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I 

 

Abstract 

The need to store large quantities of data is increasing more and more. In cor-

relation to this the development of various kinds of databases, especially so-

called ”NoSQL”-databases, is also increasing. It can be difficult to navigate in 

this plethora of database solutions to find the the database that best suits a spe-

cific project. This report attempts to investigate which of the databases 

OrientDB, ArangoDB and HypergraphDB is best suited for a specific use case 

where data is to be saved to represent a building structure. The criteria for the 

investigation are how the organization behind the database looks, how their 

datamodels looks, which price models they offer as well as an emperical study 

of the databases’ performance in the specific use case. This survey is not de-

signed to be a general comparison, but is commissioned by a company to see 

which database would suit their specific project best. The investigation shows 

that it’s a complex task to do fair comparisons on performance between 

NoSQL databases but based on the criteria in this report OrientDB would be 

best suited for the specific use case. 
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Sammanfattning 

Behovet av att lagra stora mängder data för applikationer växer mer och mer. 

I samband med detta ökar även utvecklingen av olika sorters databaser, speci-

ellt så kallade ”NoSQL”-databaser. Det kan vara svårt att navigera i denna 

uppsjö av databaslösningar för att hitta den databaslösning som passar bäst för 

ett specifikt projekt. Denna rapport försöker utreda vilken av databaserna 

OrientDB, ArangoDB samt HypergraphDB som passar bäst för ett specifikt 

användningsfall där data ska sparas för att representera en byggnadsstruktur. 

Kriterierna för undersökningen är hur organisationen bakom databasen ser ut, 

hur deras datamodeller ser ut, vilka prismodeller de erbjuder samt en empirisk 

undersökning av databasernas prestanda för det specifika användningsfallet. 

Denna undersökning är inte designad för att vara en generell jämförelse utan 

görs på uppdrag av ett företag för att se vilken databas som skulle passa deras 

specifika projekt bäst. Utredningen visar att det är en komplex uppgift att ut-

föra rättvisa prestandajämförelser för olika ”NoSQL”-databaser men baserat 

på kriterierna i denna rapport skulle OrientDB passa bäst för det specifika an-

vändningsfallet. 
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1 INLEDNING  

I dagens informationssamhälle där data och relationer är i centrum är det vik-

tigt att denna data hanteras snabbt och säkert men även skalbart och smidigt. 

Traditionellt sett har data sparats i databaser i form av tabeller och relationer. 

I samband med att applikationers olika användningsområden växte insåg ut-

vecklare att även nya sätt att spara data behövdes.  

”NoSQL”-databaserna hade funnits länge men blev populära i samband med 

att Web2.0 växte fram eftersom dessa nya webapplikationer hade andra krav 

på sina databaser än tidigare applikationer [15]. En av de största skillnaderna 

var mängden data som behövde sparas. När stora mängder data ska relateras i 

en traditionell databas i tabellformat skapas så kallade ”join”-tabeller där ge-

mensamma värden från de två tabellerna presenteras. Med stora mängder data 

kan dessa ”join”-tabeller bli stora och otympliga vilket resulterade i att 

”NoSQL”-databaserna utvecklades för att vara lätta att modulera och horison-

tellt skalbara vilket innebär att databasen distribueras på flera maskiner som 

samarbetar [16].  

I samband med att ”NoSQL”-databaser blev mer och mer populära ökade även 

efterfrågan för olika datamodeller inom ”NoSQL”-genren. De mest använda är 

”Document Stores”, ”Key/value Stores” och ”Graphs” [16]. Många databaser 

titulerar sig också som ”Multi-model” vilket innebär att de erbjuder flera olika 

sorters datamodeller.  

Det finns en hel djungel av olika ”NoSQL”-databaser att använda sig av. 

Många bygger på öppen källkod [16] och är fria att använda sig av, både i 

kommersiella och icke-kommersiella projekt. Detta leder till att det kan vara 

svårt att hitta den databas som passar bäst till ett visst projekt.  

Denna undersökning görs på uppdrag av företaget CWR och ska försöka ta 

reda på vilken av ”NoSQL”-databaserna OrientDB, ArangoDB och Hyper-

graphDB som passar bäst till ett av deras projekt.  

OrientDB, ArangoDB och HypergraphDB valdes som potentiella kandidater 

eftersom de alla tre erbjuder grafer som datamodell vilket är den datamodell 

CWR eftersöker då det passar bra för den data de skall lagra. Undersökningen 

baseras på ett antal kriterier: organisation, datamodell, prismodell samt pre-

standa.  

Uppsatsen beskriver först, i kapitel 2 och 3, bakgrund och teori gällande 

”NoSQL”-databaser och mer specifikt graf-implementationen av dessa. Kapi-

tel 4 beskriver de metoder som använts för att ta fram resultaten. Resultaten 
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redovisas i kapitel 5 och analyseras i kapitel 6.  Uppsatsen avslutas i kapitel 7 

och 8 med en diskussion om att jämföra ”NoSQL”-databaser med varandra 

samt en slutsats för att avgöra vilken databas som, enligt denna undersökning, 

passar bäst att använda i uppdragsgivarens projekt där strukturdata för ett 

byggnadskomplex skall sparas. 
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2 BAKGRUND TILL STUDIEN 

Denna rapport ska utreda samt utvärdera tre olika databasbibliotek med syftet 

att hitta den mest optimala lösningen för att hantera associerad data i graf-for-

mat för en applikation som hanterar data för hur strukturen ser ut i ett bygg-

nadskomplex. 

Utredningen görs på uppdrag av företaget CWR som arbetar med att skapa 

lösningar för att lagra, modifiera och presentera stora mängder data av olika 

slag.  

Traditionellt sett har applikationer och system ofta sparat data i databaser be-

stående av ett antal tabeller bestående av ett antal rader och kolumner. Dessa 

tabeller kopplas sedan samman med hjälp av ett antal nyckelvärden, ofta kal-

lade primärnycklar. 

Vill man associera data från två olika tabeller i dessa databaser behöver man 

hämta båda tabellerna, titta på respektive nyckelvärden och sedan sammanfoga 

tabellerna för att se vilken relation de har, detta beskriver en så kallad ”Join-

operation”. 

När man hanterar stora mängder data med många olika sorters relationer kan 

det bli svårt att lagra samt associera all data i en sådan traditionell relationsda-

tabas. Detta har lett till att man utforskat nya tekniker för dessa ändamål. Ett 

exempel på en sådan teknik är att använda sig av datatypen grafer istället för 

tabeller för att lagra, modifiera och presentera sin data. 

En grafdatabas är uppbyggd av en samling noder och kanter. En nod består 

typiskt av en unik identifierare, en samling associerad data i form av 

nyckel/värde-par (så kallade egenskaper) samt ett antal utgående och/eller in-

kommande kanter. En kant består typiskt av en unik identifierare, start- och 

mål-nod samt eventuella egenskaper. 

När man söker i en grafdatabas kan man söka efter den unika identifieraren i 

antingen en nod eller kant genom att använda ett nyckelindex i en tabell, men 

man kan också traversera i grafen.  Att traversera betyder att man går från nod 

till nod så länge de är sammankopplade med en kant. Att de är sammankopp-

lade antyder att de på något sätt är associerade. Att man kan traversera i sin 

data anses som en stor fördel jämfört med en relationsdatabas där de JOIN-

tabeller man använder för att söka kan bli extremt stora.  
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I samband med att dessa alternativ till tabelldatabaser blev mer populära bör-

jade utvecklare också fundera över hur man ställer frågor till dessa. Detta ledde 

till att man insåg att det traditionella frågespråket SQL kanske inte var optimalt 

och uttrycket ”NoSQL” uppstod. Mer om grafdatabaser och ”NoSQL” kom-

mer i kapitel 3.1 och 3.2. 

I och med att behovet av dessa typer av databaser växer, påskyndas även ut-

vecklingen av dem. Detta leder till att det finns en hel djungel av olika data-

baslösningar för olika ändamål och det är viktigt att hitta den mest lämpade för 

ett givet projekt. 

Denna rapport ska utreda vilken av de tre databaserna OrientDB, Hyper-

graphDB och ArangoDB som passar CWR bäst för ett av sina projekt där de 

ska hantera strukturdata för ett byggnadskomplex. 
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3 TEORI 

Detta kapitel utreder vad som menas med uttrycket ”NoSQL” samt vad en graf-

databas är och hur konceptet fungerar.  

3.1 NoSQL 

I och med att utvecklingen av mer avancerade programvaror och webapplikat-

ioner ökade, växte behovet av att lagra stora mängder data som inte alltid var 

helt strukturerad. Mer specifikt började dessa problem främst uppstå i samband 

med det som kallas ”Web2.0” där stora framsteg i användarinteraktion på web-

applikationer gjordes. 

Trots att namnet NoSQL från början syftade på just ”No SQL” har det på se-

nare år mer och mer börjat förknippas med uttrycket ”Not only SQL” eftersom 

vissa lösningar erbjuder SQL, eller variationer av det, som frågespråk för da-

tahanteringen. Många applikationer lagrar stora mängder data men den är inte 

alltid strukturerad. Även om datan är strukturerad vid en viss tidspunkt, finns 

stor risk att strukturen kan komma att ändras ofta, och mycket, efterhand [1]. 

I traditionella tabelldatabaser måste du definiera strukturen på din data i form 

av ett schema innan du kan börja spara data. Detta kan anses stelt och gör det 

klumpigt att omforma och anpassa databasen efter behov. Detta ledde till att 

NoSQL-databaser i de flesta fall är schemalösa och modellerbara när det kom-

mer till strukturen i den data de ska lagra. Det betyder inte att data måste vara 

schemalös men det ses som en fördel att den kan vara schemalös. 

Detta kan även sammankopplas med de mer och mer populära agila utveckl-

ingsmetoderna där man successivt lägger till ny funktionalitet i sina applikat-

ioner. Skulle man använda en relationell databas i sin utveckling skulle sche-

mat behöva omdefinieras varje gång man vill lagra något nytt i databasen. 

NoSQL databaserna är ofta byggda för att dynamiskt tillåta insättningar av ny 

sorts data utan att behöva ändra ett fördefinierat schema över datans struktur. 
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I och med att det utvecklas många olika applikationer ökar även efterfrågan av 

olika sorters databasmodeller. De mest vanliga inom NoSQL världen är 

”Document Stores”, ”Key/Value Stores” samt ”Graphs”. 

• Document Stores 

I denna modell sparas all associerad data tillsammans i ett dokument 

(ofta i JSON- eller XML-format). 

• Key/value Stores: I denna modell sparas associerad data i så kallade 

nyckel/värde-par. Detta påminner lite om SQL databaser men har end-

ast två kolumner. 

• Graph Store: Denna modell använder sig av datatypen graf för att 

spara data i noder och kanter. 

Transaktioner 

I relationella databaser finns ett uttryck kallat ACID. ACID är ett samlings-

namn för fyra egenskaper alla relationella databaser bör kunna garantera i 

transaktioner med databasen.  

ACID innefattar följande egenskaper; 

• Atomicity: Hela transaktionen ska genomföras annars ska den ”roll-

backa”, transaktionen måste med andra ord vara odelbar. 

• Consistency: En transaktion får aldrig försätta databasen i ett inkonse-

kvent eller motsägelsefullt tillstånd. 

• Isolation: Varje transaktion måste utföras i ett isolerat tillstånd. En 

transaktion får aldrig påverka en annan transaktion. 

• Durability: En genomförd och bekräftad transaktion måste alltid beva-

ras, även om systemet kraschar. 

Trots att dessa egenskaper kan anses ovärderliga är det svårt att tillämpa dem 

i fall där extrema mängder data och många användare ska hanteras. Ett exem-

pel på detta kan vara en e-handelssida med många kunder. Skulle webappli-

kationen uppfylla ACID-egenskaperna skulle det i övergripande drag innebära 

att när jag köper en produkt, låses den del av databasen som hanterar lagersta-

tus, och alla andra kunder skulle vara tvungna att invänta min transaktion innan 

de kan fortsätta handla. Detta skulle vara ohållbart för ett företag som till ex-

empel Amazon eller EBay. 

Det man istället ofta använder inom NoSQL-världen är de så kallade BASE-

egenskaperna, myntat av Eric Brewer [1]. 
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BASE egenskaperna beskrivs enligt nedan; 

• Basic availability: Varje förfrågan till databasen är garanterad att få ett 

svar som meddelar om transaktionen lyckades eller ej. 

• Soft state: Systemets tillstånd kan förändras över tid, även då ingen 

inmatning sker. 

• Eventual Consitency: Databasen kan vid tillfällen vara inkonsekvent 

eller motsägelsefull men kommer alltid till slut återgå till ett konse-

kvent tillstånd. 

Detta innebär i stora drag att om du skulle köpa det sista exemplaret av en vara 

samtidigt som någon annan skulle en av er få den sagda varan medan den andra 

skulle få ett ursäktande felmeddelande om att varan är slut i lager. 

Egenskapen ”Soft state” används för att få till egenskapen ”Eventual Consi-

stency”. Det innebär att data som sparas befinner sig i ett stadium där den kan 

förändras över tid för att uppnå ett konsistent tillstånd, även då ingen inmatning 

till databasen sker. 

Detta antyder att det finns vissa områden där BASE-transaktioner kan använ-

das på ett ypperligt sätt för att lösa problem medan det i vissa andra fall inte 

fungerar lika bra. Ett exempel på system där ACID är ett måste är börs- och 

banksystem där det är kritiskt att varje transaktion genomförs. I dessa fall är 

det inte passande att använda en databas som inte uppfyller ACID-egenskap-

erna i sina transaktioner. 

Med detta sagt ska det även nämnas att det finns NoSQL-lösningar som utför 

sina transaktioner enligt ACID och de flesta populära lösningarna erbjuder nå-

gon form av ACID-transaktioner som alternativ. 
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3.2 Grafer 

I detta kapitel beskrivs grafteori, lite av dess ursprung och användningsområ-

den inom datavärlden. 

3.2.1 Bakgrund 

Idén om grafer uppkom när den schweiziske matematikern Leonhard Euler gav 

sig på att lösa det klassiska matematiska problemet ”Seven Bridges of Königs-

berg”. Problemet beskriver en stadsdel i Königsberg i Preussen (idag Kalinin-

grad, Ryssland) som är belägen på båda sidor av floden Pregel. I floden finns 

två stora öar – Kneiphof och Lomse. Dessa öar är anslutna till varandra, och 

fastlandet, via sju broar. Problemet uppstod då invånarna ville hitta en väg som 

korsade alla broar men korsade varje bro endast en gång [1]. 

Euler analyserade detta problem på så sätt att vägen man tog på varje land-

massa var irrelevant, det enda som spelade roll var i vilken ordning broarna 

korsades. För att försöka lösa detta ritade han upp problemet på ett sätt där han 

eliminerade all information exklusive varje landmassa och dess anslutande 

broar. Detta resulterade i den matematiska strukturen kallad ”graf”. 

3.2.2 Grafteori 

Grafer är matematiska strukturer som används för att beskriva parvisa relat-

ioner mellan objekt. En graf består av ett antal noder som är sammanlänkade 

av ett antal kanter. En graf kan beskrivas som riktad eller oriktad. I en riktad 

graf har kanterna en riktning vilket betyder att en relation endast går åt ”ett 

håll”, medan i en oriktad graf har inte kanterna någon specifik riktning utan 

relationen går åt ”båda hållen”. I en traditionell graf kan en kant endast koppla 

samman exakt två noder men varje nod kan ha ett godtyckligt antal kanter och 

på så vis ett godtyckligt antal relationer med andra noder.  

I vissa tillämpningar kan kanterna tilldelas en så kallad vikt. Vikten för en kant 

brukar vara ett reellt tal och beskriver ofta en kostnad för att gå från en nod till 

en annan. En graf där kanterna har vikter kallas en ”viktad graf”. 
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3.2.3 Grafers användningsområden inom IT 

I IT-världen har grafstrukturen en stor betydelse inom många områden. Ett 

typexempel är att beskriva topologin av ett datanätverk med hjälp av grafer, 

där varje nätverksenhet representeras av en nod och de olika anslutningarna 

mellan dessa representeras av kanter. 

Ett annat användningsområde som är intressant för denna rapport är använd-

ningen av grafer som modell i databaser. Grundidén med grafdatabaser är att 

en enhet associerad data beskrivs som en nod i grafen där varje nod typiskt sett 

har en unik identifierare. Relationer mellan dataenheterna beskrivs som kanter 

och kan sammankopplas på olika vis för att skapa olika typer av relationer, se 

figur 1 för ett exempel på detta. 

3.2.4 Grafdatabaser 

Som tidigare nämnts i kapitel 2 finns olika typer av NoSQL-databaser och en 

av de mest populära är grafdatabaser. Eftersom datatypen graf inte specificerar 

hur data ska lagras i noderna används typiskt sett en annan datatyp, till exempel 

dokument eller nyckel/värdepar, för detta ändamål. Grafen sköter den relation-

ella delen där noder av data associeras med hjälp av kanter mellan dessa medan 

en annan typ, till exempel ”Key/value-store” beskriver hur datan är sparad i 

noden. 

Ett exempel på detta skulle kunna vara ett socialt nätverk där varje person utgör 

en nod i databasen där ett så kallat ”Document” från modellen ”Document 

Store” sparar personens data medan kanterna i grafen beskriver på de olika 

sociala anknytningarna personen har med andra personer (noder). 

När man sedan ska göra en sökning i databasen kan man antingen direkt hämta 

en nod genom dess unika identifierare eller använda sig av de relationer som 

finns för att vandra (eng. ”traverse”) i grafen. Att vandra innebär att man går 

från nod till nod enligt de relationer (kanter) de har tills man når den nod man 

söker. Ett grafiskt exempel på detta kan ses i figur 1. För att hitta alla vänner 

till User1 kan systemet titta på vilka noder User1 har en ”Friends”-kant till. 



Utredande undersökning av NoSQL grafdatabaser  Christian Larsson 

10 

 

 

Figur 1 Exempelgraf över ett socialt nätverk. 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs metoden som används för att avgöra vilken av de tre 

databaslösningarna OrientDB, ArangoDB och HypergraphDB som passar fö-

retaget bäst. Valet baseras på ett antal punkter; 

• Hur ser organisationen bakom databasen ut? 

• Hur ser databasens datamodeller ut? 

• Vilka prismodeller finns att välja mellan och hur står de sig mot 

varandra? 

• Hur mäter databaserna sig prestandamässigt mot varandra? 

När det kommer till prestanda-tester utfördes de på en datamängd som speglar 

ett typexempel på datamängd CWR jobbar med. Detta kommer specificeras 

tydligare senare i rapporten. 

Eftersom alla tre projekt har öppen källkod publicerad på GitHub kan vissa 

slutsatser om underhåll och utveckling dras på hur aktivt respektive ”repo-

sitory” är. 

4.1 Organisation 

För att kunna ta ett beslut om vilken databaslösning man ska använda i ett pro-

jekt är det viktigt att veta hur organisationen bakom de olika databaslösning-

arna ser ut. Denna information är intressant eftersom det är viktigt att databas-

lösningen underhålls enligt ordning och är säkrad inom en överskådlig framtid.  

Alla tre databaser har någon form av företag som står bakom projektet. Före-

taget bakom OrientDB heter OrientDB Ltd. som ägs av CallidusCloud (sedan 

2017) som i sin tur ägs av det multinationella mjukvaruföretaget SAP (sedan 

2018). Att OrientDB, relativt nyligen, fått så stora aktörer inom IT i ryggen 

tyder på att de går mot en ljus framtid.  

ArangoDB hanteras av det privatägda företaget ArangoDB Inc. med huvud-

kontor i Kalifornien, USA med ett europeiskt huvudkontor i Köln, Tyskland. 

Att ArangoDB inte ägs av någon större aktör kan leda till större friheter i ut-

vecklingen men kan även antyda att de inte har samma ekonomiska resurser 

som OrientDB. 

HypergraphDB har företaget Kobrix Software i ryggen vilket är ett privatägt 

företag. Jämfört med både ArangoDB och OrientDB, som båda är multination-

ella företag, är Kobrix betydligt mindre vilket kan leda till en mer personlig 
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kontakt. Utifrån sett har dock OrientDB och ArangoDB både större, och mer 

utvecklade, organisationer bakom sig. 

Tittar man på respektive github förvar (”repository”) tyder det på samma sak 

som ovan, att OrientDB och ArangoDB är större med fler bidragsgivare (”con-

tributors”), 120 stycken respektive 90 stycken, medan HypergraphDB har tre 

stycken. Med bidragsgivare menas utvecklare som på något sett bidrager till 

utvecklingen av projektet. 

4.2 Datamodell 

Alla tre databaser erbjuder som bekant funktionalitet för att spara data som en 

graf, detta kapitel beskriver hur de olika biblioteken hanterar noderna och kan-

terna i dessa.  

ArangoDB och OrientDB marknadsför sig som multimodelldatabaser, detta 

innebär att man erbjuder flera olika flera olika datamodeller för att spara data. 

Exempel på dessa kan, som tidigare nämnts i kapitel 3.1, vara ”Document 

store”, ”Key/value-store” eller ”Graph-store”.  

ArangoDB utvecklades från start för att vara multimodellerad medan 

OrientDB startade som en objektorienterad databas men har expanderat till att 

kalla sig multimodellerad. 

HypergraphDB är till skillnad från de andra två en objektorienterad databas 

med en ”Key/value-store” som grund. Självklart kan klasser och objekt som 

representerar en ”Document Store” eller liknande definieras, detta är dock 

inget de explicit erbjuder. 

De två multimodellerade databaserna ArangoDB och OrientDB påminner en 

del om varandra i sina datamodeller. Båda har något sorts koncept av att grup-

pera en viss typ av noder eller kanter. I OrientDB kallas dessa grupper ”Clas-

ses” medan de i ArangoDB kallas ”VertexCollections” och ”EdgeCollections”. 

Dessa påminner om objektorienteringens koncept av klasser där data grupperas 

i enlighet med vad de ska representera. 

HypergraphDB tillämpar Javaklasserna från applikationen som implementerar 

databasen och genererar en datatyp beroende på hur klassen ser ut. Detta för-

utsätter att klasserna överensstämmer med klass-standarden ”JavaBeans” som 

beskriver hur dessa klasser ska vara utformade. I övergripande drag innebär 

det att klassen ska vara serialiserbar (”implementera gränssnittet ”Serializable” 

från biblioteket java.io), ha en konstruktor utan argument samt ha publika ”get-

ter” och ”setter” metoder för att komma åt objektens data. 
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Hädanefter kommer dessa koncept refereras till som nodernas och kanternas 

”klasser” även om de i ArangoDB’s fall kallas kollektioner (”Vertex”- och 

”EdgeCollections”). 

Varje nod eller kant i grafen kan tillhöra en viss klass, dessa beskriver dock 

inte explicit hur data i noden ska struktureras. Det är här de andra typerna av 

modeller spelar in, exempelvis ”Document-store”. Används ett dokument som 

lagringsenhet så innebär det att användaren helt enkelt får ett dokument att 

lagra data i. 

Dessa dokument kan ha ett godtyckligt antal egenskaper där data kan lagras. 

Ett dokuments egenskaper benämns lite olika i biblioteken, i ArangoDB kallas 

de ”attributes” (”set/getAttribute”), OrientDB kallar dem ”properties” 

(”set/getProperty”) och refereras till via ett namn eller ett nyckelvärde. I 

HypergraphDB benämns inte direkt egenskaper i bibliotekets API (”Applicat-

ion Programming Interface”) eftersom objekten i grafen är Javaobjekt med 

dess definierade egenskaper. 

Dessa egenskaper kan i princip innehålla vad som helst. En nod av klassen 

”Person” kan tillexempel ha en egenskap med namnet ”name” där personens 

namn sparas. Alla tre bibliotek erbjuder även egenskaper tillhörande kanter, 

detta kan användas för att vikta graferna, sätta namn på kanterna eller annan 

relevant information. 

Sett till det stora hela bygger ArangoDB och OrientDBs grafer och tillhörande 

element på samma koncept med olika benämningar och syntax. En skillnad är 

dock att OrientDB, som ursprungligen var en objektorienterad databas, har ett 

koncept av arvshierarki i sin klass-struktur. Detta innebär att klasser kan ärva 

egenskaper av en annan klass, detta kommer dock ej användas i slutprodukten 

och därför inte heller utredas ytterligare. 

De tre databaserna erbjuder olika alternativ för hur de kan köras. ArangoDB 

kan endast köras som en extern server. HypergraphDB har ingen extern ser-

verlösning utan erbjuder endast ett bibliotek för att köra datatabasen inbäddad 

medan OrientDB både erbjuder ett bibliotek för att köra databasen inbäddad i 

en applikation men även via extern servermjukvara. 
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4.3 Prismodell 

Alla tre databaser bygger på öppen källkod och erbjuds under Apache-2.0-li-

censen så databasmjukvarorna är fria att använda för kommersiellt bruk utan 

kostnad [2]. OrientDB och ArangoDB har även en ”enterprise”-version där de 

erbjuder olika tjänster. 

ArangoDBs enterprise-version fokuserar främst på att förbättra skalbarheten i 

systemet i form av datareplikering (mellan datacenter) och utökade kommuni-

kationsmetoder mellan servrar i ett kluster då databasen är distribuerad över 

flera servrar. De erbjuder även system för att öka säkerheten i form av logg-

ning- och övervakningssystem samt kundservice och utbildning för ArangoDB 

[3]. 

OrientDBs enterprise-version bygger på samma koncept där de erbjuder skal-

ningsverktyg så som datareplikering (mellan datacenter) och verktyg för dis-

tribuerade databaser. De erbjuder också, som ArangoDB, system för övervak-

ning och loggning samt kundsupport och utbildning [4]. 

Priserna för leverantörernas enterprise-versioner finns inte listade någonstans 

utan potentiella kunder ombeds kontakta respektive leverantör för prissättning. 

4.4 Databasdesign 

Här beskrivs hur graferna implementerades i de olika databaserna. Som besk-

rivs i kapitel 4.2 är de konceptuellt lika varandra men metoderna för att hantera 

datan varierar en del. Samtliga databaser implementerades enligt vad utgivarna 

beskriver i sina manualer. 

4.4.1 OrientDB 

I OrientDB kan specifika typer av noder representeras som ”classes”. I imple-

mentationen för databasen testen ska köras mot används dessa klasser för att 

beskriva de olika typerna av noder som ingår i databasen nämligen ”Site”, 

”Building”, ”Floor”, ”Door” samt ”Wall”. Dessa är sammankopplade av kanter 

av en klass vid namn ”Contains” eftersom detta är den relation de har, en bygg-

nad (”Building”) innehåller (”Contains”) en våning (”Floor”) et cetera. Detta 

är utfört enligt vad OrientDB beskriver i sin manual [5]. 
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4.4.2 ArangoDB 

ArangoDB har också ett sätt att gruppera typer av noder, dessa kallas som 

nämnts i kapitel 4.2 ”VertexCollections” och ”EdgeCollections”. I ArangoDB-

databasen testen ska köras mot representeras de olika nodtyperna som ”Ver-

texCollections” och kanterna tillhör en ”EdgeCollection” i enlighet med 

ArangoDB’s manual [6]. 

4.4.3 HypergraphDB 

I HypergraphDB används Java-klasser konstruerade enligt standarden ”Java 

Beans” för att kategorisera noder och kanter i en HypergraphDB instans. Klas-

ser implementerades för samtliga nodtyper medan kanterna representerades 

som ”HGPlainLinks” enligt vad HypergraphDB beskriver i sin manual [7]. 
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4.5 Prestandatester 

För att testa prestandan har mjukvara utvecklats för att utföra vissa operat-

ioner på en databas som efterliknar en databas CWR i dagsläget använder. 

Språket som användes för att utveckla mjukvaran var Java. 

 

Databasen består av ett antal nodklasser; ”project”, ”site”, ”building”, ”le-

vel”, ”door” samt ”wall”. Dessa har olika relationer med varandra där varje 

byggnad exempelvis har ett antal våningar och så vidare (Se figur 2).  

 

 

 
Figur 2 Avskalat exempel på hur data kommer se ut i databasen. 

 

För att göra så rättvisa tester som möjligt användes samma data i samtliga 

tester. Samtliga tester kördes på samma hårdvara med följande specifikat-

ioner: 

 

Operativsystem: Ubuntu 18.04.2 LTS 

Processor: Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz x 4 

Minne: 32 GB 

Disk: 472 GB SSD 
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4.5.1 Implementation av testapplikationen 

Applikationen är utvecklad för att vara smidig att köra och använder inte ett 

grafiskt gränssnitt utan består av en konsolmeny för att navigera. För att 

kunna köra alla tester och tidtagningar på samma sätt definieras en abstrakt 

klass kallad ”DatabaseDriver” som innehåller de övergripande metoderna för 

datahantering. Varje databasbibliotek har sedan en egen klass som utökar 

”DatabaseDriver”-klassen där specifik implementering för varje bibliotek 

sker. 

 

En klass kallad ”TimingCoordinator” har utvecklats för tidtagning och rap-

portering. Tiden mäts i nanosekunder med hjälp av Javas systemfunktion 

”System.nanoTime()”. ”TimingCoordinator” har möjlighet att spara flera tid-

tagningar i samma instans för att sedan sammanställa en rapport där medel-

värde, medianvärde samt standardavvikelse anges för de uppmätta tiderna. 

 

Testerna körs ett antal gånger där tiden det tar att exekvera noteras i varje 

körning. Dessa tider sparas av ”TimingCoordinator”-klassen som sedan sam-

manställer en rapport när alla körningar är klara. 

 

Allt detta hålls samman av en klass som heter ”Tester”. När ett bibliotek att 

testa väljs i huvudmenyn instansernas ett objekt av ”Tester”. Konstruktorn 

för ”Tester” tar emot ett objekt av typen ”DatabaseDriver” som är en ny in-

stans av ”ArangoDriver”, ”OrientDriver” eller ”HypergraphDriver”. Instan-

sen av ”Tester” styr sedan vilka tester som ska köras, hur många gånger de 

ska köras samt hur många uppvärmingsrundor som ska köras. 

 

Ett UML-diagram över applikationen kan ses i figur 3. 
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Figur 3 UML-diagram över testapplikationen. 

 

Planen var i början att använda ramverket TinkerPop för att hantera kommu-

nikationen med grafdatabaserna. TinkerPop är ett ramverk som erbjuder ett 

gränssnitt för att hantera grafer på ett standardiserat sett.  

 

Att använda TinkerPop skulle göra applikationen mer polymorf då alla tester 

endast skulle behöva implementeras en enda gång och sedan köras av de 

olika drivrutinerna med hjälp av gränssnittet. HypergraphDB har dock ingen 

färdig implementation av TinkerPop vilket ledde till att varje ”driver” imple-

menterar varje test separat. 

4.5.2 Implementation av ”HypergraphDB remote” 

HypergraphDB är primärt en inbäddad databaslösning och har därför ingen 

färdig serverprogramvara. För att köra testerna på en server och mäta tiderna 

på en klient implementerades en serverapplikation som kör HypergraphDB på 

en extern server. 

Applikationen fungerar så att testkoden (vilka noder som ska hämtas och vilka 

algoritmer som ska köras) finns färdig-programmerade på servern. Klienten 

skickar ett meddelande till servern med vilket test som ska köras och servern 

svarar när testet är klart med de noder som frågan resulterade i. 
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Även denna applikation implementerades i java och använder två olika meto-

der för kommunikation mellan server och klient. Metoderna som implemente-

rades för kommunikation är Sockets från Java.net och HTTP genom en Jetty-

server. När servern startas visas ett val där användaren får välja vilken metod 

som skall användas. 

Sockets  

Ett enkelt protokoll skapades för att tolka och hantera meddelandena mellan 

datorerna då sockets används för att kommunicera. Protokollet redovisas i Ta-

bell 1. 

Tabell 1 Kommunikationsprotokoll för sockets i HypergraphServer. 

Klient-meddelande Server-svar Beskrivning 

”HELLO” ”HELLO” Ett initieringsmed-

delande (”hands-

hake”) för att se att 

anslutning till ser-

vern lyckades och 

kommunikationen 

fungerar 

”GETALLNO-

DESOFCLASS” 

”GETPAYLOAD”  

 ”GETALLNO-

DESOFCLASSIN-

NODE” 

”OK” / ”FAILED” Klienten skickar vil-

ket test som ska kö-

ras och servern sva-

rar med om det gick 

bra eller inte. 

”CLOSE” ”CLOSED” Klienten ber om att 

stänga anslutningen, 

servern svarar med 

bekräftelse. 

 

HTTP 

För att kunna kommunicera med servern via HTTP används en Jetty-server 

som lyssnar efter fem olika sökvägar, ”/createDatabase/”, ”/getAllNo-

desOfClass/”, ”/getPayload/”, ”/getAllNodesOfClassInNode/” samt ”/dropDa-

tabase/”. Motsvarande funktion utförs och servern returnerar resultatet. 
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För att returnera noderna används Google’s bibliotek Gson för att översätta de 

resulterande objekten till en JSON-sträng innan överföringen sker. Denna 

JSON-sträng används sedan, även detta genom Gson, för att återskapa objekten 

på klienten. 

Applikationen utvecklades med mål att påverka resultaten så lite som möjligt 

genom att endast agera gränssnitt mellan databasen och klienten. När server-

applikationen får en fråga från klienten kallas motsvarande funktion i drivuti-

nen för HypergraphDB. Denna funktion returnerar ett svar i form av en JSON-

sträng som sedan direkt skickas till klienten utan att validera datan. 

4.5.3 Design av prestandatesten 

De olika testerna som körs är designade enligt vad databasen kommer använ-

das till efter att denna utredning är klar. Innan varje test körs utförs ett antal 

uppvärmningsiterationer för att de uppmätta tiderna ska återspegla tider i ett 

aktivt system. 

När uppvärmningsiterationerna är klara aktiveras klassen för tidtagning och 

rapportering. Denna uppmäter tiden för varje iteration och sparar denna i en 

tabell. När alla iterationer är gjorda utförs statistiska funktioner på datan. De 

statistiska värden applikationen beräknar är medelvärde, medianvärde och 

standardavvikelse. 

Eftersom applikationen använder System.nanoTime() mäts tiden mellan två 

specifika tidpunkter i realtid och inte exakt exekveringstid för just testfunkt-

ionen. Detta betyder att tiden det tar att exekvera en funktion kan påverkas av 

övriga omständigheter som till exempel schemaläggning av CPU-tid, nätverks-

fördröjning eller övrig systembelastning [8].  

För att reducera påverkan av dessa övriga omständigheter körs varje test tusen 

gånger och en enkel funktion för att detektera stora avvikelser implementera-

des. Stora avvikelser definieras i applikationen som tider vars värde är större 

än tidseriens median multiplicerad med två. Dessa avvikelser raderas från 

tidserien innan de statistiska funktionerna exekveras. Detta görs till stor del för 

att sålla bort körningar där Javas skräpsamlare (engelska ”Garbage Collector 

(GC)”) råkar köras i samband med ett test. Medelvärdet av tiden det tar att 

exekvera testerna används sedan för att avgöra hur biblioteken presterar. 

Den applikation som ska använda databasen när denna utredning är klar kom-

mer köras över ett nätverk. I samtal med uppdragsgivaren togs beslutet att mäta 

tiderna ”end-to-end”, vilket betyder att tidtagningen startas när förfrågan 

skickas från klientapplikationen och stoppas då applikationen får ett svar från 

databasservern. Detta leder till att nätverksfördröjningar inkluderas i 
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tidtagningen men också hur lång tid det tar för databaserna att hantera kommu-

nikation. Valet att mäta tiderna på detta sätt gjordes för att testerna ska åter-

spegla systemet då det är aktivt i den ”live-miljö” som kommer användas. 

Efter att varje test körts stängs anslutningen till databasen och en ny anslutning 

skapas precis innan nästa test börjar. Detta görs för att rensa bort data från 

tidigare körningar som kan påverka resultatet samt låter skräpuppsamlaren fria 

upp minne i applikationen. Skräpsamlaren körs även manuellt mellan varje test 

eftersom det vid denna tidpunkt skapats väldigt många referenser (resultat av 

förfrågningarna till databaserna) som inte längre har någon relevans. Detta sker 

eftersom databasobjektet faller ur sin omfattning (”scope”) och de-refereras då 

återanslutningen sker. Skräpuppsamlaren körs manuellt vid detta tillfälle för 

att minska risken att den ska köras automatiskt under testkörningen. 

ArangoDB ber användaren ändra hur mycket minne en process får allokera 

genom att köra systemkommandot sysctl -w ’vm.max_map_count=#’ [9]. 

Detta är den enda systeminställningen som gjordes, i övrigt kördes alla 

ArangoDBs och OrientDBs tester mot nyinstallerade databaser, på samma 

hårdvara och utan några andra optimeringar eller inställningar gjorda.  

Testerna för HypergraphDB körs mot den serverapplikation som utvecklats i 

samband med detta projekt, kommunikationen sker via HTTP. Detta leder till 

att resultaten för HypergraphDB till viss del beror på implementationen av 

denna. Ett mål med utvecklingen av denna var dock att påverka tiderna så lite 

som möjligt, se tillbaka på kapitel 4.5.2 för mer information om detta.  
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4.6 Testfallspecifikationer  

I detta kapitel beskrivs de specifika testfallen som körs mot databaserna. De 

beskrivande figurerna är avskalade versioner av de grafer testerna körs mot. I 

de egentliga testerna användes grafer av varierande antal noder för att se skill-

nader i exekveringstider beroende på grafstorlek.  

Observera att det inte finns någon direkt vedertagen standard för benämningar 

av funktioner och element i grafdatabaser. Ett begrepp som används i en av 

databaslösningarna kan ha en helt annan benämning i en annan så generella 

ord och begrepp används i nedan beskrivningar. 

Pseudo-koden som uppkommer i beskrivningarna är även den generaliserad 

och kommer inte från någon specifik databaslösning utan är menade att besk-

riva frågorna på ett konceptuellt sätt. 

4.6.1 GetNodesOfClassInNode 

Detta testfall utgår från en startnod och traverserar sedan utgående kanter för 

att hitta alla barnnoder av en specifik klass. Se figur 4 där den gröna noden 

”Building1” är startnoden och grafen traverseras enligt de röda pilarna för att 

hitta alla väggar (”Wall#”) som tillhör byggnaden (de noder som ingår i den 

rödmarkerade ellipsen). 

 

Figur 4 Diagram över traverseringen i GetNodeOfClassInNode. 
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För att göra detta används funktionerna för att traversera grafer i de olika 

biblioteken. Frågan till databasen ser ungefär ut som följande pseudo-kod; 

TRAVERSE out FROM ”Building1” FILTER class = 

”Wall” DEPTHLIMIT = 0; 

Frågan säger att vi ska traversera alla utgående kanter med start från noden 

”Building1” och filtrera på klassen ”Wall”. Filtret beskriver vilka noder vi sö-

ker i traverseringen, i detta fall söker vi alla noder av klassen ”Wall”. 

”DEPTHLIMIT = 0” säger att vi inte har något maximalt djup utan traverserar 

noderna tills alla relevanta noder i vandringen är besökta. 

Testfallet används för att mäta hur snabb varje databaslösning är på att traver-

sera grafen. Vilken startnod som används samt vilka klasser som söks är god-

tyckligt. Eftersom exempelgrafen är en typ av trädgraf används ”Building1” 

som startnod då den ligger närmast roten (”Site”) och ”Wall” används som mål 

eftersom dessa är lövnoder. Dessa val ger en maximal vandringssträcka i en 

specifik gren av trädet. 
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4.6.2 GetAllNodesOfClass 

Detta testfall är utformat för att hitta samtliga noder av en specifik klass i hela 

grafen. Detta görs genom att ett uppslag (”look up”) i databasens schema. Att 

schemat används istället för graffunktioner beror på att denna fråga inte hante-

rar relationer mellan noder utan endast ska hämta alla noder av en viss klass, i 

detta fall klassen ”Wall” (se Fig. 5). 

 

Figur 5 Diagram över vilka noder som ska hämtas i GetAllNodesOfClass. 

 Som tidigare nämnts används schemat för att hämta dessa noder och det görs 

med hjälp av frågan; 

SELECT * FROM Vertices WHERE class = “Wall”; 

Frågan hämtar all information om noder från nod-samlingen ”Vertices” där 

nodens klass är ”Wall”. Frågan är uttryckt i SQL-format för enkelhets skull 

men ser olika ut beroende på databaslösning.  

Testet körs för att mäta hur lång tid det tar att hämta samtliga noder av en viss 

typ oberoende av nodrelationer i grafen. Det kan ifrågasättas varför dessa 

klassdefinitioner inte uttrycks som grafrelationer, detta beror på att nodernas 

typ av klass är metadata för att göra hanteringen lättare, inte en konkret kopp-

ling mellan två objekt. 
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4.6.3 GetPayloadInNode 

Utöver den sammankopplade grafen finns även ett antal självständiga noder av 

typen ”Payload”. Dessa noder finns i samtliga grafer men har utlämnats i tidi-

gare figurer då de inte direkt påverkar de tidigare testfallen. Varje ”Payload”-

nod har en egenskap (”property”) som innehåller en större mängd data (en me-

gabyte eller mer) (Se figur 6). Dessa ”Payload”-noder existerar endast i testda-

tabasen för att mäta tiden det tar att hämta en datamängd från en nod utan att 

påverkas av grafens struktur i övrigt. 

 

Figur 6 Beskrivning av grafen i GetPayloadInNode. 

Eftersom ”Payloadnoderna” är självständiga och inte en del av grafen kan vi 

inte använda några traverseringsfunktioner, detta är gjort för att försöka isolera 

själva datahämtningen så mycket som möjligt. Målet med testet är endast att 

mäta hur lång tid det tar att få tillgång till datan i egenskapen ”payload” utan 

att utföra några övriga operationer. Frågan som används för detta är; 

SELECT payloadString FROM Vertices  

WHERE class = ”Payload” LIMIT 1; 

Denna fråga hämtar en nod av klassen ”Payload” från samlingen Vertices och 

plockar ut egenskapen ”payloadString” och returnerar innehållet i denna.   
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4.7 Popularitet 

Ett hjälpmedel för att mäta popularitet av databaser är ”DB-Engines.com”. 

Hemsidan tillhandahålls av det österrikiska företaget ”Solid IT” och rankar 

olika databaser baserat på ett antal kriterier. 

Rankingen baseras på följande kriterier; 

• Hur många gånger systemet nämns på hemsidor – Detta åstadkoms 

genom att titta på antal sökresultat från tre sökmotorer, Google, Bing 

och Yandex 

• Generellt intresse av systemet – För detta mäts sökfrekvens för varje 

system på Google Trends 

• Frekvens av tekniska diskussioner om systemet – Här tittar man på 

antal frågor om systemet på de IT-relaterade fråge-forumen ”Stack 

Exchange” och ”Stack Overflow” 

• Antal jobberbjudanden – Hur ofta systemet benämns i jobbannonser 

på sidor som ”Indeed” och ”Simply Hired” 

• Antal professionella profiler som nämner systemet – På stora karriärs-

relaterade nätverk som ”LinkedIn” och ”Upwork” 

• Relevans på sociala medier – Här räknar de antal twitter tweets som 

nämner systemet. 

Ovanstående information är hämtad från ”DB-Engines” hemsida där de defi-

nierar sitt rankingsystem [10]. 

Med inspiration av ”DB-Engines” rankingsystem kommer denna delen av 

rapporten undersöka vissa av dessa kriterier för att se hur populariteten av 

varje system ser ut på nätet för att sedan jämföra resultatet med rankingen 

som ”Solid-IT” publicerar. De kriterier som undersöks är sökfrekvens, antal 

sökresultat och antal tekniska diskussioner om systemet. 

Det ska nämnas att dessa kriterier inte direkt visar hur många faktiska använ-

dare systemen har. Kriterierna leder inte heller till att några slutsatser om sy-

stemens kvalitet eller funktioner kan dras utan endast allmän popularitet på 

nätet.  

Populariteten kan vara både positiv och negativ beroende på vilket kriterium 

man tittar på. En ökad sökfrekvens kan bero på att fler vill använda systemet 

men den kan även bero på att en omfattande bug har uppstått i systemet vilket 

lett till fler sökningar. Undersökningen av popularitet anses ändå vara rele-

vant eftersom det visar på hur mycket information det finns om respektive 

databas på internet och hur lätt det är att hitta denna information. Det ger 

även en fingervisning för hur många användare respektive system har. 
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4.7.1 Sökfrekvens 

Genom att använda Google Trends kan en uppfattning bildas över hur populär 

en sökterm är på sökmotorn Google Search under ett visst tidsspann och inom 

ett visst geografiskt område. Tidsspannet som undersöks i detta fall är 14 Mars 

2018 till 14 Mars 2019 och det geografiska området är hela världen. 

Ur figur 7 kan man utläsa att ArangoDB och OrientDB ganska konsekvent 

ligger inom samma spann medan HypergraphDB kommer ganska långt under 

de båda andra. Detta påvisar antagligen att HypergraphDB är ett mindre pro-

jekt än de andra två. Siffrorna i figuren anger sökintresse i förhållande till den 

högsta söksiffran för den givna perioden och regionen. 

 

 

Figur 7 Jämförande diagram över sökfrekvens för de olika databaserna under perioden 14/3-18 till 14/3-
19 över hela världen. 

4.7.2 Antal sökresultat 

Denna del avser att undersöka hur mycket information som finns om systemet 

på nätet genom att titta på hur många träffar systemet har på sökmotorn Google 

Search. 

Söktermerna kommer bestå av samma termer som ”DB-Engines” använder, 

det vill säga systemets namn och ordet ”database”, för att sålla bort irrelevanta 

resultat. 

Figur 8 visar att OrientDB är databasen med flest träffar, en bit före ArangoDB 

medan HypergraphDB har betydligt färre än de två andra. HypergrapDB är i 

allmänhet ett mindre projekt än de andra två sett till både antal utvecklare och 

omfattning vilket diagrammet visar tecken på. 
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Figur 8 Totalt antal sökträffar på Google. 

Skillnaden mellan ArangoDB och OrientDB kan påverkas lite av att 

ArangoDB (2011) släpptes ett år senare än OrientDB (2010) och då under nam-

net ”AvocadoDB”. Namnet ändrades 2012 och görs sökningen 

”AvocadoDB+database” visas endast 1340 resultat vilket i sammanhanget kan 

anses försumbart. 

4.7.3 Tekniska Forum 

Tekniska forum syftar på hemsidor där användare kan ställa frågor om teknik 

och IT-relaterade ämnen. Det forum denna rapport hämtar information från är 

www.stackoverflow.com. StackOverflow är en av de mest vedertagna platser 

att ställa frågor om programmering och relaterade ämnen vilket gör att forumet 

passar till denna undersökning. 

Nedan resultat i figur 9 kommer från sökningar på de tre databasernas namn i 

StackOverflow, sökningarna är gjorda 11/4-19. 

127000

80200

7610

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Sökterm

A
n

ta
l t

rä
ff

ar

Sökresultat

OrientDB+database ArangoDB+database HypergraphDB+database

http://www.stackoverflow.com/


Utredande undersökning av NoSQL grafdatabaser  Christian Larsson 

29 

 

 

Figur 9 Antal sökresultat på StackOverflow. 

Antalet sökresultat på StackOverflow påvisar i princip samma resultat som i 

kapitel 4.7.2. 

4.7.4 Summering 

Tittar man på DB-engines ranking över grafdatabaser i februari månad 2019 

kommer OrientDB på en tredje plats med en uppåtgående trend, ArangoDB 

på fjärde plats med en uppåtgående trend och HypergraphDB kommer på 

21:a plats med en nedåtgående trend.  Detta stämmer bra överens med de re-

sultat denna rapport visar vilket antyder att rankingen antagligen påvisar 

verkliga, oberoende, resultat. 

Tittar man på historiken i DB-engines ranking har OrientDB och ArangoDB 

bytt plats ett antal gånger utan att någon av dem dragit iväg nämnvärt medan 

HypergraphDB aldrig riktigt kommit nära de andra två. 

Det skall dock observeras att både ArangoDB och OrientDB är multimodell-

databaser medan HypergraphDB endast är en grafdatabas. Detta kan vara en 

anledning till att de två första får fler träffar eftersom resultat för sökningar 

gällande deras användande som exempelvis Document- eller Key/value-data-

bas också räknas in. En observation som dock motsätter sig denna påverkan 

är att Neo4j, som är en ren grafdatabas, har högst ranking [11].   
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten av de undersökningar som gjorts. 

5.1 Organisation 

Organisationen bakom de tre databaserna skiljer sig rätt rejält. OrientDB har 

större aktörer i form av CallidusCloud och SAP i ryggen. Detta ger dem antag-

ligen en stadigare situation ekonomiskt sett än de andra två. OrientDB har även 

en aning större organisation än ArangoDB sett till respektive GitHub-förvar 

men de ligger inom samma storleksordning. HypergraphDB har däremot en 

mindre organisation än de andra två. 

5.2 Datamodell 

Projektens datamodeller skiljer sig en del i implementation men är konceptuellt 

lika. ArangoDB och OrientDB har ganska abstrakta modeller för att spara data 

enligt några av de vedertagna ”NoSQL”-modellerna så som ”Document-store” 

och ”Key/Value-store” medan HypergraphDB använder objekt av JavaBeans-

klasser för att spara data i noder.  

5.3 Prismodell 

De tre databasernas grundversioner (”Community versions”) är utgivna under 

Apache-2.0-licensen vilket betyder att de är fria att använda i kommersiella 

projekt. 

OrientDB och ArangoDB erbjuder även ”enterprise”-versioner som främst syf-

tar till att utöka skalbarhet och säkerhet för databaserna. Varken OrientDB eller 

ArangoDB publicerar ett pris på dessa ”enterprise”-versioner utan potentiella 

kunder ombeds kontakta dem för prissättning, detta leder till att det är svårt att 

avgöra värdet i dessa versioner. 

5.4 Popularitet 

Populariteten mellan de tre databaserna följer egentligen en röd tråd genom de 

tre valda parametrarna sökfrekvens, antal sökresultat samt diskussioner på tek-

niska forum. OrientDB och ArangoDB ligger på ungefär samma nivå i den 

förstnämnda medan OrientDB har en ganska klar ledning i de två andra. Hyper-

graphDB kommer långt efter de andra två i samtliga parametrar. 
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5.5 Prestanda 

I denna del av rapporten beskrivs resultaten av de prestandatest som utförts 

genom att använda den testapplikation som utvecklats och som beskrivs i av-

snitt 4.4. Samtliga tester kördes på fyra olika datamängder, en med cirka 

20 000 noder, en med cirka 100 000 noder, en med cirka 500 000 noder, samt 

en med cirka 1 000 000 noder.  

Tabell 2 Mängden noder av varje sort i de olika datamängderna. 

Benäm-

ning 

Bygg-

nader 

Våningar per 

byggnad 

Väggar 

per vå-

ning 

Dörrar 

per vå-

ning 

Lastnoder 

(”Pay-

load”) 

db_20k 10 20 50 50 100 

db_100k 10 100 50 50 100 

db_500k 10 100 250 250 100 

db_1M 10 200 250 250 100 

  

5.5.1 GetNodesOfClassInNode 

I denna del av rapporten presenteras testfallet ”GetNodesOfClassInNode” som 

beskrivs i avsnitt 4.5.1. Som tidigare nämnts är detta test designat för att mäta 

hastigheten på traverseringar i databasen för att hitta noder av en speciell typ. 

Se figur 10 för uppmätta tider för körningar, i sekunder, då 20 000, 100 000, 

500 000  respektive 1 000 000 noder används. 
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Figur 10 Tidtagningar för testet GetNodesOfClassInNode med varierande storlek på mängden noder. 

Figur 10 visar att databaserna presterar likvärdigt vid 20 000 noder men då 

mängden noder växer halkar HypergraphDB efter medan förhållandet mellan 

OrientDB och ArangoDB hålls relativt konstant jämfört med HypergraphDB. 
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5.5.2 GetAllNodesOfClass 

Detta test är gjort för att testa hur lång tid det tar att hämta samtliga noder av 

en klass, för utförligare beskrivning se tillbaka på kapitel 4.5.2. Figur 11 visar 

tiden i sekunder för testet kört mot en datamängd av 20 000, 100 000, 500 000 

respektive 1 000 000 noder. 

 

Figur 11 Tidtagningar för testet GetAllNodesOfClass med varierande storlek på mängden noder. 

Det uppenbara i figur 11 är att ArangoDB tar längre tid på sig än de andra 

två, OrientDB och HypergraphDB. Även om tiderna ligger inom samma stor-

leksordning kan det vara av intresse att i vidare undersökningar försöka ta 

reda på vad detta kan bero på. 
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5.5.3 GetPayloadInNode 

Detta test tittar på hur lång tid det tar att hämta en större mängd(1MB) data 

från en nod, se 4.5.3 för en utförligare beskrivning. Figur 12 visar tiden i se-

kunder för testet kört mot en datamängd av 20 000, 100 000 respektive 

1 000 000 noder. 

 

Figur 12 Tidtagningar för testet GetPayloadInNode med varierande storlek på mängden noder. 

Ovan resultat visar i princip konstanta värden som ej verkar bero på antalet 

noder i grafen. Att HypergraphDB ganska markant ökar i körningarna mot 

db_1M kan tänkas bero på begränsningar i servermjukvaran i form av min-

nesbrist, detta är dock inget som undersökts i denna rapport. 

 

Eftersom tiderna i detta test inte direkt verkar påverkas av antalet noder kör-

des GetPayloadInNode även mot varierande storlek på payloaden. Figur 13 

visar körningar mot datamängder innehållande payload-noder av storleken 

1Mb, 5Mb samt 10Mb. Samtliga tester nedan kördes mot db_20k. 
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Figur 13 Genomsnittlig körtid för testet GetAllNodesOfClass med varierande storlek på datan i noder-
nas "payload-sträng". 

Figur 13 visar att OrientDB hamnar efter ArangoDB och HypergraphDB i 

alla tre testfall. Jämfört med figur 12, som inte visade någon nämnvärd skill-

nad mellan de olika testfallen där nodantal varierades, visar figur 13 att tiden 

det tar att hämta data växer med datans storlek.  
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6 ANALYS 

I detta kapitel analyseras och sammanfattas resultaten av de olika undersök-

ningarna. 

6.1 Organisation 

När det kommer till organisation ligger HypergraphDB långt efter både 

OrientDB och ArangoDB. Både OrientDB och ArangoDB har multinationella 

organisationer med kontor och utvecklare i flera länder meden HypergraphDB 

är ett mindre projekt med ett tiotal utvecklare [12]. 

6.2 Datamodell 

HypergraphDB skulle kunna vara smidigt att använda i de fall då Java-objekt 

ska sparas men mer otympliga i fall där primitiv data skall sparas eftersom en 

specifik JavaBeans-klass bör skapas för varje ”typ” av nod. Detta kan kopplas 

till att HypergraphDB främst är utvecklad för att agera som integrerad databas 

i en applikation vilket även förstärks av att de inte har någon färdig mjukvara 

för att köras på en extern server. Eftersom databasen i detta projekt ska köras 

på en extern server skulle det innebära att en servermjukvara, mer sofistikerad 

och produktionsredo än den som utvecklats för prestandatesterna i denna ut-

redning, skulle behöva implementeras. 

6.3 Prismodell 

De tre databaserna, OrientDB, ArangoDB samt HypergraphDB erbjuds under 

Apache2.0-licensen vilket betyder att de är fria att använda för kommersiellt 

bruk. OrientDB och ArangoDB erbjuder även ”enterprise”-versioner som utö-

kar skalbarhet och säkerhet. De erbjuder även kundsupport i sina ”enterprise”-

versioner. Detta innebär att OrientDB och ArangoDB antagligen är mer läm-

pade att använda i ett kommersiellt projekt än HypergraphDB om behovet av 

nämnda tjänster skulle uppstå. 

Vidare är det svårt att säga hur OrientDBs och ArangoDBs ”enterprise”-vers-

ioner mäter sig mot varandra utan att veta priset på dessa 

. 
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6.4 Popularitet 

Databasernas popularitet återspeglar i princip storleken på organisationerna. 

Kapitel 4.7 visar att OrientDB är mest populär i samtliga undersökningsme-

toder relativt tätt följt av ArangoDB medan HypergraphDB kommer långt ef-

ter. Skillnaden mellan OrientDB och ArangoDB kan till viss del bero på att 

ArangoDB släpptes ett år senare än OrientDB och då under namnet 

”AvocadoDB”. Som också nämns i kapitel 4.7 resulterar en sökning på 

”AvocadoDB” endast i 1340 resultat vilket i sammanhanget anses försumbart. 
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6.5 Prestanda 

Tidtagningarna i prestandatesten visar ett intressant mönster där varje databas 

är snabbast i varsitt test men också långsammast i varsitt. Sammantaget sett 

verkar dock OrientDB hantera grafoperationerna bäst då GetNodesOFClassIn-

Node är utformat för att mäta tiden det tar att traversera i grafen. Figur 14 visar 

att OrientDB ligger bra till i GetNodesOfClassInNode samt GetAllNo-

desOfClass men sämre i GetPayloadInNode.  

GetPayloadInNode är designat för att hämta en specifik mängd data på en 

självstående nod medan de andra två testen mäter tiden det tar att hitta specifika 

noder. Detta leder till att OrientDB, enligt datan i denna rapport, passar bättre 

till grafer där man har ett stort antal noder men något sämre i databaser där 

grafen är liten men storleken på egenskaperna är stora. 

 

Figur 14 Sammanställning av resultaten från de tre testfallen. 

Observera att resultaten av testfallet som presenterades i figur 12 inte är en del 

av figur 14 eftersom resultatet ansågs ointressant då tiderna ej varierade nämn-

värt med växande nodantal. 
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7 DISKUSSION 

När det kommer till att navigera i djungeln av olika databaslösningar är det inte 

helt lätt att gå från den ena databaslösningen till den andra. En erfarenhet som 

upptäcktes under arbetet med denna utredning är att det inte finns någon direkt 

standard när det kommer till hur olika NoSQL-databaser hanterar data utan alla 

implementerar sina egna metoder och uttryck, även när de konceptuellt liknar 

varandra. 

Detta leder till att det inom en begränsad tidsram gör det svårt att designa ett 

testprojekt som är 100% rättvist då det nästan alltid finns optimeringar och 

ändringar att göra för att få de olika systemen att prestera bättre. Tittar man på 

tidigare resultat av prestanda-tester tyder det på samma sak. OrientDB skriver 

till exempel “The NoSQL market is fragmented and there is no standardized, 

meaningful benchmark to test products against each other” samt “things can 

dramatically change when the vendors are consulted” gällande prestanda- 

(“benchmark”)-tester i allmänhet [13]. 

Exempel på parametrar som kan påverka databasernas prestanda är hårdvara, 

operativsystem, datastruktur (hur grafen är uppbyggd), systeminställningar, in-

ställningar för databaserna (så som cacheanvändning och indexeringar) samt 

testapplikationens implementering med mera. Att optimera varje databas till 

fullo skulle kunna ta oändligt med tid. Valet föll istället på att använda databa-

sernas standardinställningar genom att köra testerna mot nyinstallerade vers-

ioner av databaslösningarna samt använda utgivarnas manualer för hur struk-

turen i databaserna ska se ut. 

De tester som utförts i denna rapport är specifika för vad databasen skall an-

vändas till och är inte utformade för att vara en generell jämförelse, detta leder 

till att det är svårt att jämföra resultaten med andra tester och resultat.  

Med detta sagt kan det också ses som en positiv sak att testa databaserna enligt 

standardinställningar utan optimeringar eller specifika inställningar. Att utreda 

optimala förutsättningar för databaserna är en fråga om tid och pengar. Ett be-

slut måste tas gällande värdet i att lägga tid på att optimera databasen till fullo 

eller om den tiden skulle göra sig bättre någon annanstans. 
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8 SLUTSATS 

Frågeställningen för denna undersökning var att ta reda på vilken av databa-

serna ArangoDB, OrientDB och HypergraphDB som passade bäst för att spe-

cifikt användningsfall där data skall representeras och hanteras i form av en 

graf. Undersökningen baserades på ett antal kriterier, nämligen databasernas 

organisation, popularitet, datamodeller samt prestanda.  

OrientDB och ArangoDB har båda organisationer som är större och mer ut-

vecklade än HypergraphDBs vilket leder till att de kan vara mer lämpade att 

använda i en kommersiell produkt. OrientDB har även stora namn, så som 

SAP, som ägare vilket kan ses som en fördel jämfört med ArangoDB och 

HypergraphDB. 

Populariteten för databaserna återspeglar ganska bra deras respektive organi-

sation. OrientDB har störst popularitet i samtliga tre kriterier, ”Sökfrekvens”, 

”Antal sökresultat” och ”Tekniska forum”. OrientDB ligger också före 

ArangoDB och HypergraphDB på DB-engines.com (9/5-19). 

Datamodellerna för att lagra data i noderna för OrientDB och ArangoDB är 

snarlika medan HypergraphDBs datamodell skiljer sig en aning. För ett projekt 

där en extern databasserver skall användas är det smidigare att använda 

ArangoDB eller OrientDB eftersom de erbjuder en serverlösning för sin data-

bas. 

När det kommer till prestanda kan ingen klar vinnare utses utan som nämnts i 

kapitel 6.2 är varje databas snabbast i varsitt test. OrientDB presterar dock bäst 

om man slår samman de tester som är utformade för att mäta relationella graf-

operationer, det vill säga GetNodesOfClassInNode och GetAllNodesOfClass. 

Syftet med denna utredning var att ta reda på vilken av databaserna ArangoDB, 

OrientDB och HypergraphDB som passar bäst till det specifika användsnings-

fallet då data tillhörande ett byggnadskomplex skall sparas i graf-format. Re-

sultaten av utredningen visar att OrientDB är den bästa databasen att använda 

i just detta projekt baserat på de specifika kriterier som undersökts. ArangoDB 

ligger inte långt efter OrientDB medan HypergraphDB ligger i en annan stor-

leksordning när det gäller samtliga kriterier, bortsett från prestanda, som un-

dersökts i denna rapport. 
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9 FRAMTIDA ARBETE 

I denna utredning utfördes prestanda-tester utan att riktigt gå in på djupet gäl-

lande optimala förutsättningar och inställningar för de tre databaserna. De pre-

standa-tester som utfördes ger en fingervisning för databasernas prestanda men 

utfördes i princip som ”blackbox-tester”. Detta gjordes främst på grund av tids-

brist då det tar längre tid att fullt ut lära sig varje databaslösning än vad om-

fattningen av detta projekt tillåter. Framtida bearbetning skulle innebära att fo-

kusera på varje databas för sig och försöka optimera den i så stor utsträckning 

som möjligt. 

I samband med detta skulle det också vara intressant att implementera paral-

lellisering i testapplikationen. Den applikation som utvecklats i denna utred-

ning skickar endast en förfrågan åt gången och väntar på svar innan en ny 

skickas. En viktig del när det gäller databasaccess är att den ska klara av att 

hantera multipla förfrågningar på samma gång. 

Det skulle också vara intressant att mäta prestandan med en annan metod än 

System.nanoTime(). Att mäta prestanda och göra det på ett rättvist sätt är en 

hel vetenskap i sig där det finns många intressanta områden att utforska [14]. 

En metod författaren av denna uppsats anser intressant är verktyget Java 

Microbenchmark Harness (”jmh”). 
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