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Sammanfattning 
Behovet av att analysera och lagra extrema mängder data har lett flera stora företag att 
utveckla nya former av datalagringssystem med egenskaper som skapar nya möjligheter 
inom världen av datalagring men samtidigt ställer krav på utvecklaren med de 
okonventionella lagringsmodellerna. Denna rapport tittar närmare på moderna tillämpningar 
inom icke-relationella databaser i samband med applikationsutveckling. Med kännedom om 
dess egenskaper vill denna rapport belysa hur man skulle kunna tillämpa de nya 
teknologierna på ett passande sätt. 
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Abstract 
The need to analyze and store extreme amounts of data has led several large companies to 
develop new forms of data storage systems with characteristics that create new 
opportunities in the world of databases but require the developer to pay attention to some 
unconventional design models. This report looks at contemporary implementations of non-
relational databases in conjunction with application development. With knowledge of its 
properties this report tries to illustrate how to apply the new technologies in a timely 
manner. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Moderna applikationer ställer höga krav på datavolymer, datadistribution och löpande 
expansion som i sin tur stressar konventionell databasdesign och arkitektur. Nya 
databasteknologier som möter nya krav är nödvändiga eftersom gamla databastillämningar 
inte länge möter de framträdande kriterier. Under de senaste åren har många nya trender 
inom datalagring kommit upp för att adressera just detta. 
 
Traditionellt vid utveckling av applikationer har man använt relationella databaser för lagring 
av data. Vid utveckling av globala applikationer med miljontals användare där skalbarhet av 
arkitekturen är en viktig egenskap har relationella lösningar visat sig vara ineffektiva eftersom 
relationella databaser inte har varit utvecklade med skalbarhet i åtanke. Att “bygga in” 
skalbarheten in i databaser och samtidigt behålla dess egenskaper som transaktioner och 
SQL har visat sig vara ett icke trivialt problem att lösa och därmed tvingat ingenjören till att 
införa en skiftning i tankesättet om hur information ska lagras i en databas som skulle kunna 
vara utspridd över hundra eller tusentals datorer. 
 
Icke-relationella databaser är en bred klass av databassystem som skiljer sig radikalt från den 
klassiska modellen av relationella databaser. De försöker att bryta ner dess styvhet till förmån 
av enklare datamodeller (nyckel/värde par, distribuerade arrayer/hashtabeller och 
objekt/dokument) som lämpar sig väl i skalbara system. Den mest tydliga skillnaden är att de 
nya databaserna inte använder SQL som frågespråk och tenderar att bryta mot ACID 
(Wikipedia - ACID, 2012) transaktionsegenskaper. 

1.2. Syfte 
Avsikten med rapporten är att ge en överblick av nuvarande tillstånd av icke relationella 
databaslandskap som ett led i att göra en informerad val av en lagringsmetod för 
applikationer som prioriterar skalbarhet och tillgänglighet. De icke relationella databaser 
kommer att studeras utifrån deras för och nackdelar. De för närvarande mest inflytelserika 
databaserna för respektive nyckelkategorisering kommer att presenteras. 
Rapporten tar också upp riktlinjer för applikationsutveckling i samband med icke-relationella 
databaser. 
 

1.3. Avgränsningar 
För närvarande finns det över 120 olika icke relationella databaser (NoSQL-Databases, 2012). 
Med detta i åtanke, för att hålla den tänkta rapportstorleken kommer ett urval göras bland 
de mest använda databaser i respektive kategori. 
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En närmare undersökning kommer att göras av de databaser som bedöms som lämpliga för 
en demonstrativ applikation utifrån dess kravspecifikation. 
 

1.4. Riktlinjer för applikationsutveckling 
En publik händelsekalender där medlemmar kan lägga upp och följa evenemang 
implementeras med en icke relationell databas som metod för datalagring. Detta kommer att 
användas för att illustrera lämpliga implementationsmönster i samband med dessa 
databaser. 
 

1.5. Målgrupp 
Denna rapport riktar sig till de som har för avsikt att utveckla applikationer med skalbart 
databasstöd eller som redan har en befintlig applikation men ser sin befintliga databasval 
som otillräcklig. Den är för personer som vill veta vilka moderna icke relationella databaser 
som finns och hur man kan på ett praktiskt sätt tillämpa dem. 
 

2. Metod 
2.1.1. Informationssökning 

En informationssökning kommer att göras med fokus på följande: 
 

1. Webbsökning med hjälp av sökmotorer för generell översikt av databastrender och 
dess kategorier. 

 
2. Undersökning av vetenskapliga artiklar för detaljerad information om teknologier 

inom distribuerade icke relationella databaser. 
 

3. Undersökning av befintliga arkitekturer för applikationer som använder icke 
relationella databaser som verktyg för datalagring. 
 

4. Granskning av riktlinjer för applikationsutveckling i samband med icke-relationella 
databaser. 
 

Den första delen kommer att göras genom sökning i sökmotorer för sammanställning av 
kategorier av befintliga databaser. Några databaser med högst inflytande i respektive 
kategori kommer att granskas och presenteras. 
I del två kommer vetenskapliga artiklar att granskas med avsikt att få en mer rafinerad bild av 
resultat i steg ett och samtidigt få en djupare förståelse bakom använda teknologier. 
En granskning av applikationsarkitekturer som redan avnänder icke relationella databaser 
kommer att göras för att få en uppfattning om “best practices” för applikationsutveckling. 
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Slutligen, hittade resultat kommer att sammanställas i rapporten för ytterligare gallring för 
att bilda ett beslutsunderlag i val av databas för vår applikation samt framtagning och 
verifikation av riktlinjer. 

2.1.2. Kravspecifikation 
En kravspecifikation för den demonstrativa applikationen kommer att sammanställas och 
användas som en mall för filtreringen och val av en databas som uppfyller 
kravspecifikationens ändamål. 
 

2.1.3. Val av databas 
Applikationens krav kommer att översättas till krav som ställs på databasen. Den databas 
som närmast uppfyller kraven är den som väljs för implementationen. 

2.1.4. Implementation av den demonstrativa 
applikationen 

En lista med användarscenarios kommer att sammanställas där varje scenario kommer att 
implementeras utifrån en tilldelad prioritering och tidsuppskattning. Varje scenario kommer 
att delas upp i konkreta implementationssteg. 
Under implementationen kommer varje scenario att betas av iterativt utifrån dess 
prioriteringsgrad. 
Under utvecklingens gång kommer riktlinjerna att tas till hänsyn för att testa de i praktiken. 
 

2.2. Motivation till val av metod 
För att hålla den givna tidsramen fattades beslutet att göra undersökningen icke 
experimentell. Den innefattar till stor del översiktliga studier av befintlig data och dokument. 
Istället för egenproducerad experimentell data görs en metastudie av befintliga experiment 
och undersökningar. Genom att samla in data från flera oberoende källor räknar vi med att få 
en mer ofärgad bild av de olika databaserna och teknologierna. 

2.3. Kritisk granskning av metoden 
 
Metodiken är icke experimentell. Detta innebär att slutsatserna baserar sig på 
undersökningar gjorda av andra och kan leda till spekulativa slutsatser. 
Det finns inte heller någon tillämpning som kan implementeras inom en rimlig för projektet 
tidsram och omfatta alla riktlinjer för att belysa dess förr och nackdelar. 
Idealt sett ska man testa flera olika implementationer av databaser i samband med samma 
applikationsmodell. 
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2.4. Våra antaganden 
 
Datastorleken 
Data kanske får inte plats på en nod 
Data kanske får inte plats i ett rackskåp 
SAN’s (Storage Area Network) är för dyra 
Slutsats → Systemet måste partitionera sitt data över flera noder. 
 
Tillförlitlighet av systemet 
Systemet måste ha hög tillgänglighet för flera klienter samtidigt. 
Eftersom systemet kommer att köras på flera noder kommer noder att krascha periodiskt. 
Data måste vara säkert även om noder och lagringsmedia kraschar. 
Slutsats → Systemet måste kopiera data mellan noder för att fortsätta vara tillgängligt trots 
lokala krascher. 
 
Prestanda och tillgänglighet 
Systemet är avsett för real-tidsanvändning. 
Upp och responstiden är prioriterad. 
Billig hårdvara och långsamma hårddiskar. 
Slutsats → Systemet måste kunna köras på billig hårdvara och ha låg åtkomsttid även vid 
underhåll. 

3. Teori 

3.1. Konsistens 
Konsistens (eng. consistency) är ett begrepp (som ofta tas för givet i traditionella 
relationsdatabaser) som logiskt, när en användare av ett datalagringssystem gör en skrivning 
och en läsning görs sedan (av samma eller någon annan användare) så returnerar läsningen 
den senaste versionen av det data som skrevs. Mer exakt pratar man om stark konsistens 
(strong consistency) när en uppdatering hade skett och alla direkt påföljande läsningar 
returnerar det senast skrivna värden. 
Vid större skala än enstacka element, med denna egenskap gällande, innebär det att det ska 
alltid vara säkert för klienten att samla och kombinera separata delar av data utan att de olika 
delarna befinner sig i inkonsistent tillstånd. 
 

3.2. CAP-Teoremet 
Problem med konsistensen börjar uppträda när man träder in i världen av distribuerade 
system. Enligt Brewer's CAP teorem (Lynch & Gilbert, 2002), kan ett distribuerat datasystem 
endast uppvisa två av tre följande egenskaper vid en given tidpunkt, nämligen: konsistens, 
tillgänglighet (availability, ett begrepp som används för att beskriva hur snabbt klustret ger 
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respons för en operation) och partitioneringstolerans (partition tolerance, ett begrepp för att 
beskriva att en del av resurser i dataklustret behöver inte vara tillgängliga för att en viss 
operation ska kunna slutföras). Detta teorem har blivit formellt bevisad. 
 
Distribuerade system utforskade i denna rapport förutsätter partitioneringstolerans och 
därmed måste de göra ett val mellan konsistens och tillgänglighet. Reservation görs dock för 
system (om några sådana finns) som är avsiktligt designade med permanent inkonsistens i 
åtanke. 
 

3.3. Eventuell konsistens 
Man brukar prata om olika grader av konsistens: Stark konsistens medför en säkerhet på att 
det lästa värdet är alltid det mest aktuella. Svag konsistens där inga garantier kan ges på att 
det lästa värdet är aktuellt direkt efter en skrivning. En rad villkor måste vara uppfyllda innan 
ett svar på en läsning kan ges. 
 
Eventuell konsistens (eventual consistency) (Vogels W. , 2009)inom distribuerade icke-
relationella databaser är en särskild form av svag konsistens. Denna koncept brukar inte 
användas på enkla system med en logisk disk där data kan antingen vara konsistent eller 
tvärtom. Det är vanligare att använda konceptet i samband med system där data finns i 
distribuerad form över flera partitioner, till exempel över flera datorer och datakluster. Ett 
system som uppvisar eventuell konsistens ger endast en svag form av en garanti för 
sammanhang: om inga nya uppdateringar är gjorda på samma objekt, förr eller senare 
kommer läsningen av de uppdaterade objektet att returnera det uppdaterade värdet 
eftersom det tar viss tid för det nya värde att förplanta sig i systemet. Den maximala tiden 
som det tar för ett nytt värde att replikera sig tills man kan garantera att vilken klient som 
helst kan avläsa det aktuella värdet kallas för konsistensintervall (consistency window) och, 
om inga oförutsedda bristningar i systemet uppstår, kan bestämmas baserat på faktorer som 
nätverksfördröjning, systembelastning och antalet noder i klustret. 
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4. Undersökningen 

4.1. Terminologi för datamodellering 
Tupel: En rad i en relationell databas där attributnamn är fördefinierade i ett schema. Värden 
refereras genom attributnamn till skillnad från position som exempelvis i en array eller lista. 
 
Dokument: Ett dokument tillåter nästlade skalärer, dokument eller listor under ett visst 
attribut. Attribut i sig behöver inte vara fördefinierad i ett schema utan kan definieras 
dynamiskt under körtiden. 
 
Flexibla inlägg (extensible records): är en hybrid mellan tupel och dokument där familjer av 
attribut kan definieras i ett schema och nya attribut kan läggas till inom en definierad 
attributfamilj. 
 
Objekt: Analogt till objekt i programmeringssammanhang fast utan metoder. Värden inom 
objekt kan vara refererade eller nästlade objekt. 
 
Katalog (dictionary): En datastruktur även känd som associativ array bestående av nyckel-
värde par. 
 
DBHS: Förkortning på databashanteringssystem. 
 
Transaktion (transaction): En sätt att beskriva en oberoende enhet av arbete som pågår 
oberoende av andra transaktioner. 
 
ACID (atomicity, consistency, isolation, durability): egenskaper som kännetecknar en säker 
transaktion. 
 
Index: En datastruktur menad som ett hjälpmedel för snabb hämtning av data. 
 

4.2. Databaskategorier 
Databaserna i denna rapport grupperas enligt deras lagringsmodell. 
 
Relationella databaser (RDBMS): System för lagring och indexering av tupler. 
 
Wide Column Store: System som lagrar flexibla inlägg i kolumner som kan partitioneras 
horisontellt och vertikalt över flera noder. 
 
Key Valye Store: Dessa system lagrar värden och motsvarande index för att hitta de. 
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Document Store: Lagrar och indexerar dokument. Brukar erbjuda någon form av enkel 
mekanism för förfrågning och hämtning. 
 
Graph Databases: Hanterar samlingar av noder och kanter (eng. vertices & edges). 
 
Object Databases: Lagrar värden som objekt inom databasen. Används bra inom objekt-
orienterade programmeringsspråk. 
 
XML Databases: In- och utdata för databasen är XML strukturer. 
 
Multivalue Databases: Ett värde kan vara en lista. 
 
Multimodel Databases: Databassystemet är en samling av flera databasmodeller. 
 

4.3. Kolumnbaserad lagring (Wide Column Store / 
Column Families) 

Till skillnad från traditionella databaser där information sparas radvis, kolumndatabaser 
lagrar data kolumnvis. Varje attribut får en egen kolumn och dess värden lagras konsekutivt i 
varsin kolumn (Abadi, 2007). 
Kolumnbaserade databaser tillåter bildning av väldigt breda tabeller utan att förlora 
prestanda samt kan hantera gles och ostrukturerad information effektivt. Dessa två 
egenskaper gör denna typ av databas väl lämpad för lagring av XML-liknande- och semantisk 
webbdata. 
 

4.3.1. Bigtable 
Bigtable har utvecklats av Google och har dokumenterats i en vetenskaplig rapport (Chang, 
o.a., 2006) som än idag används som en populär referens. I rapporten beskrivs intern 
organisation och tankeprocess bakom det storskaliga distribuerade systemet som Google 
implementerade för att möta sina extrema datalagringsbehov. 
Bigtable och dess kloner är huvudsakligen implementerade som flerdimensionella sorterade 
maps. Varje index i denna datastruktur består av rad, kolumn och tidsetikett (eng. 
timestamp). Det indexassocierade värdet är representerat som ett stycke bytes. Denna 
modell har valts framför nyckel/värde par på grund av de fördelar som det ger för 
datamodellering: 
 
[...] We believe the key-value pair model provided by distributed B-trees or distributed hash 
tables is too limiting. Key-value pairs are a useful building block, but they should not be the 
only building block one provides to developers. The model we chose is richer than simple key-
value pairs, and supports sparse semi-structured data. Nonetheless, it is still simple enough 
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that it lends itself to a very efficient flat-file representation, and it is transparent enough (via 
locality groups) to allow our users to tune important behaviors of the system. 
(Chang, o.a., 2006) 
 
En rad är den minsta atomära enheten vilket innebär att en uppdatering av en rad är alltid 
transaktionell. Kolumner är uppdelade i kolumnfamiljer som tillgångsrättigheter kan 
appliceras på. Utöver det, ovanpå kolumnfamiljelagret, ett extra lager kallat “Locality 
Groups” används för att möjliggöra för utvecklare att specificera vilka kolumnfamiljer som 
kommer att hänga samman vilket ger ledtrådar till databassystemet om att dessa portioner 
av data borde lagras tillsammans under samma fysiska partition för att optimera läsningar 
och skrivningar. 
 
Bigtable bygger ovanpå GFS distribuerad filsystem och används av Google i mer än 60 
produkter. På grund av den kommersiella licensen är utvecklaren tvungen att använda 
utvecklingsplattformen AppEngine (Google App Engine, 2012) för att komma åt Bigtables 
funktionalitet. 
 

4.3.2. HBase / Hypertable 
Forskning presenterad i Googles rapport (Chang, o.a., 2006) har inspirerat open-source 
kloner av Bigtable. Både HBase (Apache HBase, 2012) och Hypertable (Hypertable, 2012) 
bygger på principer beskrivna i rapporten men har utöver det utvecklats på sina egna sätt. 
Funktionellt är båda databaserna är väldigt lika Bigtable. De mest påtagliga skillnader kan 
observeras på val av implementationsspråk och den projektadministrativa nivån. Hypertable 
liksom Bigtable är skriven i C++ och var ursprungligen ett closed-source projekt med en 
dedikerad kärngrupp av utvecklare. 
HBase är skriven i Java och är ett dotterprojekt till ramverket Hadoop (Apache Hadoop, 2012) 
och använder open-source implementation av det distribuerade filsystem HDFS (Hadoop File 
System) istället för den proprietära GFS (Google File System). 
Att HBase är skriven i Java gör projektet öppen för en större grupp av utvecklare som redan 
är delaktiga i Hadoop projektet med en enklare kodbas på bekostnad av de extrema 
prestanda som är karaktäristiska för Bigtable och Hypertable. Den har också anammat open-
source utvecklingsmodell redan från sin begynnelse där hela kodbasen är öppen och vem 
som helst kan bidra med förbättringar. 
 
 

4.4. Nyckel-Värde par (Key Value / Tuple Store) 
 
Ett av de enklare sätten att lagra data på är i form av nyckel-värde par (s.k. key value store). 
Det är en form av databas som använder sig av en datamodell liknande den populära 
distribuerade cache-applikationen Memcached (Memcached, 2012). Till skillnad från 
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Memcached, dessa system erbjuder generellt någon form av mekanism för persistens av data 
samt någon annan funktionalitet for bl.a. sortering, replikation, versionshantering och 
transaktioner. 
Databasens gränssnitt tillgänglig för utvecklaren brukar erbjuda en rad enkla funktioner för 
insättning och borttagning av nycklar och dess värden samt metod för hämtning av 
information från specifika index. 
 

4.4.1. DynamoDB 
 
Oktober 2007 har Amazon publicerat en vetenskaplig rapport (DeCandia, o.a., 2007) 
beskrivande intern struktur och idéer för datalagringsmaskinen kallad Dynamo. Denna 
rapport kännetecknar ett annat mönster för icke relationel databasdesign. Dess modell är 
enklare än Bigtable: enkla nyckel-värde par, lagrade i en distribuerad hashtabell. Det finns 
inga joins, inga relationella schemor – endast den enkla lagringsmekanismen, med massiv 
skalbarhet och extremt hög tillgänglighet som krav. 
I utbyte mot skalbarhet och tillgänglighet, enligt CAP teoremet, är Dynamo lösare med sina 
garantier för datans konsistens. 
 
To achieve this level of availability, Dynamo sacrifices consistency under certain failure 
scenarios. It makes extensive use of object versioning and application-assisted conflict 
resolution in a manner that provides a novel interface for developers to use. 
(DeCandia, o.a., 2007) 
 
Huvudsakliga tekniker använda för att få Dynamo att arbeta och prestera bra innefattar: 
Konsistent hashning (Karger, o.a., 1997)- Möjliggör inkrementell skalbarhet över flera 
datapartitioner. 
Vektorklockor - Istället för att ta bort gamla inlägg och lägga till nya, innehåller varje objekt 
en versionslista för att kartlägga kausalitet mellan olika versioner av samma objekt. 
Merkle träd - En datastruktur av hierarkiskt hashade värden för effektiv jämförelse av 
olikheter i stora mängder data. Detta används i samband med synkronisering av 
databasnoder. 
Gossip - Protokoll för informationsdelning i decentraliserade nätverk. Används av Dynamo för 
självkorrigering. 
 
Liksom Bigtable har Dynamo först varit tillgänglig enbart för Amazons interna utvecklare men 
det har ändrats sedan Januari 2012 (Vogels W. , 2012)  och tillgången öppnades för 
allmänheten genom Amazon Web Services plattformen. 
Dynamo, varande en proprietär produkt, har inspirerat flera open-source kloner där Riak och 
Casandra är några av de mest omtalade implementationer 
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4.4.2. Casandra 
 
Facebook.com är en populärt social nätverkssajt som började projektet Cassandra, skriven i 
Java,  med målet att göra det möjligt att lagra data i väldigt stora volymer, miljarder 
skrivningar per dag, på så kort tid som möjligt och samtidigt vara skalbart i förhållande till 
antalet användare. Man har åstadkommit det genom att låta alla skrivningar hamna i en 
särskild kö som bearbetas i backgrunden av interna nodprocesser. Skrivning sker inte “direkt” 
till disken och indexuppdateringar sker i efterhand vilket annars leder till kostsamma 
blockerande operationer. 
Liksom Bigtable, Cassandra använder konceptet av kolumnfamiljer för att definera data. Den 
inför också begreppet “superkolumner” (super columns) som är huvudsakligen en map av 
vanliga kolumner och kan utnyttjas vid datamodellering. 
Med mottot att alltid vara skrivbar ser Cassandra till att en skrivning alltid lyckas. Prestanda 
för läsningar däremot kan variera mellan “svag” men relativt snabb eller en “stark” men som 
presterar sämre. En svag läsning kan vara inkonsistent eftersom värdet kan ha förändrats i 
databasen och inte hunnit förplanta sig till den nod där läsningen sker. En stark läsning skulle 
innebära att ett svar väntas från tillräckligt många noder i nodklustret innan läsningen 
bedöms som korrekt. 
Cassandra har strikt kontroll över formatet på data på disken. Fördelen med detta är att när 
data behöver kopieras mellan noder (till exempel när en ny nod kommer upp i klustret) kan 
den överföras på ett mycket effektivt sätt, data kan skickas från kernel space direkt via ett 
nätverksuttag till nätverksgränssnitter på den andra maskinen, som kan läsa den direkt in i 
sin kernel space och skriva det till disken. Inga konverteringar i form av serializering och 
deserializering i user space eller andra skikt som caching behövs vilket gör 
nätverksanslutningen, i dagsläget, den enda flaskhalsen. 
Vid denna tidpunkt saknar Cassandra stöd för en del koncept som garanti för atomicitet över 
flera nycklar (bristande stöd för transaktioner), distribuerade transaktioner och granulär 
säkerhet via ACL. 
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4.4.3. Riak 
 
En databas som ursprungligen användes för Salesforce [salesforce.com] system drog till sig 
mer intresse än produkter den stödde. Detta ledde till att Riak flyttades ut till en separat 
verksamhet och källkoden gjordes tillgänglig under en open-source lisens. 
Riak är skriven i Erlang som i sig är ett intressant språk för sådana projekt, eftersom hela 
språket uttryckligen inriktas på att stödja samtidighet. All trådkommunikation i Erlang 
genomförs via passning av meddelanden. Det är ett funktionellt språk, och därmed 
potentiellt utsatt för lägre prestanda än något som C++, men Riak verkar redan ha utmärkt 
prestanda i detta skede i sin utveckling. 
 
Datalagringsmodellen i Riak baserar sig på nyckel/värde par men istället för att prata om 
kolumner och kolumnfamiljer som i Cassandra använder Riak begrepper “buckets” för att 
beskriva datagrupperingar. Riak implementerar även en finess som länkar som kan användas 
för att bilda relationer mellan olika objekt i databasen. Länkar kan traverseras genom s.k. 
“link walking”. 
 
Ett stöd för sekundära index finns. Under skrivningen, det skrivna objektet får en metadata 
markering som sedan kan användas vid förfrågning för att snabbt hämta ut data till 
exempelvis relaterade objekt. 
Stor fokus har lagts på användarvänlig installation och åtkomst via ett HTTP gränssnitt. 
 

4.4.4. Redis 
 
Redis, skriven i ANCI C, tillämpar en nyckel/värde par lagringsmodell men samtidigt skiljer sig 
från de tidigare nämnda databaser som har primärt tagit sin inspiration från Dynamo. Redis 
beskrivs som en lagringsmetod för datastrukturer där varje nyckel kan innehålla (i skrivande 
stund) sträng, hash, lista, set, eller sorterad set. Redis har inbyggt stöd för specifika 
operationer på dessa datastrukturer som kan utföras atomärt. Man kan till exempel öka ett 
heltal, “pusha” eller “popa” värden i en lista och beräkna skärning, union eller skillnad mellan 
två set. 
Förutom den inortodoxa lagringsmodellen är redis känd för sin hastighet. För att 
åstadskomma detta lagras datastrukturerna i det primära minnet (in-memory dataset). 
Beroende på användarfall finns det möjlighet att lagra data på disken antingen genom att 
göra periodiska dumpar eller lagra alla kommandon i en logg-fil. 
Redis har stöd för master-slav replikation med snabb icke-blockerande synkronisering och 
återkoppling vid nätavbrott. 
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4.5. Dokumentdatabas (Document Store) 
 
Dokumentdatabaser har stöd för mer komplex data än nyckel-värde par. Termen 
“dokumentdatabas” kan vara misvisande eftersom även om denna typ av databas kan lagra 
dokument i sin traditionella bemärkelse (Open Office, MS Word, etc.), ett dokument i ett 
sådant system kan vara vilket objekt som helst. Till skillnad från nyckel-värde par databaser, 
tillåter dessa system generell sekundära index och flera typer av dokument (objekt) per 
databas samt nästlade dokument eller listor. Liksom andra icke-relationella system, 
dokumentdatabaser har inget stöd för ACID transaktionsegenskaper. 
 
 

4.6. Grafdatabaser 
 
En grafdatabas använder en grafstruktur för lagring av noder, kanter och information 
associerad till dem. Det är vilken datalagringssystem som helst som inte har någon form av 
index för närbelägenhet. Detta betyder att varje element i databasen håller själv reda på en 
direkt relation till ett annat närbeläget element vilket gör sökning i en index inte nödvändig. 
 

4.7. Objektdatabaser 
 
En objekt-orienterad databas hanteringssystem (OODBHS) har stöd för modelering och 
skapandet av data som objekt. Detta inkluderar någon sort stöd för klasser, objekt och arv av 
klassegenskaper och metoder av subklasser och dess objekt. (Introduction to ODBMS ) 
 
Med OODBHS kan objekt-orienterade programmerare skapa objekt och spara objekten rakt 
in i databasen utan att behöva omvandla eller separera data som ska lagras. Objekten som 
lagras i databasen kan hämtas ut i samma form som de lagrades i och kan replikeras eller 
modifieras och lagras som ett nytt objekt. Detta DBHS är integrerat inom 
programmeringsspråket vilket ger programmeraren transparant tillgång till persistenslagret. 
 

4.7.1. db4o 
 

● Skrivet i: Java 
● Licens: Öppen källkod och komersiell 
● Bibliotek: Java och .NET 
● Frågespråk: QBE/QBE by Example, Soda, Egenutvecklad frågesrpåk, LINQ 
● Annat: ACID serialiserad. 

För mer information se (db4objects, 2012) 
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4.8. XML Databaser 
 
XML-filer är uppdelade i två grupper, data-centrisk och dokument-centrisk. 
 
Data-centriska XML används för data transport, det kan till exempel innehålla 
medlemmaruppgifter för en hemsida, här spelar det inte så stor roll om hur XML-filen är 
upplagd bara man har samma algoritm för att skapa XML-filen och för att ta ut data från 
filen. Data-centriska XML kan också användas för dynamiska hemsidor som till exempel en 
sökning efter en viss produkt; en XML-fil genereras och innehåller en lista på relevanta 
produkter efter sökningen. 
 
I dokument-centriska XML spelar det roll om hur XML-filen är upplagd och strukturerad. Här 
pratar man om exempelvis statiska hemsidor där utseendet på hemsidan är beroende av 
XML-filens upplägg. (Bourret, 2010) 
 
Att ta ut relevant data från data-centriska XML-filer är mer jobb att ittererara igenom filen än 
att använda ett strukturerat databassystem som t.ex. en relationsdatabas eller objekt-
orienterad databassystem. Det är därför bäst att använda ett mellanliggande skikt som 
omvandlar data-centriska XML-filer till ren data som sedan lagras i ett databassystem och för 
att läsa av databasen så genereras ett XML-dokument efter de sökta data från databasen. 
Detta mellanliggande skikt kan vara en tredje-part applikation som ligger mellan 
programmeraren och databasen eller helt inbyggt inom DBHS:et (i detta fall så sägs det att 
databasen är XML-Enabled). 
 
När man vill spara och läsa av dokument-centriska XML-filer så är det viktigt att XML-
dokumentet behåller sitt utseende. Det är alltså väldigt onödigt att kasta om XML-
dokumentet till ren data och sedan vid avläsning kasta om det till dess ursprungliga XML-
utseende. Därför är det bäst att spara dokument-centriska XML i Native XML databaser där 
den fundamentala lagringsenheten är just XML-dokument, däremot behöver det inte vara av 
ren text. På så sätt kan programmeraren lagra sina XML-filer oförändrat i sitt utseende. Hur 
dessa XML-dokument sparas i databasen beror på systemet, det kan till exempel vara nyckel-
värde par vars värde är XML-dokument. 
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4.8.1. eXist 
 

● Kärnargument: En öppen källkod DBHS som använder sig av XML teknologi. Den 
lagrar XML data enligt XML data modellen och innehåller effektiv, index-baserat 
XQuery processing 

● Skrivet i: JAVA 
● Licens: Öppen källkod 
● Protokoll: HTML REST, SOAP, WebDAV, Atom, XML-RPC 
● Bibliotek: JAVA(XML:DB API och SAX), DOM implementationer (t.ex. i JavaScript, 

VBScript, JAVA mfl) 
● Frågespråk: XQuery 

För mer information se (eXist-db, 2012) 

4.9. Multivalue Databases 
 
Multivärde databaser är en delmängd av flerdimensionella databaser och fungerar nästan 
som en matris. I ett multivärde DBHS så heter en databas ett konto, en tabell heter fil och en 
kolumn heter antingen attribut eller katalog. Till skillnad från relationsdatabaser så kan en 
multivärde databas ha flera värden i ett attribut 
 
Ett exempel på hur det här skulle vara användbart; tänk dig en katalog som heter “rubriker” 
och den representerar rubriker i ett dokument. Tänk dig nu att du vill dynamiskt lägga till fler 
rubriker till ditt dokument och sedan uppdatera databasen. Med detta DBHS så är det bara 
att lägga till fler värden i katalogen “rubriker”, däremot om man då tänker sig detta scenario 
med ett relationsdatabas så skulle det vara lite mer jobb och minne för en så simpel funktion. 
 

4.9.1. OpenQM 
 

● Kärnargument: OpenQM är de enda, MultiValue databas som har både en 
kommersiell och öppen källkod version 

● Skrivet i: 
● Licens: Kommersiell och öppen källkod 
● Protokoll: ASCII strängar som skickas genom sockets, antingen genom TCP eller UDP 
● Bibliotek: PHP, Java, Visual Basic, C/C++, C# med flera. 
● Frågespråk: QMBasic och SQL (om man kopplar den till MySQL eller Sybase) 
● Annat: Helt automatiserat minnesallokering för tabellerna. Objekt orienterad 

programmering är helt integrerar inom QMBasic, Urvärde kan antingen vara i XML- 
eller CSV-struktur 
För mer information se (Taking Multivalue Where It Has Never Been Before, 2012) 
och (QM Client API, 2010) 
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4.10. Multi-Model Databases 
 
Dessa DBHS är en samling på två (eller mer) databasmodeller. Det kan till exempel vara ett 
databassystem med en grafdatabas- och dokumentdatabas-uppbygnad. Anledningen till 
varför denna genre finns inom NoSQL är för att man vill använda sig fördelarna av flera de 
olika systemen utan att göra några kompromisser samt att uttöka valmöjligheterna inom 
databassystemet. 
 

4.10.1. OrientDB 
 

● Kärnargument: Lagrar 150 000 dokument i sekunden med vanlig hårdvara 
● Skrivet i: JAVA 
● Licens: Öppen källkod 
● Kombinerade databasmodeller: Grafdatabas, Dokumentdatabas och objektdatabas 

(med stöd för JSON) 
● Protokoll: HTTP REST och binärt 
● Bibliotek: JAVA(som till exempel Tinkerpop Blueprints), Scala och JavaScript. 
● Frågespråk: SQL eller egetutvecklat med JavaScript 
● Annat: Mycket snabb, lätt, ACID stöd med återhämtning 

För mer information se (OrientDB, 2012) 
 

4.10.2. ArangoDB 
 

● Kärnargument: 
● Skrivet i: C/C++ och JavaScript 
● Licens: Öppen källkod 
● Kombinerade databasmodeller: Nyckel-värde par, dokumentdatabas och 

grafdatabas. 
● Protokoll: HTTP REST 
● Bibliotek: Många olika programmeringsspråk som till exempel JAVA(med stöd för 

Tinkelpop Blueprints), Ruby, Python och PHP 
● Frågespråk: “Query-by-example”, “Declarative Query Language”, “Map/Reduce” och 

“Key/Value” 
● Replikation: “master-master asynchronous” och “master-master synchronous” 
● Annat: Multi-trådat (kan alltså använda sig av processorns alla kärnor), schema-fri, 

kan användas som en applikationsserver 
För mer information se (Arango DB, 2012) 
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5. Riktlinjer 
Nya datamodeller kan innebära att utvecklaren behöver bryta gamla tankemönster 
associerade med relationella databaser. Undersökningen av de ovan nämnda databaser och 
dess arkitektur har använts för att härleda generella riktlinjer för hur en applikation ska 
kunna dra nytta av dessa. Ett försök har gjort för att verifiera antaganden genom att studera 
bloggar och artiklar av applikationsutvecklare insatta i ämnet. 
Följande riktlinjer är menade för att ge en försiktig vägledning vid utveckling av applikationer 
i samband med distribuerade icke-relationella databaser. 

 

5.1. Modellering 
 
Icke-relationella databaser är utvecklade med ostrukturerad distribuerad data i åtanke. Ur 
denna princip ställs man som utvecklare inför övervägandet mellan korta och konsista anrop 
till databasen till förmån av denormaliserad data och funktionell följsamhet (flexibla SQL-
frågor) eller strikt ordning inom datamodellen till förmån av högre komplexitet av 
programmeringen som krävs för att extrahera den önskade data. 
På grund av avsaknaden av funktioner som joins och begränsade möjligheter till 
transaktioner tvingar de icke relationella databaser en att modellera sina data efter de anrop 
som applikationen gör vilket innebär att den logiska modellen blir denormaliserad. 
Detta leder till rekommendationen att utforma sina anrop först och modellera data därefter. 
(Relational vs Non-Relational Data Modeling - what's the difference, 2011) 
Denna rekommendation utesluter inte behovet av en logisk modell då en sådan ger en bättre 
överblick på hur det kommer att se ut och gör att utvecklaren kan till viss grad förutse 
eventuella hinder och problem som skulle kunna uppstå och kan redan vid modelleringen 
förebygga dem. 
 

5.2. Ta hänsyn till olika lagringsmodeller 
 
Ett system behöver inte nödvändigtvis vara bundet till en lagringsmodell. Exempelvis kan 
första versioner av ett system kräva högre grad av funktionell flexibilitet som SQL erbjuder då 
skalbarhet är inte ett bekymmer. Allt eftersom data i systemet växer kan man komma till 
insikten att funktionaliteten skulle kunna omformuleras på ett mycket mer definierat sätt i en 
annan, icke relationell form. Detta innebär att ett system skulle kunna börja med relationellt 
databasstöd och sedan evolvera till något annat där prioriteten för skalbarhet ökar och 
behovet av funktionell flexibilitet minskar. 
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5.3. Bevara enkelheten 
 
Även om det kan vara en truism, tål det att upprepas: komplexiteten i sig är ofta den största 
fienden av vilket mjukvaruprojekt som helst. Med detta i åtanke, ett viktigt delmål av en 
logisk designprocess ska vara att hålla komplexiteten till sitt minimum. Ibland kan det 
innebära att en relationell databas kan tillgodose de behov som ställs. I andra fall kan det 
vara uppenbart att framtvingad normalisering av data är en kostsam och komplex lösning 
jämfört med att lagra en nyckel med ett semistrukturerat objekt som värde. 
Det finns ingen definitiv standard för hur beslut om enkelhet ska fattas. Det hänger i högsta 
grad på skickligheten av utvecklarlaget att bevara en enkel struktur och kan vara värd den 
tidsinvestering som det tar. 
 

5.4. Använd tekniker du är van vid 
 
Om valet för databasmodellen är en icke-relationell databas som ska appliceras på 
applikationen men tekniken bakom den är oklar eller tidskrävande för utvecklaren att lära sig 
det så är det enklare att använda ett lager över databasen med en teknik som är känd för 
utvecklaren. Det kan till exempel vara en nyckel/värde – par databas i grunden med SQL som 
frågespråk. 
 

5.5. Feedback 
 
Det är viktigt att förmedla för användaren när en viss funktion innebär fördröjning. I 
distribuerade system kan datakonsistensen i hela systemet bahöva vara reflekterad för 
användare för att göra applikationen mera användarvänlig och förebygga förvirring hos 
användaren. Det kan t.ex. vara att en användare laddar upp en bild till en databas men hittar 
inte den i bildsamlingen direkt efter uppladdningen, anledningen är att databassystemet inte 
har hunnit läsa av alla tillräckligt många noder i klustret för att hitta den senaste 
bildsamlingen. Ett sådant scenario skulle kunna åtgärdas genom att direkt läsa det man har 
skrivit vilket gör att den som laddade upp bilderna kommer att se de direkt men hennes 
kompisar som albument delas med, och kommer åt applikationen genom en annan del av 
klustret, får vänta på att uppdateringar i albumet nått de. 
Skulle användaren inte veta om detta uppstår risken att hon laddar upp samma bild och 
skapar redundans som hon senare kommer att se efter att databassystemet uppnått ett 
konsistent tillstånd. Ett annat exempel är en pengartransaktion, där en användare betalar för 
en produkt och om applikationen inte talar om att det kommer ta några minuter för 
transaktionen att gå igenom så kanske användaren, som i förra exempelet, gör om samma 
sak och betalar igen för något som han redan köpt. 
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5.6. Använd Map/reduce 
 
Map/Reduce är en kraftfull algoritm för arbete inom parallella system och bör användas 
inom distribuerade databassystem för att utgallra data snabbare ur databasen. Algoritmen 
använder sig av två funktioner, map och reduce. Map-steget är den funktion som delar upp 
arbetet till flera noder (ex. datorer i distribuerade system) som arbetar parallellt. Reduce-
steget samlar upp svaren av alla noder och presenterar det till användaren. (MapReduce, 
2012) 
Denna approach är användbar speciellt vid extremt stora datamängder där exempelvis 
sortering och kategorisering av data skulle ta för låg tid för en enda maskin att genomföra. 
 

5.7. Var framtidssäker 
 
Som databasdesigner bör man alltid vid en utveckling av en databas tänka att denna databas 
inte kommer att behålla sitt utseende för evigt. Oftast vill man senare lägga till mer 
funktionalitet till sin applikation vilket blir mycket mer arbete om det inte var tänkt för 
utbyggnad av systemet. Det blir heller inte omtyckt av användaren som måste vänta en lång 
period för den avstängda hemsidan eller applikationen på grund av en uppdatering av 
databaslogiken. 
 
Vissa icke-relationella databaser har delvis löst problemet genom dynamiska scheman som 
då kan utöka schemat utan att användaren blir påverkad. 
Ett annat sätt är att lagra scheman med all information och dess “version” (inte versionen på 
datat) för att då läsa av data från den nya eller gamla modellen och skriva till den nya 
modellen och på så sätt successivt gå över till ett nytt schema utan att påverka användaren.  
(Strauss, 2009) 
 

6. Tillämpningen 

6.1. Syfte 
 
För att kunna testa de moderna teknikerna i praktiken och en del av de framtagna riktlinjerna 
utvecklas en demonstrativ applikation. Närmare bestämt är denna applikation ett så kallat 
API (Application Programming Interface) och skall fungera som ett lager mellan en 
applikation och den moderna icke-relationella databasen. 
 
Den utvecklade applikationen erbjuder ett gränssnitt i form av en REST API (se förstudie i 
metoddelen) som tillåter användaren att utveckla applikationer för hantering av evenemang. 
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Applikationen är endast för demonstration och därav görs inga djupare diskrimineringar 
mellan klienter med hjälp av inloggning, sessioner eller autentisering. 
 

6.1.1. Funktionalitet 
 
Klienten kan skapa användare i databasen. 
Klienten kan ta bort användare från databasen. 
En klient kan skapa evenemang i databasen. 
En klient kan ta bort evenemang från databasen. 
En klient kan prenumerera på ett eller flera evenemang. 
 

6.2. Metod 
 
Metoden för tillämpningen består av tre steg där man först gör en förstudie av lämpliga 
teknologier och lösningsmöjligheter för den tänkta tillämpningen. Efter att ha valt den 
tekniska plattformen modellerar man systemet med hänsyn till den valda teknologin för att 
sedan implementera det i utförandefasen. 
 

6.2.1. Förstudie 
 
En förstudie är en preliminär studie i de absoluta första skeendena av ett projekt. Förstudien 
görs för att kunna avföra om den tänkta tillämpningen går att genomföra och om resurser för 
att genomföra projektet är i linje med de förväntade målen. 
 

6.2.2. Modellering 
 
Syftet med modellering är att skapa en överblick av problemet genom att strukturera upp ett 
fullt fungerande logiskt system som i sin tur är en miniatyr av det system som kommer att 
utvecklas. När man modellera kan man hitta eventuella problem och hinder som man annars 
skulle stöta på senare. Detta kan göras genom ett modelleringsprogram eller exempelvis med 
papper och penna. 
 

6.2.3. Utförande 
 
Under utförandet implementerar man systemet enligt förstudien och modelleringen. 
Resultatet av utförandefasen skall vara ett fungerande produkt enligt kraven. Utförandet 
struktureras enligt någon metodik till exempel ”SCRUM” eller ”extreme programming”. 
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6.3. Förstudie 
 
Applikationen ska vara utformad enligt servermodellen för att tillåta klienter av olika 
plattformer att komma åt applikationens resurser på ett standardiserat sätt. Detta görs dels 
för att göra utveckling av klienter så enkelt som möjligt och framtidssäkert, dels för att kunna 
passa de givna tidsramarna för projektet och fokusera på grundläggande funktionalitet 
istället för grafiska gränssnitt. 
Applikationens resurser exponeras för klienter med hjälp av REST (Representational State 
Transfer) API. REST är ett gränssnitt som en klient kommunicerar med via HTTP. Det är en 
slags webbserver som erbjuder klienten att komma åt resurser som representerar data och 
funktioner i systemet. 

6.3.1. Serverteknologi 
 
”Node.js” är en serverteknologi baserad på V8 JavaScript-motorn som webbläsaren Google 
Chrome använder sig av (Node.js, 2012). Programmering ovanpå Node.js sker med 
JavaScript. 
Till skillnad från andra traditionella serverteknologier är Node.js enkeltrådigt och för 
närvarande körs på en kärna, vilket betyder att om en användare ansluter sig till servern så 
kommer inte en separat tråd att köras för just den användaren. Det finns bara en tråd och en 
processorkärna som hanterar alla användare som är kopplade till servern; om en användare 
får servern att vänta, så måste alla kopplade användare också vänta. Detta löser man genom 
att tillämpa asynkron programmeringsmodell som Node.js stödjer. 
Asynkron programmeringsmodell innebär att systemet registrerar callbacks (en funktion som 
skickas som argument till en annan funktion) på de delar av koden som tar tid att köra 
(exempelvis tidskrävande I/O operationer) (Asynchronous Code Design with Node.js, 2011). 
Så fort en operation har blivit klar utfärdas callbackfunktionen. I Node.js sammanhang pratar 
man om ”events” som registreras och körs när resultatet är klar Node.js har visat sig vara 
konkurrenskraftig prestandamässigt med andra serverplattformer som exempelvis 
Apeche/PHP stacken (Zgadzaj, 2012) och den asynkrona programmeringsmodellen lämpar sig 
för att samordna ett distribuerat system. 
 

6.3.2. Databasteknologi 
 
Redis är en nyckel/värde – par databasmotor som är en av den snabbaste databasmotorn i 
sin kategori. Redis erbjuder även andra sorters värdetyper än enkelvärden för att enklare lösa 
mer komplicerade problem som annars skulle vara svårt att lösa med primitiva enkelvärden. 
Eftersom den valda web applikationen endast är för ett demonstrativt syfte så valdes 
nyckel/värde-par databaskategorin för dess enkelhet och Redis som databasmotorn blev ett 
självklart val dels för snabbheten och för att kunna lösa komplicerade problem samtidigt som 
den erbjuder enkelhet. (Gray, 2010) 
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6.4. Modellering 

6.4.1. Systemmodell 
 
Programmet består av en databasserver (Redis) och en webbserver (Node.js) 
sammankopplade med varandra. En klient kan göra ett anrop till Node.js m.h.a. enkla HTTP 
förfrågningar som behandlas och vidarebefordras till Redis. Vid svar från Redis, skickas svaret 
tillbaka till klienten i form av enkla strängar i JSON (JavaScript Object Notation) format. JSON-
formatet valdes för att underlätta konsumtion av returnerade värden i och med det breda 
utbudet av bibliotek för det ändamålet. Se figur 1 nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1, Systemmodell på tillämpningen 
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6.4.2. Det publika gränssnittet 
 
Användaren kan kalla på applikationens funktionalitet genom REST anrop. Programmets 
resurser mappas till specifika URL adresser i Node.js applikationen. Funktionalitet och den 
underliggande datastrukturen bestämdes efter det valda gränssnittet. 

6.4.3. REST API 
 
Nedan beskrivsmodellen och strukturen för gränssnittet tillgänglig för klienten. 
Varje resurs kan man kommas åt genom det specificerade URL adressen skriven inom 
parentes. Typer av anrop (POST/GET/DELETE) motsvarar den operation som utförs på den 
valda resursen. 
 
User (/user/:id) 
POST – Skapa en användare 
DELETE – Ta bort en användare med specifik id 
GET – Visa en användare med specifik id 
 
Event (/event/:id) 
POST – skapa ett evenemang 
DELETE – ta bort ett evenemang med specifikt id 
GET – visa ett evenemang med specifikt id 
 
Subscription (/subscription) 
POST – skapa prenumeration 
DELELTE – ta bort prenumeration 
Databasstruktur: Inom icke relationella databaser där denormaliserad data är inte ovanligt är 
det applikationen som dikterar databasstrukturen. Ett övervägande görs mellan normaliserad 
data och enkla anrop för att hämta ut den. Den givna datastrukturen utformades direkt efter 
de specificerade REST URL adresser för att hålla modellen så enkel och konsekvent som 
möjligt. 
 

6.5. Utförande 

6.5.1. Inkrementell utveckling 
 
Arbetsmetoden som valdes för att utveckla applikationen var att inkrementellt programmera 
med hjälp av XP(Extreme Programming) där en person programmerar och en annan person 
sitter och tittar på men är aktiv inom utvecklingen. Se bilaga 1 för källkod av applikationen. 
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6.5.2. Testing 
 
Applikationen testades genom att göra anrop till Node.js servern på de URL adresser som 
Node.js lyssnade på. Alla anrop gjordes genom ”curl” klienten. Curl är program som man kan 
göra HTTP-anrop ifrån, ett exempel på ett sådant anrop är nedan; 
 
curl -X POST ”name=Fest&loc=Stockholm” localhost:3000/event 
 
-X flaggan anger att anropet ska vara av typen POST och inom citattecken anger man övriga 
parametrar som skickas med i anropet. I det här fallet skickade man en variabel ”name” med 
värde ”Fest” samt variabeln ”loc” med värdet ”Stockholm”. Till sist anges URL adressen och 
porten som anropet skickas till. 
Ett bekräftelsesvar skickas tillbaka i JSON-format för att meddela om operationens status. 
 

7. Slutsats och Diskussion 
Denna rapport undersöker och beskriver principer av icke relationella databaser samt vidrör 
paralleller och skillnader mot klassiska RDBMS. Ett försök att sammanställa riktlinjer för 
applikationsutveckling med icke relationell databasstöd görs och ett enkelt koncepttest tas 
fram för att demonstrera en del av riktlinjerna och teknologin i praktiken. 
 
I grunden ligger insikten om att relationell databasdesign är endast ett verktyg bland många 
andra. Dess dominans på databasmarknaden är väl förklarlig med den starka teoretiska 
bakgrunden i matematik, generaliserad ramverk för utveckling och imponerande 
ingenjörskonst som låter det att högprestera i de flesta situationer. Skalbarhet brukar anges 
som orsaken till att överge relationell design och tabeller till förmån av lagring i nyckel/värde 
par, dock på bekostnad av uttrycksfrihet med hjälp av SQL-frågor. Som ingenjör måste man 
överväga de befintliga teknikerna som verktyg för problemlösning. 
Icke relationella databaser tar utvecklaren närmare maskinen och ger en noggrannare 
kontroll över vad som faktiskt händer med data, hur det sparas och hämtas. Med detta i 
åtanke kan man inte länge förlita sig på den underliggande funktionaliteten som finns i 
vanliga relationella databaser utan tvingar en att tänka i nya banor och använda lämpliga 
designprinciper i sina applikationer. 
 
Den demonstrativa tillämpningen utformades efter en liten del av de framtagna riktlinjerna 
utan att gå in på lösningar som lämpar sig vid storskaliga applikationer som exempelvis 
MapReduce. Det enkla sättet att kommunicera, med endast ett fåtal specifika instruktioner, 
gjorde det väldigt enkelt att lära sig teknologin och börja tänka i den icke relationella miljön. 
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Allt eftersom databaserna förändras, ändras även sättet att tänka på vid utveckling av 
tjänster kring dessa. Detta kan observeras vid granskning av övergången från relationella till 
icke relationella databaser. För närvarande finns det ingen standard för hur förfrågningar till 
ett distribuerat datalagringssystem ska se ut vilket beror på att varje tillämpning utvecklades 
för specifika ändamål. Framkomsten av nya tillämpningar kan ge upphov till nya riktlinjer 
eller omskrivning av de befintliga därför måste ingenjörer vara i fas med den ständiga 
utvecklingen. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1, main.js 
 
var express = require('express'); 
var redis = require('redis'), 
    client = redis.createClient(); 
 
var SESSION_TIMEOUT = 60*20; 
 
var main = express.createServer(); 
main.use(express.bodyParser()); 
 
function getEvent(req, res, next) { 
        client.hgetall("event:"+req.params.id, function(err, reply) { 
                if (reply) { 
                        req.e = reply; 
                        next(); 
                } else { 
                        next(new Error('Failed to load event ' + 
req.params.id)); 
                } 
        }); 
} 
 
main.get('/event/:id([0-9]+)', getEvent, function(req, res) { 
        res.send(JSON.stringify(req.e)); 
 
}); 
 
function postEvent(req, res, next) { 
        client.incr("latest:event", function(err, reply) { 
                if (reply) { 
                        var time = new Date().getTime(); 
                        // Create event 
                        client.hmset("event:"+reply, 
                                "name",         req.body.name, 
                                "loc",          req.body.loc, 
                                "time",         time 
                                ); 
                        // Add event key to "events" index hash 
                        client.hset("events", 
                                "event:"+reply, time 
                                ); 
                        req.reply = reply; 
                        next(); 
                } else { 
                        next(new Error('Failed to create event ' + 
req.body.name)); 
                } 
        }); 
} 
 
main.post('/event', postEvent, function(req, res) { 
        res.send(JSON.stringify(req.reply)); 
}); 
 
function delEvent(req, res, next) { 
        // Remove index from "events" hash 
        client.hdel("events", "event:" + req.params.id); 
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        // Remove corresponding envent hash 
        client.del("event:" + req.params.id); 
        next(); 
} 
 
main.del('/event/:id([0-9]+)', delEvent, function(req, res){ 
        res.send('DELETE event ' + req.params.id); 
}); 
 
function getUser(req, res, next) { 
        client.hgetall("user:"+req.params.id, function(err, reply) { 
                if (reply) { 
                        req.e = reply; 
                        next(); 
                } else { 
                        next(new Error('Failed to load user ' + 
req.params.id)); 
                } 
        }); 
} 
 
main.get('/user/:id([0-9]+)', getUser, function(req, res){ 
        res.send(JSON.stringify(req.e)); 
}); 
 
function postUser(req, res, next) { 
        client.incr("latest:user", function(err, reply) { 
                if (reply) { 
                        // Create user 
                        client.hmset("user:"+reply, "name", req.body.u, 
"password", req.body.p); 
                        // Add user key to "user" index hash 
                        client.hset("users", "user:"+reply, req.body.p); 
                        req.reply = reply; 
                        next(); 
                } else { 
                        next(new Error('Failed to create user ' + 
req.body.u)); 
                } 
        }); 
} 
 
main.post('/user', postUser, function(req, res) { 
        res.send(JSON.stringify(req.reply)); 
}); 
 
function delUser(req, res, next) { 
        // Remove index from "users" hash 
        client.hdel("users", "user:" + req.params.id); 
        // Remove corresponding user hash 
        client.del("user:" + req.params.id); 
        next(); 
} 
main.del('/user/:id([0-9]+)', delUser, function(req, res) { 
        res.send('DELETE user ' + req.params.id); 
}); 
 
function addSubscription(req, res, next) { 
        // Add this event to user subscription list 
        client.sadd("user:"+ req.body.user +":subscriptions", 
req.body.eventid); 
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        next(); 
} 
 
main.post('/subscription', addSubscription, function(req, res) { 
        res.send(JSON.stringify(req.body)); 
}); 
 
main.get('/subscription', function(req, res) { 
        res.send("List subscriptions, to be implemented"); 
}); 
 
main.del('/subscription', delSubscription, function(req, res) { 
        res.send(JSON.stringify(req.body)); 
}); 
 
main.listen(3000); 
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