c 

S2 Kiruna central Ystad 

S3 Göteborgs c Gävle c 

S4 Borlänge c Nyköping c 

S5 Stockholm C Luleå 

S6 Helsingborg c Stockholm C 

S7 Gävle c Karlshamn 

S8 Borlänge c Haparanda 

S9 Mjölby Gävle c 

S10 Göteborgs c Kalmar c 

S11 Borlänge c Mora 

 

Tabell 7. Makronivåsökningar via platser (V). 

V Från/till Via Via Via 

V1 S1 Västerås c   

V2 S2 Gävle c Göteborg c  

V3 S3 Stockholm C   

V4 S4 Örebro c   

V5 S5 Ludvika Sveg Vilhelmina 

V6 S6 Vislanda Vara Borlänge c 

V7 S7 Uppsala c Falköpings c  

V8 S8 Bollnäs Ånge  

V9 S9 Kumla Stockholm C  

V10 S9 Kumla Eskilstuna c Stockholm C 

V11 S11 Gävle c   

 

Tabell 8. Resultat av makronivåsökningar mellan två platser S. 

Sökning BanDbms Neo4j   

Längd (m) Antal 
passerade 
platser 

Längd (m) Antal 
passerade 
platser 

S1 160720 21 160720 21 

S2 1873119 237 1871825 245 

S3 509536 72 508061 74 

S4 262485 34 262485 34 

S5 1058600 148 1057120 157 

S6 591967 80 591967 80 

S7 720018 85 710937 93 

S8 1120763 120 1119399 128 

S9 346389 46 346389 46 

S10 351540 34 351335 36 

S11 104553 11 104553 11 
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Skillnader fanns i sökningarna S2, S3, S5, S7, S8 och S10 i makronivån mellan BanDbms och 

Neo4j. I dessa sökningar var stigarna i Neo4j kortare än i BanDbms men platserna som stigen 

besökte var större till antalet. I övriga sökningar så var stigarna identiska.  

 

Tabell 9. Resultat av makronivåsökningar via platser V. 

Sökning BanDbms Neo4j  

Längd (m) Antal 
passerade 
platser 

Längd (m) Antal 
passerade 
platser 

V1 295102 38 295102 38 

V2 1971872 255 1969033 265 

V3 633099 108 631508 111 

V4 336552 35 334446 36 

V5 1456026 142 1455764 143 

V6 987767 134 985545 136 

V7 872087 105 863006 113 

V8 1161130 131 1159386 132 

V9 1331598 175 636909 98 

V10 503009 87 502893 88 

V11 344967 42 344967 42 

 

Skillnader fanns i sökningarna V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8,V9 och V10 i mikronivån mellan 

BanDbms och Neo4j. I dessa sökningar var stigarna kortare i Neo4j men antalet noder som 

ingick i stigen var större till antalet i Neo4j förutom i V9 där de var fler i BanDbms. 

 

Inga sökningar blev annorlunda eller felaktiga trots tillägg av nya attribut mellan de upprepade 

sökningarna. Alla sökningar returnerade korrekta farbara stigar. 
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6.1.2 Mikronivå 

Då lösningen i Neo4j inte innehöll alla restriktioner och kostnadsberäkningar som krävs vid 

mikronivåsökningar så är det inte möjligt att jämföra dessa sökningar med BanDbms-sökningar 

på ett rättvisande sätt. Därför har tester enbart gjorts för att undersöka den utökade 

funktionaliteten som implementerats i grafdatabasen i form av begränsningar i spårlänkarna och 

i urvalet av sökningarna. 

 

Tabell 10. Begränsningar. 

Begränsning Kanttyp 

B1 Mikro (inga begränsningar) 

B2 STAX 13ton 

B3 Max 10m tågbredd 

B4 Max 300m tåglängd 

 

 

Tabell 11. Mikronivåsökningar av kortaste stigen mellan två platser. 

Sökning Begränsningar i 
sökningen 

Begränsning 
längs kortaste 
stigen 

Plats från Plats till 

SB1 B2,B3,B4 B1 Borlänge c Ludvika 

SB2 B2,B3,B4 B2 Borlänge c  Ludvika 

SB3 B3,B4 B2 Borlänge c Ludvika 

SB4 B2,B3,B4 B1 Fagersta c Sala 

SB5 B2,B3,B4 B2,B3 Fagersta c Sala 

SB6 B4 B2 B3 Fagersta c Sala 

SB7 B2 B1 Gävle c Storvik 

SB8 B2, B3, B4 B3,B4 Gävle c Storvik 

SB9 B2 B1 Gävle c Storvik 

SB10 B1 B2,B4 Örebro c Ludvika 

SB11 B2 B2,B3,B4 Örebro c Ludvika 

SB12 B1 B2,B3,B4 Örebro c Ludvika 

 

 

Tabell 12. Resultat av mikronivåsökningarna: 

Sökning Antal noder Antal platser Sträcka (m) 

SB1 35 6 45612,7 

SB2 110 18 148530,0 

SB3 35 6 45612,7 

SB4 39 8 66233,7 

SB5 93 14 116152,0 

SB6 39 8 66233,7 

SB7 47 7 37956,0 

SB8 62 9 75781,7 

SB9 47 7 37956,0 

SB10 83 14 121553,1 

SB11 107 20 189196,2 

SB12 83 14 121553,1 

 

Inga sökningar blev annorlunda eller felaktiga trots tillägg av nya attribut mellan de upprepade 

sökningarna. Alla begränsningar fungerade som de skulle vid alla sökningar. 
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7 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet från forskningsöversikten i teoridelen och resultatet från 

fallstudiens implementering och experiment. 

7.1 Diskussion av resultatet av forskningsöversikten kring NoSQL-
databaser 

Resultatet av forskningsöversikten visade att enbart vissa NoSQL-databaser hade nackdelar 

såsom låg mognads ålder, låg säkerhet, brist på standarder och brist på utbredd kunskap. 

Orsaken till detta är att ingen sådan information hittades om de andra NoSQL-databaserna i de 

texter som studerades. Men med största säkerhet så är nog dessa egenskaper applicerbara på 

dessa NoSQL-databaser också.  

7.2 Diskussion av implementering och resultat av experiment 

I makronivån implementerades alla funktioner som krävs vid sökningar i BanDbms. Dijkstra 

algoritmen som användes vid sökningar efter stigar var i samtliga fall antingen lika bra eller  

bättre en BanDbms på att hitta kortaste stigen. Speciellt i ett fall då sökningen V9 mellan 

Mjölby och Gävle c via platserna Kumla och Stockholm c skulle göras, så resulterade BanDbms 

i en stig som var mer än dubbelt så lång som den i Neo4j. Vad detta berodde på är inte klart men 

denna sorts sökning är inte så vanlig så vikten av detta fall torde inte vara så stor. Att notera är 

att V9 i Neo4j inte var den kortaste stigen för V9. Detta eftersom sökningen stängde av en 

stigkombination som skulle blivit kortare. Detta märks i V10 som är en kortare stig för V9 men 

som går via Eskilstuna c. Lösningen på detta skulle kunna vara att utvärdera olika 

stigkombinationer för att sedan välja den kombination som var kortast. Ingen större skillnad i 

tidsåtgången uppmärksammades mellan testapplikationen och BanDbms. Antalet passerade 

platser var ofta större vid sökningar i grafdatabasen vad detta beror på är inte känt. Sökningarna 

i makronivån var väldigt snabba men de skulle förmodligen bli snabbare om en A star algoritm 

användes med platsernas koordinatavstånd som heuristik. Men detta är förmodligen inte en 

nödvändighet då noderna och kanterna inte var många till antalet. Ingen sökning blev 

annorlunda eller felaktig i grafdatabasen trots att attribut lades till i både kanter och noder 

mellan sökningarna vilket visar grafdatabasens fria schemautveckling. Att samma metod inte 

användes för BanDbms sökningar kan ses som en nackdel men att ändra i Trafikverkets databas 

var tyvärr inget alternativ. 

 

I mikronivån implementerades inte omnämnda restriktioner och kostnader såsom 

svängrestriktioner och kostnader att köra icke huvudspår, eller mot trafikriktningen och så 

vidare. Detta för att dessa funktioner är avancerade och kräver en del tid för att implementera. 

Däremot så utökades implementeringen med begränsningar av spårlänkar som tillät att 

sökningar kunde välja bort stigar som inte var lämpliga.  I testerna fungerade dessa 

begränsningar i samtliga fall men då många olika kanttyper måste skapas för att representera 

begränsningar så lider denna konstruktion av en smärre kombinatorisk explosion om man skulle 

vilja ha många olika begränsningar. Ett bättre alternativ hade varit att spara attribut hos 

spårlänkarna som representerade begränsningar. Dessa skulle sedan kunna utvärderas i 

sökningen för att få ett flexiblare användningssätt av dessa begränsningar. Denna funktion finns 

inbyggd i Neo4j via ett gränssnitt som heter CostEvaluator och genom att implementera detta 

gränssnitt så kan man göra kostnadsberäkningar som baseras på olika attribut i kanterna eller i 

noderna på grafen. Denna metod är dock inte tillgänglig i grafteorin utan tillbyggda funktioner i 

grafdatabasen vilket inte gör den generaliserbar för andra grafdatabaser. Skulle denna metod 

dock användas så skulle en sökning inte enbart kunna välja bort ett alternativ som hade en 

begränsning utan skulle kunna beräkna en högre kostnad för att välja den spårlänken. Detta 

skulle exempelvis användas för att ta med hastighetsbegränsningar vid beräkningar efter den 

bästa stigen. För att implementera svängrestriktioner så skulle man kunna använda sig av fiktiva 

noder eller av tvågraf representationen som omnämndes i teorikapitlet. Men då Neo4j innehåller 
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mera funktioner än en enkel graf så skulle även attribut i länkar eller noder kunna användas för 

att implementera svängrestriktioner. Det sista alternativet skulle också kunna använda sig av 

CostEvaluator för att välja rätt spår i växeln men detta är dock inte heller generaliserbart för 

andra grafdatabaser vilket begränsar den lösningen. Även i mikronivåsökningar så skulle man 

förmodligen få snabbare sökningar genom att använda A star algoritmen men noder i mikronivå 

är för närvarande inte koordinatsatta förutom på schematisk nivå och en effektiv heuristik för A 

star algoritmen skulle bli svår att hitta. A star algoritmen skulle dock komma mer till sin rätt i 

mikronivån då noderna och kanterna är mer till antalet än i makronivån. Inte heller i mikronivån 

blev sökningarna felaktiga eller annorlunda när attribut lades till efter eller för sökningarna 

vilket även i mikronivån visar grafdatabasens flexibla schemautveckling.  
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8 Slutsatser 

Genom forskningsöversikten och analysen, implementeringen samt testerna i fallstudien så har 

det framgått att NoSQL-databaser har en del att erbjuda inom databasområdet. Dels som 

ersättning för relationsdatabasen men även för funktioner där en applikation tidigare använts.  

8.1 Slutsatser kring för och nackdelar samt användningsområden för 
databaser 

Genom forskningsöversikten i teoridelen så har det framgått att olika databaser har olika 

egenskaper som gör de lämpliga eller icke lämpliga inom vissa områden. För att kunna dra 

slutsatser kring vilken databas man vill använda sig av så är det lämpligt att ställa frågor på vad 

systemet kräver i form av prestanda, säkerhet, användarstöd, funktionalitet. Utöver detta så 

måste man se till det enskilda fallet vad för sorts databas som klarar av att hantera den 

information och de metoder som kommer att användas av olika applikationer på bästa sätt. 

Övriga aspekter som bör beaktas är möjligheter till migrering mellan olika databassystem vilket 

till stora delar baseras på huruvida databasen i fråga följer någon gemensam standard såsom 

SQL [2].  

8.2 Slutsatser kring användandet av en grafdatabas för att representera 
och manipulera ett transportnätverk   

Analysen och resultatet från fallstudien och teorin pekar på en av de största fördelarna med 

grafdatabaser och även dess främsta användningsområde vilken är att representera och utföra 

operationer på nätverk.   

 

Resultatet av implementeringen indikerar också grafdatabasens fördel med friare 

schemautveckling.  

 

De logiska resonemangen i analysen, teorin, implementeringen samt resultatet därefter av ett 

järnvägsnät i en grafdatabas pekar på att denna sorts databas är lämplig för representationen och 

operationer på ett sådant nätverk. Detta beror till stora delar på den välutvecklade grafteorin 

som utvecklats ända sedan 1700-talet [37], som förutom att erbjuda en noggrann bild över hur 

transportnätverk är kopplade även erbjuder funktioner för att söka och analysera i 

transportnätverk [31]. Lämpligheten beror också på att grafstrukturen kan anses vara den mest 

naturligaste representationen för ett transportnätverk[32][5][31].  

 

Generaliserbarheten av nätverket i fallstudien sträcker sig förutom att innefatta järnvägsspårnät 

även att gälla andra transportnätverk såsom exempelvis motorvägar. Detta öppnar för 

möjligheter att göra en multimodal representation av flera transportnätverk i en enda 

grafdatabas eller annan grafapplikation. Detta för att exempelvis göra beräkningar vid sökningar 

som bygger på flera olika transportnätverk. På så vis finns det förutom möjligheterna att 

beräkna kortaste sträckan i en transport även möjligheter att exempelvis göra 

kostnadsberäkningar och analyser av vilka transportmetoder som är mest lämpliga i det enskilda 

fallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

 

  42 

   

   

 

 

9 Förslag till vidare forskning 

9.1 Förslag till vidare forskning inom databasområdet 

Databasområdet är stort och då nya modeller av databaser har börjat användas i större 

utsträckning så vore det intressant att få en vidare inblick i dessa databaser ur andra perspektiv. 

Ett intressant alternativ hade varit att se direkta jämförelser mellan olika NoSQL-modeller då 

det i dagens läge mest handlar om NoSQL jämfört med relationsdatabaser. Ett exempel hade 

varit att studera hur prestandan och övriga egenskaper skiljer sig åt mellan en nyckel/värde-

databas och en kolumndatabas. Ett annat exempel hade varit att se hur väl objektdatabaser, 

grafdatabaser och eventuellt XML-databasar kan hantera grafer och nätverk i en direkt 

jämförelse. 

9.2 Förslag till vidare forskning inom transportnätverk och grafdatabaser 

Grafdatabaser och grafer har onekligen mycket att erbjuda i form av representation och 

operationer på transportnätverk, denna uppsats skrapade bara i ytan av de möjligheter som finns 

så därför vore det väldigt intressant att studera exakt hur mycket och till hur stor nytta man 

skulle kunna använda sig av dessa teorier och denna representationsmodell i transportnätverk. 
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