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Abstrakt
Som utvecklare av databasdrivna applikationer ställs man inför avgörande val 
när det kommer till databas, server och programmeringsspråk. För att 
resultatet ska bli en väl fungerande applikation krävs det att alla tekniker 
interagerar på ett bra sätt med varandra samt att de uppfyller vissa 
prestandakrav. Detta blir än viktigare när applikationen lyfts ut i molnet och 
svarstider spelar en stor roll.

I arbetet undersöks olika databasers svarstider med hjälp av en testapplikation 
som är skriven i scriptspråketet PHP och driftsatt på Windows Azure-
plattformen. Applikationens uppgift är att anropa och belasta databaser 
genom att genomföra kontrollerade operationer som skapar, hämtar, 
uppdaterar eller tar bort data i relativt stor omfattning.

De databaser som praktiskt testats och utvärderats är Azure Table, Azure 
SQL, CouchDB, IrisCouch samt Database.com.
Resultaten visar att lokala databaser, eller databaser inom samma datacenter 
som servern, generar de snabbaste responstiderna. Skillnaderna mellan 
NoSQL och SQL är i det närmaste försumbara när det handlar om enklare 
operationer. I valet mellan de två handlar det i mångt och mycket om vad 
databaserna ska användas till samt vilken typ av information som ska lagras i 
dem.

Arbetet är tänkt att fungera som en vägledning i valet av databas vid 
utveckling av molntjänster.

Nyckelord: SQL, NoSQL, databas, moln, Azure, CouchDB, IrisCouch, 
database.com, databasprestanda
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Abstract
As a developer of database-driven applications you will be faced with 
difficult choices, when it comes to choosing database, server and 
programming language. For the result to be satisfactory it requires the 
different techniques to interact well with each other and also fulfill 
performance expectations. This is even more important when the application 
is deployed to the cloud and the response time plays a major role.

This paper evaluates different databases and their performance. To test the 
databases there was an application made in the server script language PHP or 
Hypertext Preprocessor and it was deployed to Windows Azure cloud 
platform. The test applications task is to call and load databases by controlled 
requests which creates, reads, updates and deletes data in an relatively large 
extent.

The results shows that locale databases or databases in the same data center 
as the server generates the fastest response. The diffrence between NoSQL 
and SQL is practically nothing when it comes to simple requests. The type of 
data and the type of usage are major factors in the choice between the two 
databases.

This paper works as a guidance in the choice of database for development of 
applications in the cloud.

Keywords: SQL, NoSQL, databas, cloud, Azure, CouchDB, IrisCouch, 
database.com, databaseperformance
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Förord
Rapporten är skriven som ett examensarbete på B-nivå inom utbildningen 
Webbprogrammerare vid Linneuniversitetet och har genomförts under 
handledning av Sven Åke Johansson. 

Syftet med arbetet var att få en fördjupad förståelse för extern datalagring i 
samband med molntjänster där datalagringen sker i miljöer utanför den 
lokala. Samt att få möjligheten att jämföra hantering av data i relations 
respektive ickerelations databaser.

Vi vill tacka Sven Åke för hjälp och vägledning under arbetet samt Kalmar 
Science Park för möjligheten att nyttja deras lokaler.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle sker alltmer av vårt arbete och umgänge på språng, borta är 
den tid då desktop-applikationer var på modet och nu handlar allting mer och 
mer om tillgänglighet och ständig åtkomst. Oavsett var man befinner sig och 
oberoende av vilken typ av enhet man använder vill man ha möjligheten att ta 
del av och använda sig av information, applikationer och system. 

En lösning som möjliggör allt detta är placering och driftsättning på internet. 
För att dessutom få en ökad skalbarhet och enklare administration framstår 
det så kallade molnet som mer attraktivt.

1.2 Vad är molnet?
Vad innebär det då att driftsätta ett system som molntjänst? Molntjänst är ett 
begrepp innebär att man lagrar körbar kod eller data externt. Fenomenet 
beskrivs ofta med ord som Cloud Computing, SaaS (software as a service) 
eller ITmoln. Men vad det i grunden innebär är, en extern part som ansvarar 
för infrastruktur i form av serverkapacitet, säkerhet, drift och underhåll. 
Åtkomst av resurserna sker via en internetuppkoppling.

24 solutions [1] beskriver följande grundkrav som bör ställas på en 
applikation som är tänkt att kalla sig molntjänst. 1. Mobilitet, tjänsten ska 
vara åtkomlig via internetuppkoppling oberoende av var man befinner sig. 2. 
Tunn klient, det ska inte krävas några installationer för att använda tjänsten. 
3. Skalbarhet, det ska vara enkelt att öka eller minska kapacitet i systemet så 
att det anpassas efter stigande och fallande belastning i form av tex. antal 
samtidiga användare. 4. Tillgänglighet, man anser att ett rimligt krav är att 
tjänsten ska vara tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Den så 
kallade upptiden bör ligga nära 99,99%. 5. Betala efter utnyttjande, har 24 
solutions inget konkret förslag mer än att de anser att en tjänst bör debiteras 
baserat på utnyttjande grad snarare än fasta avgifter. 6. Enkelt att hantera och 
komma igång med, det bör inte vara branta inlärningskurvor för att komma 
igång med tjänsten. Samt 7. Löpande utveckling av ny funktionalitet och ett 
bra utbud av billiga standardtjänster. 
Eller som S. Ragnö sammanfattar det på itmoln.se: ”Itmoln, Cloud 
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Computing eller Molntjänster är möjligheten att hantera program, 
datalagring, kapacitet och processorkraft på en extern resurs.
Det är i främsta ledet ett sätt för användare/kunder att slippa investera i egen  
it-utrustning för dyra lösningar och istället hyra in sig på företag 
specialiserade på just det specifika området.” [2]

1.3 Varför molnet?
Överlåtandet av ansvar för servrar och databaser på externa leverantörer 
medför att det inte längre behöver avsättas resurser för detta internt. Det ger 
en kostnadseffektiv och skalbar produkt som kan anpassas efter stigande eller 
fallande belastning och tar därmed bort behovet av att säkerställa egen 
kapacitet för att täcka eventuella toppar i sin verksamhet. Molnleverantören 
har i många fall dessutom en samlad expertis inom exempelvis säkerhet eller 
datalagring inom molnet som man enkelt kan ta del och dra nytta av. 
Samtidigt blir beroendet till andra leverantörer mycket större när det kommer 
till prestanda, svarstider, säkerhet och tillgänglighet.

Driftsättning av applikationer och system som molntjänst görs idag i allt 
större grad just för att möta det snabbt växande behovet av ständig tillgång 
till system och data. Även det växande utbudet av enheter som används för 
att interagera mot systemen väger allt tyngre och motiverar skiftet från lokala 
installationer till molntjänster. Stationära datorer ersätts eller kompletteras i 
allt större utsträckning av mobila enheter. Enligt statcounter.com utgjorde, i 
december 2008, mobila enheter enbart 0.6% av trafiken på nätet. Idag (April, 
2012) har siffran stigit till ca 9.58% och kurvan pekar stadigt uppåt.[3]

Det breda utbud av kontaktpunkter medför att systemet även måste fungera 
korrekt oberoende av användarens operativsystem. Ett system som är driftsatt 
som en molntjänst och som används genom en webbläsare fungerar och kan 
interageras väl med genom alla plattformar.

1.4 Framtiden i molnet
Enligt undersökningar av IDC [4] kommer marknadsvärdet att ha vuxit från 
ca $16 miljoner 2008 till ca $42 miljoner år 2012. En annan undersökning av 
AMI Partners [5] visar på att siffran kommer att stiga till $100 miljoner år 
2014.
Allt detta sammantaget bidrar till att IT-branschen nu genomgår en svängning 
mot att lagra system och data i molnet i stället för traditionella lokala 
installationer [4]. 

7 (26)



1.5 Vem vänder sig rapporten till?
Valet av moln-plattform där databasen och applikation kommer att driftsättas 
spelar en avgörande roll. Speciellt för hur applikationen kommer att prestera 
när den utsätts för trafik och belastning.  Det är därför av yttersta vikt att 
välja databas och molnleverantör som tillgodoser de specifika behov som 
uppstår kring det tilltänkta systemet eller applikationen i synnerhet. Och 
samtidigt på ett bra sätt motsvara de förväntningar som finns på svarstider 
och prestanda i allmänhet.

Rapporten vänder sig till utvecklare som står i begrepp att välja 
databaslösning inför utveckling eller driftsättning av ett system eller en 
applikation som en molntjänst eller som bara har intresse för prestanda och 
svarstider i Molnet.

1.6 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att utreda vilken typ av databas som presterar 
bäst sett ur ett rent prestandaperspektiv vid en driftsättning av en molntjänst. 
Det finns en mängd olika databaser och urvalet av relevanta databaser utgör 
därför också en stor del i arbetet.

Frågeställningar som fokuseras är: 

• Vilken databaslösning uppvisar bäst prestanda, SQL (Structured 
Query Language) eller NoSQL.

• Hur stor skillnad i prestanda blir det mellan att driftsätta databasen på 
samma server eller serverpark som applikation, jämfört med att 
driftsätta den i en annan molntjänst.

1.7 Begränsningar
Svarstider och prestanda hos en molntjänst är kopplat till många faktorer. 
Internetuppkoppling, routing, övrig belastning mot systemet och det fysiska 
avståndet mellan användare och applikation för att nämna några. Samtliga av 
dessa aspekter ligger dock utanför omfånget av examensarbetet och kommer 
inte undersökas var för sig, men som ändå kommer att spela in på resultatet 
eftersom trafik till och från en molntjänst alltid kommer att påverkas. I 
examensarbetet fokuseras på de faktiska svarstiderna som genereras av de 
olika lösningarna och där oundvikliga faktorer faktiskt kommer att spela in 
även i ett skarpt projekt.
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Begränsningarna som är uppsatta av oss omfattar molnplattform för 
driftsättning av testapplikationen, urvalet av databaser att utföra testerna mot 
samt utformningen av den kod som kommer att exekveras mot de olika 
databaslösningarna. 

Windows Azure-plattformen används för driftsättning av testapplikationen 
(motivering till val av plattform finns att läsa under Metod 2.3 Plattform samt 
kortfattat i Förordet) och valet av databaserna landade i AzureSQL, Azure 
Table (som är Microsoft NoSQL-lösning, testas på två sätt, rad för rad samt 
batch, beskrivs utförligt under Metod 2.5.1 och 2.5.2) Database.com, 
CouchDB (lokalt installerad på Azureplattformen) samt CouchDB som 
molntjänst på IrisCloud. Azure SQL och database dotcom representerar 
relationsdatabaser och Azure table, CouchDB och IrisCloud representerar 
icke relationsdatabaser. Samtliga databaser och hur vi arbetar mot dem finns 
beskrivna under Metod 2.4 – 2.7.

Windows Azure-plattformen är microsofts molnplattform för 
webbapplikationer och datalagring. Testapplikationen är driftsatt på ett 
datacenter som är placerat i norra Europa. Samtliga databastester kommer att 
genomföras från detta datacenter och med hjälp av samma testapplikation.

1.8 Tidigare forskning
Microsoft medarbetaren Brian Swan har genomfört en enkel studie [6] som 
jämför Azure SQL och Azure tables genom att skapa 100 blogg-poster i en 
loop och sedan läsa samtliga poster i ytterligare en loop. Hans enkla 
undersökning visar att lösningarna är i princip lika snabba eller till och med 
att Azure SQL är något snabbare när man skapar en HTTP-uppkoppling per 
operation. Men att man optimalt mot Azure table borde göra alla tex. 100 
eller 1000 operationer i koden följt av en batch-commit, och då är Azure table 
betydligt snabbare. Brian hävdar, utan att redovisa några siffror, att 
operationer utförda med batch är konsekvent 4-5 gånger snabbare i Azure 
tables än motsvarande operationer mot Azure SQL.
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2. Metod/undersökning
För att utföra testerna har en specialanpassad applikation skapats och blivit 
driftsatt som en molntjänst där även den persistenta lagringen av data sker i 
molnet.

Undersökningen sker mot en selektion av databaslösningar och genomförs 
genom att mäta svarstider och prestanda när de utsätts för belastning i form 
av CRUD anrop. 

2.1 Testapplikation
Applikation är skapad i scriptspråket PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) 
enligt ett modell - vy - kontroller mönster och har inbyggd funktionalitet för 
att på ett realistiskt sätt skapa, uppdatera, läsa och ta bort innehåll i de utvalda 
databaserna. Applikationen är utformad och skriven för att det ska vara enkelt 
att utöka klassbiblioteket för att på så sätt genomföra samtliga tester mot 
kompletterande databaser och enkelt utöka omfånget av undersökningen.

En enkel routing-klass (index.php) är enda ingången i applikationen och är 
skriven för att på enklast möjliga sätt hålla samman de olika funktionerna. 

Användare av testapplikationen möts initialt av ett gränssnitt i form av en 
html-vy där de olika testresurserna presenteras och är valbara inför ett nytt 
test. Valen som presenteras innefattar val av databas, vilken metod som ska 
anropas (skapa, uppdatera, läsa eller ta bort) samt hur många poster som ska 
hanteras.

Resultaten presenteras sedan i en vy där möjlighet finns att filtrera 
resultatdatan och på det sättet enkelt läsa ut och jämföra resultatet från de 
olika operationerna och databaserna.

Programkoden som exekveras är skriven för att efterlikna rimlig 
funktionalitet i en applikation som arbetar mot en relationsdatabas respektive 
icke relationsdatabas. Frånsett alla typer av validering av in och utdata då den 
typ av hanteringen ligger utanför databasernas prestanda och svarstider. Detta 
innebär att Azuresql använder sig av vyer och lagrade procedurer, på 
databasservern, som exekveras av php-koden. Eftersom det saknas stöd för, 
och inte är vedertagen praxis att använda dessa funktioner i databasedotcom 
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och CouchDB är koden som arbetar mot dessa databaser skriven i ett så 
realistiskt format som möjligt. Alternativet hade varit att exekvera identisk 
kod mot alla databaser, vilket inte hade genererat den typ av data 
undersökningen har för avsikt att utvärdera.

2.2 Tidtagning och tester
Tidtagningen i systemet omfattar anropet av aktuell databasklassmetod från 
kontrollern. Hur de olika databasklasserna är skrivna för att utföra sina 
uppgifter skiljer sig alltså åt, för att de krav som databaserna ställer på koden 
också ska påverka testresultatet. Hade tidtagningen gjorts på det faktiska 
anropet mot databasen från respektive databasklass, hade resultatet inte 
speglat de operationer som krävs av programkoden för att på bästa sätt 
manipulera datan.

Resultatet från tidtagningen sparas i en Azure SQL databas.

Testet sker genom en specifik procedur. Varje databas testas tre gånger vid 
olika tillfällen för att försöka eleminera externa faktorer som skulle kunna 
påverka. Av testerna väljs alltid de bästa resultaten ut. Databaserna har varit 
tomma vid början av varje ny testning.

Create, först har 1000 poster skapats utifrån ett post-objekt, varje post får 
sedan två kommentarer från kommentars-objekt. Objekten är generellt 
skrivna för att fungera med både sql (pdo), Azure table och NoSQL 
(CouchDB).

Read, efter att 1000 poster skapats har dessa lästs in, där varje posts lästs med 
ett anrop. Dess kommentarer har också hämtats, så sammanlagt har det blivit 
3000 anrop mot databasen. 

Update har testats genom att samma 1000 poster hämtats och en förändring 
har gjorts i vart och ett av objekten innan de sparats tillbaka till databasen 
igen. 

Slutligen har delete testats genom att alla 1000 poster tagits bort, även här ett 
och ett för att belasta databasen så mycket som möjligt.
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2.3 Plattform
Vi har valt att använda oss av microsofts windows Azure plattform som 
utgångspunkt för testapplikationen. Anledningen är att examensarbetet har sin 
grund i en tilltänkt molntjänst med höga krav på säkerhet och redundant 
lagring av data, och därför ansågs vara lämplig att placera på just Azure 
plattformen som tillhandahåller detta, och där även namnet microsoft väger 
tungt. 

Eftersom applikationen är driftsatt på Azure är det även naturligt att testa 
deras databaslösningar. Det finns tre stycken olika typer av lagringsalternativ 
på Azure [6]. Azure SQL, Azure tables och Azure Blob (Binary large objects) 
. Vi har valt att testa och utvärdera deras sql-lösning kallad Azure SQL som är 
baserad på MsSQL samt Azure tables som är microsofts NoSQL lösning. 
Azure blob är en lösning för lagring av större filer som tex bilder eller PDF 
(Portable Document Format) dokument, detta är en lösning vi inte kommer 
att titta närmare på.

2.4 AzureSQL
Azure SQL är en skalbar relationsdatabas där man kan använda sig av T-SQL 
(Microsofts utökning av SQL som innehåller stöd för procedurell 
programmering och används mot MS-SQL) för att hämta eller manipulera 
data. Enligt microsoft själva är Azure SQL det bästa valet om man vill ha 
möjlighet att bearbeta datan med hjälp av joins, vyer eller lagrade procedurer 
etc. [7] direkt på databasservern. Azure SQL är det enda av microsofts 
alternativ som erbjuder dessa tjänster på servern. Väljer man blob eller table 
får man själv hantera och manipulera datan programatiskt.

Eftersom valet av språk föll på php används pdo-biblioteket för kopplingen 
till Azure SQL databasen. 

Rent programmatiskt ärver klassen Azure från pdobase som har en viss 
grundfunktionalitet för att testa sql-databaser. Grundfunktionaliten består av 
metoderna PrepareQuery, ExecuteQuery, FetchObjects och CloseConnection. 
Metoderna har placerats i basklassen för att möjliggöra utökning av 
testbiblioteket genom att vid införande av nya databasklasser, som har stöd 
för PDO (PHP Data Objects), enkelt låta dessa ärva den grundfunktionaliteten 
för att sedan utöka med egna specifika metoder för OpenConnection samt de 
olika åtgärderna som ska utföras, skapa, läsa, uppdatera och ta bort. Pdobas 
ärver i sin tur från TestBase som har som enda funktion att hanterar de 
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aktiviteter och det antal operationer som ska exekveras mot respektive 
databas.

Själva testningen är relativt enkelt. I Azure-klassen finns funktionalitet för att 
skapa, läsa, uppdatera och ta bort. Alla funktioner förutom read förväntar sig 
att få ett objekt som ska hanteras som argument och utför sedan sin operation 
mot databasen med hjälp av detta objekt. TestBase-klassen ansvarar för att 
funktionerna loopas rätt antal gånger mot den begärda operation som testet 
ska utföra, samt förser den med en instans av rätt modell. När read anropas 
skickas ingen modell med, istället skickas den inkrementella nyckeln med 
som argument och används som “offset”-nyckel när Azure läser mot read-vyn 
i Azure SQL. Testerna att läsa, uppdatera och ta bort blir lätta eftersom 
posterna får ett inkrementiellt id från 1 och uppåt, det gör att vi hela tiden i 
loopen vet vilken post som är den nästa att hämtas. 

Skapa, updatera och ta bort anropar lagrade procedurer hos Azure SQL och 
vid läsning av post anropas en av oss fördefinierad vy i Azure SQL.

2.5.1 AzureTables
Azure Tables är Microsofts molnlösning för NoSQL databas. Anropen sker 
mot ett RESTful API med hjälp av OData formuleringar [8]. Lagringen av 
data i Azure tables sker i form av Entitets-objekt och alla objekt kan innehålla 
olika typer av data. Man kan tex. lagra ett post-objekt och ett kommentars-
objekt i samma tabell. Microsoft själva jämför det med rader i ett excelark, 
där varje rad kan innehålla valfritt antal kolumner och varje cell kan variera i 
innehåll och datatyp [6]. Varje entitiet kan vara upp till 1MB i storlek och 
bestå av max 255 tupler. En tuppel i det här fallet motsvarar en egenskap i 
form av namn, data typ och värde.

Batchkörning mot Azure tables innebär att man kan skapa, läsa, uppdatera 
eller ta bort max 100 objekt i en och samma körning med hjälp av loopning i 
programkoden och ett gemensamt HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
anrop mot Azure tables api [9]. Det man sparar tid på här är så klart att det 
inte behöver skapas en http uppkoppling mot varje separat operation.

2.5.2 Programmering mot AzureTables
Både Azure Table- och Azure Table Batch- klasserna ärver från microsofts 
egna klasser skapade enbart för att arbeta mot denna typ av lagring. Klasserna 
innehåller all den programmeringskod i form av funktioner och variabler man 
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behöver för att på ett enkelt sätt interagera mot databaserna. Klasserna och 
strukturen får man tillgång till genom microsofts Azure SDK som måste 
installeras och användas för att integrera mot Azure. 

2.6 Database.com
För att interagera mot databasedotcom används en SOAP klient för koppling 
mot ett RESTful api. Även klassen databasedotcom ärver sin 
grundfunktionalitet från dbBase. När koppling är gjord till databasedotcom 
görs frågor i form av ett sqlliknande språk skapat av databasedotcom själva. 
Dessutom finns många inbygda funktioner i soap klienten som tillhandahåller 
crud funktionalitet till alla tabeller som skapats. databasedotcom fungerar 
som en hybrid mellan en realtionsdatabas och en NoSQL-databas. Primära 
nycklar är i form av en sträng och inte incrementella index, dessutom finns 
inte lagrade procedurer utan allt sköts med hjälp av färdigskrivna funktioner i 
soap som sedan gör restful anrop mot databasedotcom api.

Eftersom databasedotcom inte använder incrementella primära nycklar måste 
alla nycklar hämtas innan crud anropen görs. Alla nycklar läggs i en array 
som sedan kan loopas. Det liknar mest det sätt som skulle användas i en 
verklig miljö.

Anropen till soap clienten är i grund och botten ett anrop från en php klass till 
en annan. Detta gör att användningen av databasedotcom är väldigt smidig 
och enkel. 

Databasedotcom har dessutom ett gränssnitt som gör det möjligt att använda 
sig av objekt, lite mer likt en sql databas än en nosql. Detta måste inte göras 
eftersom det dessutom kan göras genom restful anrop. Att använda 
gränssnittet ger typsäkerhet och attributsäkerhet. Det innebär att man inte kan 
skicka in data som inte är av den datatyp specificerad i gränssnittet. Däremot 
verkar det som att man skulle kunna det eftersom databasedotcom kräver att 
man använder SObjectklassen i den kod man skriver som hanterar kopplingar 
och anrop deras API. SObject fungerar som en generisk klass där attribut och 
datatyper inte behövs specificeras. Här hade man kanske kunnat använda en 
statisk klass för att göra det enklare att förstå att kolumnerna har restriktioner.

2.7 CouchDB
CouchDB är en så kallad NoSQL och är den som i funktion skiljer sig mest 
från Azure SQL. Den sparar all data i Json-objekt i en flat-file struktur. Det 
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vill säga att det inte finns några tabeller eller uppdelningar utan att all data 
sparas i ett dokument. Tanken är att det ska vara mer likt verkligheten. Om vi 
använder ett visitkort som exempel skulle de olika delarna (telefonnummer, 
namn och det som kan vara intressant) sparats i olika tabeller och sedan 
fogats samman med hjälp av ev. kopplingstabell. I en NoSQL skulle all data 
hörande till visitkortet sparats på ett ställe, i ett dokument specifikt utformat 
för det visitkortet. 

I CouchDB finns sedan möjligheter att skriva vyer för att hämta ut en viss 
information, eller att sortera dokumenten på ett visst sätt. Men hela 
grundtanken är att det ska vara enkelt och ett av grundorden är “relax”.

Eftersom alla databaser måste kopplas till vår test-applikation kommer 
testfunktionerna create, read, update och delete få en inparameter med hur 
många poster som ska påverkas. Vid skapandet av poster är det inga problem, 
men när applikationen däremot försöker läsa poster en och en blir det 
knepigare eftersom NoSQL inte har någon typ av incrementiellt index. En 
lösning hade kunnat vara att hela tiden hämta två poster, den vi vill läsa och 
nästa post. För att sedan använda id’t på den andra posten för att hämta ut två 
nya. Det hade fungerat alldeles utmärkt, och är också det sättet som 
CouchDB själva hänvisar till. Men det hade tvingat oss att hämta dubbelt så 
många poster och då påverkat prestandan. Lösningen blev att liksom för 
databasedotcom hämta hem alla index innan tidtagningen gått igång och 
sedan iterera igenom dem för att kunna hämta posterna en och en. 

I CouchDB är det ingen fördel med att dela upp kommentarer och poster i två 
olika typer av dokument för att sedan koppla samman de med någon form av 
id, visst går det göra men det skulle innebära en prestandaförlust. Istället 
kapslas kommentarerna in i post-objektet som en array, det innebär att det 
enbart krävs ett anrop mot databasen för att hämta all information som är 
kopplad mot en post. Det kräver att till exempel post-klassen skrivs om med 
lite utökad funktionalitet för att kunna hantera både CouchDB och sql.

CouchDB körs i två olika exemplar, en molntjänst specifikt anpassad för 
CouchDB (IrisCouch) och en lokal installation på windows Azure. Med lokal 
i det här sammanhanget menas en installation som är gjord direkt på samma 
virtuella maskin som testapplikationen körs ifrån på windows-Azure 
plattformen. Installationen på windows Azure gjordes på enklast möjligast 
sätt med binärfilen från apache (ägare och distributör av CouchDB).
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2.8 Metodkritik
Att utvärdera en lokalt installerad instans av CouchDB på Azureplattformen 
är inget realistiskt testscenario eftersom det strider mot grundprincipen av en 
molntjänst på grund av att det medför avsevärt försämrad skalbarhet. 
Molntjänster är tänkta att kunna starta upp och införa nya virituella maskiner 
för att möta upp och nergångar i belastning och även för att ersätta befintliga 
enheter om någon skulle gå sönder eller tappa prestanda. När detta inträffar 
försvinner alla lokala inställningar och installationer.

Det är även svårt att jämföra en NoSQL mot en vanlig sql. Dels är det svårt 
att göra tester som är rättvisa eftersom det är två helt olika filosofier och 
arbetssätt. Utöver detta är de skapade av lite olika anledningar.

Sättet som databaserna testas nu ger bara en ren prestanda översikt vid ett 
antal anrop. Det säger tyvärr inte mycket om hur databaserna presterar vid en 
daglig användning där man läser och skriver ur olika delar av tabellerna med 
olika typer av kopplingstabeller eller andra former av hjälpmedel. Det säger 
inte heller mycket om svarstider från en databas där stora mängder data redan 
lagras och måste sorteras eller läsas igenom för att hämta efterfrågad resurs. 
Prestandamässigt skulle ett mer verklighetstroget test mest troligt visa att en 
sql är bättre eftersom det till exempel går ställa in index och tillämpa radvis 
delning.

Det hade varit intressant att också kontrollerat hur databasen hanterar flera 
samtidiga anrop då vi just nu testar vi alla 3000 anrop från samma tråd i en 
seriell följd. Det är mest troligt inte ett scenario som kommer uppstå i 
verkligen utan där skulle snarare många användare vara det som först blir ett 
problem.

Att utvärdera batch-körning mot Azure tables utan att utvärdera samma 
förfarande mot CouchDB och databasedotcom ger ingen rättvis bild eftersom 
även dessa lösningar förespråkar det här tillvägagångssättet. Detta lämnar vi 
som en möjlig vidareutveckling av testet. Vi väljer dock att ha med 
jämförelsen för att påvisa skillnaden det blir mot att använda Azure table utan 
batch. 
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3. Resultat
Nedan presenteras resultaten av testerna. Samtliga operationer genomfördes 
vid tre testtillfällen och hanterade 3000 objekt. Diagrammen visar grafiskt de 
bästa respektive sämsta resultatet från samtliga databaslösningar som testats. 
Det följs sedan av en tabell som redovisar det faktiska siffrorna och en 
uträkning som påvisar den procentuella differensen mellan bästa och sämsta 
tid och som kanske kan ses som någon form av indikation på stabiliteten på 
respektive lösning.
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3.1 Create

Bästa tid Sämsta tid
Procentuell 
skillnad

Azure Table 
(batch)

0.15025591850281 0.19036889076233 25%

Azure Table 13.381319999695 20.743430137634 55%

Azure SQL 25.440291166306 35.90963101387 41%

Couch DB 
(lokal)

51.531955957413 52.029098033905 1%

Couch DB 
(remote)

406.50668883324 433.38337802887 6%

Database.com 536.31669902802 656.79997420311 22%

Tabell 1: Tabell av testet för att skapa 3000 objekt (1000 poster och 2000 
kommentarer).
Tabellen ovan visar vilka databaser vi testat, bästa och sämsta tid i testet samt 
den procentuella skillnaden mellan sämsta och bästa tid.
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3.2 Read

Bästa tid Sämsta tid
Procentuell 
skillnad

Azure Table 
(batch)

1.1196238994598 2.2195591926575 98%

Couch DB 
(lokal)

5.2353708744049 5.8659617900848 12%

Azure SQL 11.839799165726 18.696859836578 58%

Azure Table 14.832818031311 21.470594882965 45%

Couch DB 
(remote)

318.02833199501 321.2732481956 1%

Database.com 358.87043881416 405.93125200272 13%

Tabell 2: Tabell av testet för att läsa 3000 objekt (1000 poster och 2000 
kommentarer).
Tabellen ovan visar vilka databaser vi testat, bästa och sämsta tid i testet samt 
den procentuella skillnaden mellan sämsta och bästa tid.
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3.3 Update

Bästa tid Sämsta tid
Procentuell 
skillnad

Azure Table 
(batch)

1.3727679252625 4.6642439365387 240%

Azure SQL 12.529830932617 25.209383010864 101%

Azure Table 36.369045972824 37.652131080627 4%

Couch DB 
(lokal)

57.614160060883 58.808251142502 2%

Database.com 290.4385869503 370.34293699265 28%

Couch DB 
(remote)

713.10779190063 749.30379009247 5%

Tabell 3: Tabell av testet för att uppdatera 3000 objekt (1000 poster och 2000 
kommentarer).
Tabellen ovan visar vilka databaser vi testat, bästa och sämsta tid i testet samt 
den procentuella skillnaden mellan sämsta och bästa tid.
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3.4 Delete

Bästa tid Sämsta tid
Procentuell 
skillnad

Azure Table 
(batch)

1.2135310173035 4.3029139041901 255%

Azure Table 10.828716993332 14.754554033279 36%

Couch DB 
(lokal)

18.558892011642 20.27664899826 9%

Azure SQL 26.160290956497 30.941153049469 18%

Couch DB 
(remote)

623.29806613922 645.84573507309 4%

Database.com 630.48166298866 714.77224206924 13%

Tabell 4: Tabell av testet för att ta bort 3000 objekt (1000 poster och 2000 
kommentarer).
Tabellen ovan visar vilka databaser vi testat, bästa och sämsta tid i testet samt 
den procentuella skillnaden mellan sämsta och bästa tid.
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4. Slutsats
Tidigt märkte vi att tidskillnaden mellan vissa databaser var väldigt stor. 
Detta är intressant i sig men inte något revolutionerande resultat, det ligger i 
teknikens natur att en databas som man jobbar mot med http-requests över ett 
längre avstånd kommer att vara långsammare än en av mer lokal variant. 
Även det faktum att testerna genomförts i samma tråd och inte genom x-antal 
samtidiga anrop påverkar resultatet negativt.

För att kunna dra mer relevanta och mindre slutsatser bestämde vi oss för att 
bryta ut snarlika databaslösningar och ställa dem emot varandra istället.

Vi börjar med att titta på de olika typer av Azure-databaser som vi har testat. 
Det två olika typerna vi har valt att fokusera på är Azure tables och Azure 
SQL.

Enkelheten och snabbheten i Azure tables ger många fördelar. Det är väldigt 
enkelt att programatiskt ta del av datan utan att bearbeta den på något sätt på 
databasservern. Om man å andra sidan behöver göra urval, beräkningar eller 
utföra andra operationer på datan redan på databas servern så är Azure SQL 
det enda alternativet eftersom tables inte har stöd för detta. På Azure SQL 
finns enkla gränssnitt för att skapa funktionalitet för denna typ av bearbetning 
direkt i databasen, alternativt via t-sql anrop mot den. 

Rent prestandamässigt är de relativt likvärdiga och det skiljer inte många 
millisekunder när man gör 1000 anrop. Att däremot använda sig av batch-
körning mot datasen är helt klart det snabbaste sättet att arbeta eftersom det 
inte kräver en http förbindelse per operation. Dock så passar detta förfarande 
så klart inte alla applikationer. Vår testapplikation som hanterar blogposter 
med tillhörande kommentarer skulle förmodligen aldrig utsättas för den typen 
av belastning där etthundra eller ettusen poster med tillhörande kommentarer 
ska bearbetas i samma transaktion utan det handlar snarare om post för post 
eller kommentar för kommentar. Ett tänkbart användningsområde för den här 
typen av databearbetning skulle kunna vara tex. en loggfil som fylls på 
kontinuerligt under daglig drift för att med hjälp av batch körning överföras 
till en databas vid ett lågbelastat ögonblick.

Värt att påpeka är kanske att integrationen kräver att man använder sig av 
Azure-sdk. Ett programmeringsverktyg som bland annat erbjuder testmiljö 
och lagringsemulering. SDK:n laddas ner gratis från Windows Azures 
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hemsida och är enkel att installera.

Vidare så kan vi jämföra de olika NoSQL-lösningarna vi valt att fokusera 
mot. I första hand är det kanske Azure table och CouchDB som är 
jämförbara. Azure table är något snabbare på allting utom att läsa 
informationen, men då är Azure table såklart anpassat för vår testmiljö så i en 
miljö mer anpassad för coucdb hade förmodligen genererat ett annat resultat. 
Att CouchDB inte är anpassat för windows Azure märks tydligt vid 
installationen, det är väldigt krångligt att få det att fungera bra och över flera 
instanser. Bara på grund av det skulle vi rekommendera Azures egna 
databaslösningar över tredje parts-lösningar om man driftsätter i deras miljö. 

Ett enklare alternativ är att använda sig av en annan molnlösning för 
databasen, vi valde att testa IrisCouch och om man jämför det mot vår 
CouchDB installation kan man tydligt se skillnaderna mellan att använda en 
lokal databas kontra en i molnet. Svarstiderna blir på en gång betydligt högre, 
till stor del på grund av att det är mer som måste hända på vägen till och från 
IrisCouch (vars servrar befinner sig i usa) och ingen kedja är starkare 
(snabbare) än dess svagaste länk. 

Hur blir då skillnaden mellan två olika typer av externa molnlösningar?

Både IrisCouch och databasedotcomhar sina servrar i USA och erbjuds enbart 
som moltjänster. I jämförelsen mellan två i grunden olika databaslösningar är 
resultaten något tvetydiga, irishcouch  är snäppet snabbare på allt utom 
uppdatering där databasedotcom helt plötsligt blir mycket snabbare. Gällande 
create, read och update är skillnaderna så små att det är försumbara men 
skillnaden på update väcker tanken på att någonting kanske är fel gällande 
just den funktionen. En möjlig tanke skulle vara att funktionen skriven för 
CouchDB att bryta ut kommentarerna ur JSON-objektet för att sedan ändra 
posten och slå ihop det igen inte är optimalt skriven och att det alltså är där 
flaskhalsen är, men det skulle behövas mer data för att kontrollera det.

Någonting som också kan vara intressant att påpeka är att CouchDB är den 
databas som har minst skillnader mellan bästa och sämsta tid i våra tester. Det 
beror mest troligt på den enkelhet med vilken CouchDB opererar, det vill 
säga med http-anrop. För att vara lite kritisk mot den slutsatsen så har vi bara 
gjort tre tester mot varje databas och underlaget är på tok för litet för att 
kunna utläsa några större statistiska tendenser gällande stabilitet.

Det som kanske inte riktigt faller under huvudfrågorna om prestanda men 
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som ändå visat sig flera gånger under arbetet är smidigheten över att jobba 
med NoSQL och med ett restful-api. Att inte behöva ändra tankesätt från den 
objektorienterade tanken i programmeringen till att översätta det i 
relationsdatabas-form underlättar också i tanken. 

4.1 Svar på huvudfrågan

4.1.1 Vilken databaslösning uppvisar bäst prestanda, SQL 
(Structured Query Language) eller NoSQL.

I valet mellan en sql och en NoSQL är resultatet svårtolkat, om vi låter Azure 
SQL symbolisera vår relationsdatabas och Azure table vår NoSQL-databas 
vinner de två var, men ingen av dem med så stora marginaler att det skulle 
märkas. CouchDB är en uppstickare som säkert skulle kunna blanda sig i 
matchen om vi hade installerat den på ett korrekt sätt. Tydligt gällande den 
rena prestandan är att Azure tables batchkörningar är klart snabbast oavsett 
vad vi försöker göra. Det beror på att det är som mest kostsamt att etablera en 
http förbindelse mellan servarna när man arbetar mellan olika plattformar. 
Man bör därför i största möjliga mån arbeta enligt batch metoden även mot 
coucdb och databasedotcom.

4.1.2 Hur stor skillnad i prestanda blir det mellan att driftsätta 
databasen på samma server som applikation, jämfört med 
att driftsätta den i en annan molntjänst.

I strikt ordalydelse är den enda databas vi installerat på samma server som 
applikationen CouchDB, och som vi tidigare påtalat är dem inte installerat på 
det sätt som den kanske borde för att få bäst prestanda. Annars är de olika 
Azure-databaserna installerat så nära vår testapplikation som möjligt (på en 
server i samma datacenter som övriga) och där får vi ungefärligt samma 
svarstider som på CouchDB (om vi bortser från batch-körningarna vilka inte 
blir relevanta i jämförelse). databasedotcom och IrisCouch som har sina 
servrar både fysiskt långt bort från vår testapplikation och också tekniskt 
långt borta (det vill säga att anropen måste röra sig över flera routrar för att 
nå fram) uppvisar inte så överraskande mycket högre svarstider, 
jämförelsemässigt ligger de dock relativt nära varandra. 
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4.2. Möjliga fortsättningar
• Driftsätta testapplikationen på en annan molnplattform än Windows 

Azure.
• Utöka antalet databaser som testas.
• Testa att installera fler databaser native på Windows Azure
• Göra fler tester som mimar verkligheten istället för att bara testa 

mängd
• Utföra tester mot databaser som redan innehåller stor mängd data
• Gör urval med hjälp av where-satser eller liknande filtrering för att 

tvinga databasen att läsa och leta.
• Utöka med Batch tester mot CouchDB, IrishCouch samt 

Database.com
• Testa med fler samtidigt anrop för att simulera en verklig applikation
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