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Sammanfattning 
 

En realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation kategoriseras som en molntjänst och 

en molntjänst består utav en webbapplikation och en eller flera databaser. MongoDB 

som används i projektet är en icke-relationsdatabas. För att uppnå realtid används 

verktyget HTML5 WebSockets. Problemet är att hur ska den realtidsbaserade 

kollaborativa webbapplikationen byggas upp för att kunna uppdatera datan så snabbt 

som möjligt vid förändring. Databaserna som testas mot varandra är MySQL mot 

MongoDB och för att testa databaserna byggs en realtidsbaserad kollaborativ 

webbapplikation för modellering av UML-diagram. För att testa hypotesen utförs ett 

experiment och experimentet påvisade att hypotesen stämde delvis. MongoDB är 

snabbar på att uppdatera ett specifikt objekt jämfört med MySQL i tre av fyra testfall 

och för att hämta all data presterar databaserna nästan identiskt i alla testfallen. För 

fortsatt arbete är de intressant att testa en större datamängd och se hur det påverkar 

hämtningstiden när all data hämtas från databaserna. 

Nyckelord: [Realtid, NoSQL, MongoDB, WebSockets, Socket.IO, Node.js] 
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1 Introduktion 

Teamarbeten i företag och mellan företag har en stor roll i att företagen lyckas. I dagens 

samhälle så finns inte alltid anställda eller företag på samma geografiska plats och därför 

söker företag ett lättare sätt att utföra teamarbeten. Det är pga av detta som företag bör 

förflytta sitt teamarbete till webben för att använda realtidsbaserade kollaborativa 

webbapplikationer (Dang & Ignat 2016). En realtidsbaserade kollaborativa webbapplikation 

är en webbapplikation där flera användare kan ändra i samma dokument samtidigt (Shen & 

Sun 2012). Fördelen med realtidsbaserade kollaborativa webbapplikationer är att flera 

användare kan ändra i ett gemensamt objekt. Ett objektet kan t.ex. vara ett gemensamt 

textdokument eller programkod, men oavsett typ av objekt så finns det krav från användaren 

samt krav för designen för en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation. Ett krav för 

designen för en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation är realtid. Realtid innebär att 

användare kan direkt se varandras uppdateringar i det delade objektet. En realtidsbaserad 

kollaborativ webbapplikation kategoriseras som en molntjänst och en molntjänst består utav 

en webbapplikation och en eller flera databaser. 

För att få exempelvis företag att röra sig mot webben och börja använda realtidsbaserade 

kollaborativa webbapplikationer måste webbapplikationen fungera lika bra som en 

applikation i Windows miljön. 

Problemet är hur ska den realtidsbaserade kollaborativa webbapplikationen byggas upp för 

att kunna uppdatera datan så snabbt som möjligt vid förändring. En realtidsbaserad 

kollaborativ webbapplikation är en molntjänst och som det nämndes tidigare så består en 

molntjänst utav en webbapplikation och en eller flera databaser. Valet av databas är en 

avgörande faktor för uppdateringstiden av data för webbapplikation och detta arbete ska 

försöka besvara denna frågan. 

I detta arbete används två olika databaser, MySQL och MongoDB. MySQL är en 

relationsdatabas och MongoDB är en NoSQL icke-relationsdatabas. Det finns fyra olika typer 

av NoSQL databaser: grafdatabas, nyckelvärde-lagrings databas, kolumn lagrings databas 

och dokumentdatabas (Bhogal & Choksi 2015). I detta arbete används MongoDB som är en 

dokumentdatabas. 

Tidigare nämndes det att ett krav för en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation är 

realtid. För att uppnå realtid används ett relativt nytt verktyg och verktyget är HTML5 

WebSockets. HTML5 WebSockets används för att skapa en full duplex uppkoppling mellan 

klient och server. Detta för att klienten inte ska behöva göra en ny förfrågan till servern hela 

tiden för att uppdatera datan. 

Målet är att ta reda på vilken databastyp, MySQL eller MongoDB som ger den lägsta 

uppdateringstiden när en förändring sker i UML-diagrammet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation 

En realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation är en webbapplikation där flera användare 

kan ändra i samma dokument samtidigt i realtid, ett exempel på detta är Google Docs. Detta 

innefattar inte bara skrivapplikationer, det finns realtidsbaserad kollaborativa 

programmeringsapplikationer som t.ex. Code Bunker. För att utveckla en bra 

realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation ur en användares synpunkt finns det fyra 

avgörande krav för användarens upplevelse enligt Shen & Sun (2012): 

1. Snabb lokal respons. Responstiden för den lokala användarens operationer på den 

lokal replikan i en gemensam session bör vara lika snabb som om användaren arbetar 

ensam. 

2. Totala arbetes konservering. Alla användares arbete, särskilt deras parallella arbete, 

ska bevaras i en gemensam session. 

3. Oförhindrad interaktion. Alla användare bör tillåtas att utföra operationer på föremål 

i den delade datakällan vid alla tidpunkter. 

4. Anpassningsbar arbetssamverkan. Användare bör kunna anpassa hur de samarbetar 

enligt nätverksmiljöer och samarbetsbehov. 

Realtidsbaserade kollaborativa applikationer designas oftast även för att möta följande krav 

enligt Fan & Sun (2012): 

1. Realtid: Användare kan direkt se varandras uppdateringar i det delade objektet. 

2. Distribuerat: Användare kan redigera det delade objektet från var som helst över 

nätet, oavsett geografisk plats. 

3. Obegränsat: Användare kan fritt och samtidigt redigera någon del av ett delade 

objektet när som helst. 

Tidigare i kapitlet förklarades det vad en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation 

används för, men hur fungerar det? En realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation är en 

typ av molntjänst där objekt som textdokument och koddokument kan existera och delas 

med andra via webben. Ett moln är egentligen en webbapplikation och en webbserver, där 

alla information för ett arbete finns lagrad och tillgänglig. I molnet kan det finnas flera 

användare där en användare kan arbeta och dela ett gemensamt objekt. Se figur 1. 
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Figur 1 – Figur ett visar vad en molntjänst är, samt hur person 1 gör en förändring i det 

gemensamma UML-diagrammet och hur förändringen uppdateras för personerna 2 och 3. 

Figur 1 visar att servern är en avgörande faktor för att att uppdatera UML-diagrammet för 

alla användare i molnet när en användare ändrar något i UML-diagrammet.  

2.2 NoSQL 

En viktig teknisk del för det här projektet är NoSQL(Not only SQL). NoSQL är inte 

motsatsen till MySQL, men skillnaden mellan MySQL och NoSQL är att NoSQL är en icke-

relationsdatabas. NoSQL har en flexibel schemadesign som kan ändras utan att orsaka 

driftstopp eller trafikstörningar, till skillnad från relationsdatabaser som har ett fast 

designschema. Se figur 2 och 3 för att se skillnaden mellan MySQL och NoSQL. 

 
Figur 2 - MySQL databasstruktur (skärmdump från MySQL Workbench, utgiven av Oracle 

Corporation). 
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Figur 3 – NoSQL, MongoDB databasstruktur. 

NoSQL utformades även för distribuerade datalager för storskaligt databehov som t.ex. 

Facebook. NoSQL drar nytta av att skala ut, vilket innebär att NoSQL sprider ut sin 

belastning över många databasservrar. Detta göras inte i detta projekt då tillgångarna är 

begränsade. NoSQL har fastställt en spårningslista för att hantera stora mängder av data 

effektivt, trots att NoSQL inte har samma distinkta egenskaper eller data integritet som 

MySQL (Bhogal & Choksi 2015). Det finns fyra olika typer av NoSQL databaser: grafdatabas, 

nyckelvärde-lagrings databas, kolumn lagrings databas och dokumentdatabas (Bhogal & 

Choksi 2015). 

2.2.1 Grafdatabas 

En grafdatabas är designad för den data som är välrepresenterad som en graf och vars 

element som är sammankopplade med ett antal av relationer mellan dem. Ett exempel på en 

grafdatabas är Neo4j (Hoksza & Jelinek 2015). En grafdatabas som Neo4j är byggt med 

noder, relationen mellan noder och noders egenskaper. En grafdatabas är mest användbar 

när intresset inte är datan i sig utan när intresset är relationen mellan data (Bhogal & Choksi 

2015). För att se hur en datatabell skapas i Neo4j se figur 4. 

 
Figur 4- hur en nod skapas i Neo4j med kommandot ”CREATE”. 
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2.2.2 Nyckelvärde-lagrings databas 

Nyckelvärde-lagrings databas används för att lagra data utan något schema för 

datalagringen. All data består ut av ett index och ett värde. Ett exempel på en sådan databas 

är Cassandra (Swaminathan & Elmasri 2016). En nyckelvärde-lagrings databas som 

Cassandra använder sig av en hashtabell där det är en unik nyckel och en pekare för att 

specificera ett sett av värden. Data kan bara hämtas av nyckeln, men datan kan fortfarande 

vara ostrukturerad då den inte behöver ett setschema över nyckelvärdespar (Bhogal & 

Choksi 2015). För att se hur en datatabell skapas i Cassandra se figur 5. 

 
Figur 5 – hur en datatabell skaps  i Cassandra med kommandot ”create table”. 

2.2.3 Kolumn lagrings databas 

Kolumn lagrings databas lagrar datatabeller som en sektion av kolumner av data, en invers 

av det vanliga sättet att lagra datatabeller, som är att lagra datan som en rad av data. Ett 

exempel på en sådan databas är Hbase (Swaminathan & Elmasri 2016). En rad av kolumner 

definieras av en radnyckel. En rad kan ha olika antal kolumner och en kolumn kan ha flera 

kolumner inuti sig. En sån typ av kolumn kallas för en superkolumn (Bhogal & Choksi 2015). 

För att se hur en datatabell skapas i Hbase se figur 6. 

 
Figur 6 – hur en datatabell skapas i Hbase med kommandot ”create”. 

2.2.4 Dokumentdatabas 

Dokumentdatabas är en utvecklad version av nyckelvärde-lagrings databas där datan har 

flera indexes för varje dokument i databasen. Ett exempel på en vanlig databas för denna 

typen är MongoDB (Swaminathan & Elmasri 2016). En dokumentdatabas använder hela 

dokument av strukturerade datafiler, t.ex. XML som ett dataset. En rad av kolumner och 

dess partners lagras oftast tillsammans i ett dokument (Bhogal & Choksi 2015).  MongoDB är 

den databas som används i detta projekt och för att se hur en datatabell skapas i MongoDB 

se figur 7. 

 
Figur 7 – hur en datatabell skapas i MongoDB med kommandot ”createCollection”. 
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2.3 HTML5 WebSockets 

En annan relativt ny teknik som används för detta projekt är HTML5 WebSockets. Vad 

WebSockets kan användas för att ge användaren på hemsidan en full duplexuppkoppling 

mot webbservern. Användaren behöver bara skicka en förfrågan till servern och därefter är 

det full duplex kommunikation tills användaren eller servern avslutar kommunikationen. 

Detta innebär att servern eller användaren på hemsidan kan skicka data när som helst till 

varandra samtidigt. Vad WebSockets gör rent tekniskt är att WebSockets gör det möjligt för 

en klient att kommunicera med en server och servern kan kommunicera med klienten 

samtidigt. Om WebSockets jämförs med Ajax som används för exempelvis single-page 

webbapplikationer kan inte Ajax användas för att skapa en full duplexuppkoppling. Klienten 

måste först skicka en förfrågan till servern efter att servern besvarat frågan kan servern 

skicka tillbaka information till klient som gjorde förfågan. WebSockets har också påvisats 

använda 50% mindre nätverksbandbredd (Puranik, Feiock & Hill 2013). WebSocket 

standarden förenklar även den komplexitet som finns när det kommer till full-duplex 

kommunikation på webben (Marion & Jomier 2012). HTML5 WebSockets har sina 

nackdelar gentemot ren TCP (Agarwal 2012). Ren TCP är när sockets används i en 

applikation som ligger i operativsystemets miljö och inte på webben. En Applikation som 

använder ren TCP är snabbare än en webbapplikation som använder WebSockets (Agarwal 

2012). WebSockets kan implementeras på olika sätt, men i detta projekt har det valts att 

använda Node.js och ett tredjeparts API.   

2.3.1 Node.js 

Node.js är en server-side plattform byggt på Google Chrome’s JavaScript Engine. Node.js är 

en JavaScript miljö som används för att kommunicera med databaserna. Utöver Node.js är 

även Socket.IO nödvändigt för att implementera WebScokets. Socket.IO är en WebSocket 

baserad tredjepart överföringsprotokoll för Node.js. Socket.IO gör det möjligt för JavaScript 

på klientsidan att kommunicera med server JavaScriptet Node.js och Socket.IO gör det 

möjligt för Node.js att kommunicera med alla klient JavaScript. Det finns flera alternativ 

utöver Socket.IO som µWebSockets, Total.js och Faye (developer.mozilla.org, 2017). 

Fördelen med Socket.IO är att det fungerar på alla webbläsare och plattformar (Socket.IO). 

Se figur 8 för ett exempel på WebSocket. 
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Figur 8 – Kod för att skapa en WebSocket, full duplex mellan klienten och servern med 

Node.js och Socket.IO (skärmdump från Atom.io, utgiven av GitHub Inc). 
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3 Problemformulering  

3.1 Problemet 

I dagens samhälle har teamarbeten en stor roll i både företag och organisationer. Väldigt ofta 

så är anställda i företaget eller anställda emellan olika företag inte på samma geografiska 

plats (Dang & Ignat 2016). Att skicka data mellan företagen eller organisationerna via 

exempelvis email är inte det bästa alternativet för en effektiv arbetsprocess. Detta beror på 

att tid slösas bort för att skicka data mellan olika parter för att uppdatera den existerande 

datan hos alla parter. Det är pga detta företag och organisationer bör flytta teamarbeten till 

ett realtidsbaserat kollaborativt system, men varför ett realtidsbaserat kollaborativt system 

på webben? 

Anledningen till att företag och organisationer bör förflytta sitt teamarbete till webben 

istället för att skaffa en programvara beror på två saker. Den första orsaken är 

realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation ger en färdig plattform som går att använda 

direkt då dagens datorer har en inbyggd webbläsare (Dang & Ignat 2016). Användare 

behöver inte installera tunga programvaror för att kunna påbörja arbetet och kan bidra till 

det delade objektet på ett snabbt och enkelt sätt. Den andra orsaken är att om en 

programvara används kommer tillgängligheten vara begränsad. Då bara specifika datorer 

kan används för arbeta med det realtidsbaserade kollaborativa systemet. Genom att använda 

realtidsbaserad kollaborativa webbapplikationer som Google Docs eller Codebunk undviker 

företag problemet med t.ex. email och får därmed en effektivare arbetsprocess (Dang & Ignat 

2016). 

Problemet är hur ska den realtidsbaserade kollaborativa webbapplikationen byggas upp för 

att kunna uppdatera datan så snabbt som möjligt vid förändring. Om t.ex. ett svenskt företag 

samarbetar med ett norskt företag i ett projekt så ska uppdateringstiden av datan inte vara 

mer än några sekunder. För att uppnå en låg uppdateringstid finns det en avgörande faktor. 

Den avgörande faktorn för att ha en snabb webbapplikation som hanterar data är databasen, 

databasens struktur, men framförallt vilken typ av databas som används för den 

realtidsbaserad kollaborativa webbapplikation. I Győrödi, et al., (2015) forskning utfördes 

tester mellan MongoDB och MySQL för att avgöra vilken databastyp som skapar, 

uppdaterar, hämtar och ta bort data på kortast tid i ett forum. Resultatet av den forskningen 

påvisade att NoSQL uppdaterar data mer än 30 gånger snabbare än MySQL när det är 

mycket data som hanteras. Detta bevisar att valet av databastyp har en stor påverkan på 

webbapplikationen. Detta beror på att en viss databastyp kan vara bättre för en vis 

applikation och sämre för en annan. 

I Győrödi, et al., (2015) testades MongoDB mot MySQL för att ta reda vilken databas som 

skapar, uppdaterar, hämtar och ta bort data på kortast tid för ett forum. Testerna utfördes på 

stora och små datamängder, men testerna gjordes en väg. Testet för uppdateringstiden 

utfördes genom att uppdatera en kommentar och mäta tiden från att uppdateringen gjordes i 

forumet tills uppdateringen fanns i databasen. Detta test liknar testet som utförs i detta 

projekt, men skillnaden är att testet i detta projekt mäter uppdateringstiden från att en 

förändring sker i UML-diagrammet  av en klient tills förändringen syns för resterande 

klienter. 
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Syftet med detta projekt är att ta reda på vilken typ av databas, MySQL eller NoSQL som är 

det bästa alternativet för en realtids kollaborativ webbapplikation, som är gjord för att skapa 

och hantera UML-diagram. Anledningen till att en dokumentdatabas som Mongo DB har 

valts utöver de andra NoSQL databastyperna beror på följande: 

1. Datan ska inte visualiseras mha grafer. Då finns det ingen anledning till att använda 

en grafdatabas som Neo4j. 

2. Det ska lagras flera värden för varje tabell vilket gör att en nyckelvärde-lagrings 

databas inte är det bästa alternativet då ett index lagras endast med ett värde. 

3. Datan kommer inte bestå utav massa rader och kolumner vilket utesluter kolumn 

lagrings databas som ett bra alternativ för webbapplikationen. 

Under dessa tre år på Högskolan i Skövde har ett antal kurser involverat modellering och i 

dessa kurser har teamarbeten haft en stor roll. Det gick inte att jobba enskilt då alla individer 

som var delaktiga i teamarbetet var tvungna att arbeta vid samma dator. Detta pga att det 

inte fanns någon realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation som gav möjligheten att 

arbeta med modellering av UML-diagram. Detta gav en negativ effekt för arbetsprocessen då 

effektiviteten var låg. Anledningen till att valet av applikation blev en realtidsbaserad 

kollaborativ webbapplikation för modellering av UML-diagram beror på att det existerar ett 

problem med realtidsbaserade kollaborativa webbapplikationer. Problemet är att 

realtidsbaserade kollaborativa webbapplikationer inte fungerar bra för distribuerade team 

pga att applikationen blir långsammare när datamängden, antalet aktioner och antalet 

användare ökar (Dang & Ignat 2016). En faktor som orsakar fördröjning för en 

realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation är nätverket och den faktorn är svår att 

undkomma. Valet av databas är en faktor som har en stor inverkan på webbapplikationens 

prestanda som det beskrivs i Győrödi, et al., (2015) forskning och den faktorn går att 

påverka. Målet är att ta reda på vilken databastyp som ger den lägsta uppdateringstiden när 

en förändring sker i UML-diagrammet. Det som ställer krav på databaserna är att 

databaserna måste finna ett specifikt objekt, tabell eller kollektion och uppdatera objektets 

attribut och sedan skicka ut de uppdaterade attributen till alla klienter. 

Ett delproblem som existerar är att datan ska uppdateras utan att användaren ska behöva 

ladda om webbsidan. Detta pga att få ett så korrekt svar som möjligt på vad 

uppdateringstiden är. Om sidan laddas om kommer hemsidan hämta om all data, inte bara 

den som blivit uppdaterad, det är pga detta som verktygen Node.js och Socket.IO behövs. En 

förändring i UML-diagrammet innebär att när exempelvis en process i ett flödesdiagram får 

en ny position i diagrammet. Uppdateringstiden som kommer att mätas är från när en 

process får en ny position i diagrammet tills den nya positionen blir uppdaterad för 

resterande klienter. Anledningen till att denna aktion, att flytta exempelvis en process i 

diagrammet valdes beror på att denna aktion var den vanligaste i kurserna med UML-

modellering. 
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3.1.1 Hypotes 

Hypotesen är att 

en NoSQL databas, specifikt MongoDB bör vara lämpligare att använda än MySQL för 

uppdatering av data för en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation för modellering 

av UML-diagram. 

Detta antagande baseras på tidigare forskning där det bevisades att MongoDB är snabbare 

än MySQL när det kommer till uppdatering av data (Győrödi, Győrödi, Pecherle & Olah 

2015).  

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Metoddiskussion 

För att testa hypotesen, samt att besvara problemformuleringen kommer ett experiment att 

göras. Experimentet görs för att påvisa vilken databas, MySQL eller MongoDB som 

uppdaterar data snabbast när det kommer till en realtidsbaserad kollaborativ 

webbapplikation för modellering av UML-diagram. Anledningen till att valet av 

forskningsmetod blev experiment beror på att Wohlin, et al., (2012) skriver att det är det 

bästa sättet för bekräfta ens hypotes. Wohlin, et al., (2012) nämner dock även att det är svårt 

att ha koll på ett experiment som sker online, då det finns ingen direkt kontroll över det. Det 

finns flera faktorer som kan komma påverka testerna när de görs vilket i sin tur ger ett 

felaktigt resultat.  Ett exempel på en faktor som kan orsaka felaktiga mätningar är servern. 

Om servern där databaserna är placerade blir överbelastad så kommer serverns prestanda 

att minskas. En annan faktor som kan påverka testerna och dess resultat  är nätverkets 

bandbredden. Om nätverkets bandbredd sänks så kommer detta påverka resultatet av 

experimentet då uppdateringen av datan blir långsammare. Nackdelen med metodvalet är 

att experimentet måste göras online för att svara på problemformuleringen. 

Några som hade liknande forskningsproblem är Győrödi, et al., (2015) där ett experiment 

gjordes för att testa MySQL mot MongoDB för en forums applikation. Skillnaden mellan 

Győrödi, et al., (2015) forskningsmetod och forskningsmetoden i detta projektet är 

utförandet. I Győrödi, et al., (2015) experiment gjordes fyra olika tester. Det som testades var 

att skapa, hämta, uppdatera och ta bort data. I detta projekt testas endast uppdatering av 

data då det är det som är mest relevant för en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation. 

En annan viktig skillnad var att det inte gjordes på en realtidsbaserad kollaborativ 

webbapplikation och att mätningen av uppdateringstiden i Győrödi, et al., (2015) är inte 

samma som mätningen i detta projekt. Detta beror på att testerna av uppdateringstiden i 

Győrödi, et al., (2015) var från klient till server. Skillnaden mellan Győrödi, et al., (2015) 

forskning och det som görs i detta projekt är att mätningen av uppdateringstiden görs från 

klient till server, server till klient. Se figur 9 nästa sida. 

Det första steget i arbetet för att kunna utföra experimentet är att bygga två 

webbapplikationen och sätta upp databaserna. Anledningen till att två versioner av 

webbapplikationen byggs beror på att två databaser används, en där datan hämtas från en 

MySQL databas och en där datan hämtas från en MongoDB databas. För att försäkra att 
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båda versionerna av webbapplikationen har samma förutsättningar så behålls både 

utseendet och funktionerna, samt att båda databaserna lagrar exakt samma data. Det enda 

som förändras är koden för hur datan hämtas och uppdateras. Nästa steg i experimentet är 

att utföra tester och samla in data. Den data som samlas in är tiden från att något i 

webbapplikationen förändras av en klient tills webbapplikationen uppdateras för de andra 

klienterna, se figur 9. 

 
Figur 9 – Vilken tid som kommer mätas i experimentet. 

För att mäta uppdateringstiden används ett script på webbläsaren. Scriptet fungera som en 

tidtagare och sedan sparas den tagna uppdateringstiden. Sista steget i experimentet är att 

analysera den data som samlats in och fastställa vilken databas som bäst när det kommer till 

uppdatering av data, MySQL eller NoSQL.  

3.2.2 Forskningsetik 

Ett etiskt problem för problemformuleringen är att den inte är absolut. Forskningen görs 

mellan två olika databaser, MySQL och NoSQL.  Detta behöver inte innebära att någon av 

dessa databaser är det bästa alternativet när det kommer till en realtidsbaserade 

kollaborativa webbapplikationer för modellering av UML-diagram. Utöver detta kommer 

etiska problem vara minimala då inga människor, företag eller verksamheter inkluderas i 

denna forskning. All kod utöver koden för de olika databaserna är densamma och 

experimentet görs på datorer med samma hårdvara och samma internetuppkoppling. All 

programkod, databasstruktur och datastatistik finns tillgänglig i studien så andra kan 

återupprepa experimentet. 
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3.2.3 Alternativa metoder 

En alternativ metod till experiment som går att göra enligt Wohlin, et al., (2012) är en 

fallstudie. I en fallstudie samlas datan in från användare av den realtidsbaserade 

kollaborativa webbapplikationen. Där personer får ge svar på hur det upplever applikationen 

mha en enkät, samt då undersöka vad en persons toleransnivå är på uppdateringen av datan. 

För det givna problemet som angavs tidigare i kapitlet så kan enkäten för fallstudien fråga 

efter hur användaren upplevde uppdateringstiden. Nackdelen som existerar med denna 

metod jämfört med experiment är att etiken blir mycket mer komplicerad då personer 

används i experimentet. Skulle personer användas i projektet så borde urvalsgruppen också 

vara specifik för att samla in så likvärd data som möjligt. 

Ett annat alternativ till experiment kan vara att göra ett människoorienterat experiment 

(Wohlin, et al. 2012). Där data samlas in på samma sätt som i det valda experimentet, men 

istället för att använda ett script så används testpersoner för att utföra aktiviteter på 

webbapplikationen. Fördelen med experimentet är att det bör generera samma resultatet då 

det fortfarande är uppdateringstiden som är intressant. Experimentet kan även kombineras 

med den tidigare alternativa metoden för att få användarens åsikt på uppdateringstiden. 

Nackdelen som existerar med detta experiment är den samma som den tidigare alternativa 

metoden, att forskningsetiken blir mer komplicerad när personer används i ens forskning. 

En annan nackdel är att en testperson kan utföra en aktivitet som inte är tillåten vilket kan 

generera ett felaktigt resultat. 
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4 Genomförande 

4.1 Förstudie 

Webbapplikationens utseende och funktioner inspireras av Visio (Microsoft Corporation, 

1975-2017), som är ett modelleringsverktyg utgivet av Microsoft år 2000. I Visio är det 

enkelt att flytta exempelvis en process i ett flödesdiagram till den positionen som önskas och 

detta sattes som ett mål för användargränssnittet. Webbapplikationens funktion som ett 

realtidsbaserat kollaborativt verktyg inspireras av Google Docs (Google Docs, 2017). Där 

målet blev att uppdateringstiden ska vara låg när en boxs position förändras och alla klienter 

som är delaktiga i ett projekt ska snabbt kunna se uppdateringen. Vad som menas med en 

box är en generell beskrivning av exempelvis en process i ett flödesdiagram eller ett objekt i 

ett objektdiagram. Detta beror på att arbetet inte baseras på ett specifikt UML-diagram utan 

UML som en helhet och pga detta används ordet box. 

Istället för att använda den tillgängliga webbservern som finns på högskolan i Skövde valdes 

det att bygga en webbserver. Ubuntu Server (Ubuntu Help, 2017) användes för att enkelt 

sätta upp en webbserver. Anledningen till att skapa en webbserver istället för att använda 

högskolans webbserver beror på att försöka undvika avvikelser i mätresultaten då ingen 

utomstående kommer arbeta på servern. I artikeln (Jim, 2017) skrivs det om för- och 

nackdelar av att bygga en webbserver. Där en fördel är att man får mer kontroll över 

webbservern, men en nackdel är att om något går fel så finns det ingen hjälp. 

En inspirationskälla för hur webbapplikationen skulle kodas kom från Codeforgeek, 2017. 

Där kodexempel för hur en chattapplikation kan skapas mha Node.js, Socket.IO och MySQL 

existerar. I artikeln som var skriven av Shahid Shaikh förklaras det vilka paket Node.js 

behöver för att använda Socket.IO och MySQL, samt hur Node.js lyssnar på en specifik port. 

Node.js filerna som har skapats i detta projekt baseras på Codeforgeek, 2017 kodexempel. 

4.2 Implementation 

Steg ett i implementationen var att skapa webbservern. Webbserverns hårdvara är: en AMD 

Athlon II X4 64 processor, 8GB RAM på 1333 MHz, Nvidia GeForce 210 grafikkort, en sata2 

HDD 500GB på 5400 rpm och ett 500 watt nätaggregat. Moderkortet är ej angivet då datorn 

där webbservern är installerad är tillverkad av Packard Bell och Packard Bell använder ett 

eget designat moderkort. Servern är uppkopplad till en router med en cat5e kabel och 

routern har uppkoppling till ett fibernätverk med 250Mbit in och 100Mbit ut. Första steget 

för att få en fungerande webbserver är att installera operativsystemet, operativsystemet blev 

Ubuntu Server 16.10. På servern installerades Apache2 2.4.18, MySQL 5.7.18, MongoDB  

3.2.12 (DigitalOcean, 2017), phpMyAdmin 4.6.4, Node.js 4.2.6 (Foundation, N, 2017) och 

npm command, för att hantera Node.js. Efter huvudinstallationerna installerades fyra 

pluggins för Node.js: Socket.IO 1.3.7, MySQL 2.5.5, MongoDB 2.2.25 och Express 4.11.2. 

Steg två för implementationen var att sätta upp båda databaserna. Båda databaserna körs i 

sitt default-läge, inget utöver tabeller har lagts till på databaserna. Först var MySQL där en 

databas med namnet ”exjobbet” skapas och innehåller en tabell vid namn av ”boxalignment” 

med fyra attribut: id, marginLeft, marginTop, backgroundColor. I MongoDB (Tutorialspoint, 

2017) skapas en databas med samma namn som databasen i MySQL och en kollektion med 

fyra attribut, samma som MySQL tabellens attribut. Se figur 10. 

https://codeforgeek.com/author/shahid/
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Figur 10 – Databasstrukturen för båda databaserna, där den vänstra är MySQL och den 

högra är MongoDB. 

Tredje steget för implementationen är att skapa html-filen som är användargränssnittet för 

webbapplikationen. I html-filen används JavaScript och tre jQuery bibliotek för att få 

boxarna flyttbara. jQuery-biblioteken har en inbyggd funktion som gör att boxarna går att 

flytta (Jqueryui.com, 2017). Se figur 11. 

 

Figur 11 – Inbyggd jQuery funktion som gör att alla boxar med klassen ”draggable” kan 

flyttas inuti föräldern. 

För att flytta en box så måste användaren klicka på boxen med vänsterklick och hålla nere 

vänsterklick. När användaren håller i boxen så blir bakgrundsfärgen röd för att visa andra 

användare att boxen används. Se figur 12. För att sedan uppdatera den nya positionen för 

boxen måste användaren släppa vänstermusknapp där användaren vill att boxen ska ligga. 
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Figur 12 – Användargränssnittet för webbapplikationen. Där klient 1 håller i den röda 

boxen och flyttar den. Klient 2 får en uppdatering med bakgrundsfärgen för att meddela om 

att boxen används. 

I detta projekt har det valts att inte ta hänsyn till parallellism i webbapplikation. Detta pga 

att målet med projektet är att besvara frågeställningen om vilken databas MongoDB eller 

MySQL som är det bästa alternativet för UML-modellering när det kommer till att förflytta 

en box. 

Sista steget för implementation är att skapa en full-duplex uppkoppling till servern genom 

att använda Node.js och Socket.IO. Två Node.js filer används och båda Node.js filerna körs 

hela tiden oavbrutet på servern. Första Node.js filen används för att kommunicera med 

MySQL (Codeforgeek, 2017) databasen och den andra Node.js filen för att kommunicera 

med MongoDB databasen (Mongodb.github.io, 2017). För att välja vilken databas som ska 

användas för webbapplikationen måste klienten ange vilken port webbapplikationen ska 

lyssna på. Om klienten skriver IP-adressen och porten 3003 använder webbapplikation 

MySQL och om klienten istället skriver port 3004 används MongoDB. 

För att klienten ska kunna använda Socket.IO så inkluderas denna rad kod i början av 

headern i index.html filen: <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>. För att 

uppdatera en boxs position så körs en funktion efter att klienten har släppt boxen. Se figur 13 

för klientfunktionen och figur 14 för serverfunktionen. 

 

Figur 13 – Figuren visar hur klienten använder Socket.IO för att kalla på en funktion som 

ligger i Node.js. 

Första raden kod är en klientfunktion som anropas av servern. Den andra raden kod  

använder ”socket.emit” för att kalla på en funktion som existerar i Node.js filen. Parametern 

”status” är en array som innehåller fem värden: boxens id, positionering i x-led, 

positionering i y-led, bakgrundsfärg och starttiden för att mäta uppdateringstiden vid 

förflyttning. 
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Figur 14 – Denna figur visar funktionen ”status added” som ligger i Node.js. 

Figur 14 visar vad funktion ”status added” gör i Node.js. Där funktionen kallar först på 

funktionen ”add_status” som används för att uppdatera boxens positionering samt 

bakgrundsfärg i databasen. Efter att ”add_status” har körts klart körs en till funktion i 

Node.js. Funktionen ”get_status” uppdaterar förflyttningen av en box för alla klienter i 

webbapplikationen. Se figur 15. 

 

Figur 15 – Figuren visar hur uppdateringar hämtas för klienter när MySQL 

webbapplikationen används i Node.js. 

I figur 15 skapas först en koppling till MySQL databasen och sedan hämtas den specifika 

boxen var position har förändrats i UML-diagrammet. Den returnerande datan sparas i en 

array som skickas till alla klienter via ”io.emit(’refresh feed’, arraydata)”, ”refresh feed” är en 

funktion som existerar på klientsidan, se figur 16. 
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Figur 16 – Figuren visar hur boxens position uppdateras för klienter. 

I figur 16 returneras en array med den uppdaterade datan för den specifika boxen. Först körs 

en if-satts för att kontrollera att klienten som flyttade boxen har släppt den. Detta pga att 

funktionen ”refresh feed” körs även för att uppdatera bakgrundsfärgen. Om 

bakgrundsfärgen inte är röd uppdateras positionen av boxen. 

4.3 Progression 

Användargränssnittet för webbapplikationen har varit den samma genom hela projektet, 

men det som har förändrats är hur klienten kommunicerar med databasen. Första versionen 

av webbapplikationen var byggd så att det existerade två helt enskilda webbapplikationer en 

som använde MySQL som databas och en som använde MongoDB som databas. Problemet 

som existerade med denna version var att Socket.IO och  Node.js slutade fungera ibland pga 

att index-filen för webbapplikationen inte låg direkt i webbserverns hembibliotek. 

I andra versionen av webbapplikation var det en enda stor applikation där alla funktioner för 

att hämta och uppdatera data låg i samma Node.js fil. Funktioner kommenterades bort 

beroende på vilken databas som skulle användas. Skulle MySQL användas som databas 

kommenterades funktionerna för MongoDB bort, se figur 17. 

 

Figur 17 – Det är Node.js filen för version två av webbapplikation. 
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I figur 17 är funktionen ”get_dataMongo” som används för att hämta all data från MongoDB 

bortkommenterad och funktionen ”add_statusMongo” som används för att uppdatera datan 

i MongoDB är också bortkommenterad. 

Det tredje versionen blev den slutgiltiga version för pilotstudien där det existerar en 

index.html fil och två Node.js filer. Där ena Node.js filen används för MySQL och lyssnar på 

port 3003. Den andra Node.js filen används för MongoDB som lyssnar på bort 3004. Utöver 

detta har några designval även gjorts, ett exempel är att muspekaren blir en hand när den 

pekar på en box. 

4.4 Pilotstudie 

För att fastställa om den valda metoden skulle gå att använda för att testa båda 

webbapplikationerna utfördes en pilotstudie.  I pilotstudien testades uppdateringstiden av 

en boxs position mellan två klienter på ett lokalt nätverk. Testet bestod av två mätningar och 

båda mätningarna itererades 25 gånger. Ena klienten flyttade på boxar och den andra 

klienten tog emot den uppdaterade datan, samt mätresultaten. Ett problem existerade dock 

när den första mätningen utfördes på MySQL version av webbapplikation. Mätresultaten var 

negativa. Det berodde på att båda klient datorerna som var delaktiga i pilotstudien hade 

osynkade klockor. Då JavaScript kan bara hämta lokala tiden och inte den global tiden 

uppstod ett problem då pilotstudien inte gick att genomföra, se figur 18. 

 

Figur 18 – Figuren visar hur mätresultatet av testerna gav minus 16 sekunder i 

uppdateringstid. 

Problemet löstes genom att hämta den lokala tiden på webbservern för att mäta 

uppdateringstiden. När ena klienten släpper boxen körs en funktion för att hämta serverns 

lokala tid och därefter körs funktionen för att uppdatera boxens position. När klienten får 

uppdateringen hämtas serverns lokala tid igen för att beräkna uppdateringstiden. Se figur 19 
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för uppdateringstiden för varje iteration och se figur 20 för genomsnittliga 

uppdateringstiden. 

 

 

Figur 19 – Figuren visar resultatet av pilottestet där det gjordes 2 mätningar, en på varje 

databas och båda mätningarna itererades 25 gånger. 
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Figur 20 – Figuren visar genomsnittliga tiden i millisekunder det tog att hämta datan från 

varje databas med standardavvikelse. 

Både figur 19 och 20 visar att MySQL presterar bättre än MongoDB i pilottestet. Då 

uppdateringstiden för en förändring tog 50% längre tid när webbapplikationen använder 

MongoDB jämfört med när webbapplikationen använder MySQL. Viktigt att påpeka är att 

MongoDB bör vara det bättre alternativet när det arbetas med mycket data, som det nämns i 

kapitel 3.1. I nästa del görs fler tester för att besvara på om exempelvis antalet lagrade boxar 

i databasen påverkar uppdateringstiden för förflyttning av en box. Viktigt att påpeka är att 

koden kan komma förändras i framtiden vilket kan påverka testresultaten i det stora 

experimentet. 
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5 Förändring sen pilotstudien 

Efter pilotstudien förändrades webbapplikationer för att få den se mer ut som ett UML-

diagram, specifikt ett flödesdiagram. Istället för att bara rita ut boxar ritas det även ut linjer 

för att symbolisera relationer som existerar mellan boxarna. Se figur 21 för gränssnittet och 

Appendix A för källkoden.  

 

Figur 21 – Figuren visar ett UML-diagram med boxar och relationer. Där boxar har en, två 

eller tre relationer. 

Steg ett för förändringen av webbapplikation var att skapa en ny tabell och kollektion för att 

lagra relationerna mellan boxarna. Se figur 22 för den nya tabellen och kollektionen. Se hela 

databasstrukturen för båda databaserna i Appendix B och C. 

 

Figur 22 – Figuren visar tabellen till vänster för relationerna i MySQL och kollektionen till 

höger för relationerna i MongoDB. Där ”id1” representerar en boxs id och ”id2” 

representerar en annan boxs id.  

Relationerna hämtas samtidigt som när boxarna hämtas från databasen när sidan laddas 

med Socket.IO och Node.js. Se Appendix D och E för node.js filerna. Nästa steg vara att 

visualisera relationerna och det gjordes med SVG och för att positionera om relationerna när 

en box får en ny position används JavaScript. Funktionen som positionerar boxarna och ritar 

ut alla relationer innehåller två for-loopar. Första for-loopen positionerar alla boxar och den 

andra for-loopen ritar ut alla relationer som ett ”line” element i SVG. Se figur 23. 
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Figur 23 – Figuren visar funktionen som hämtar all data när sidan laddas. Variabeln 

”alldata” är en array som innehåller alla boxars position samt alla relationer. 

Utöver att relationer existerar i UML-diagrammet har koden marginellt konstruerats om sen 

pilotstudien. Detta för att anpassa applikation för de olika testfall den utsätts för. Se 

Appendix A, D och E. 
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6 Utvärdering 

Pilotstudien gjordes för att se om det gick att mäta uppdateringstiden av en boxs nya 

position, men eftersom webbapplikationen förändrades så stämmer inte resultatet från 

undersökningen överens med resultatet från pilotstudien. Detta pga att istället för att bara 

mäta uppdateringstiden av en box nya position så mäts uppdateringstiden för en boxs ny 

position samt ompositioneringen av relationer. 

För att utföra experimentet användes två klientdatorer och en server. Serverns hård- och 

mjukvara beskrivs tidigare i kap. 4. sektion. 4.2. första stycket. Båda klientdatorernas 

hårdvara är en Intel Core i5 3,5 GHz 4 kärnig processor, 8GB DDR3 1600Mhz RAM-minne, 

250GB SSD-hårddisk. Båda klientdatorerna kör Windows 10 som operativsystem. 

I experimentet utförs två tester för att testa om hypotesen stämmer eller inte. 

Test 1: mätning av uppdateringstiden för en boxs nya position. Testet utsätts för fyra olika 

testfall: 

1. Ett UML-diagram med 10 boxar och 11 relationer. 

2. Ett UML-diagram med 100 boxar och 101 relationer. 

3. Ett UML-diagram med 500 boxar och 501 relationer. 

4. Ett UML-diagram med 1000 boxar och 1001 relationer. 

Test 2: mätning av laddningstiden från att sidan besöks tills att alla boxar och relationer har 

ritats ut. Test 2 utsätts för fyra olika testfall: 

1. Ett UML-diagram med 10 boxar och 11 relationer. 

2. Ett UML-diagram med 100 boxar och 101 relationer. 

3. Ett UML-diagram med 500 boxar och 501 relationer. 

4. Ett UML-diagram med 1000 boxar och 1001 relationer. 

Alla mätningar för varje testfall itererades 5000 gånger för att samla in en större kvantitet av 

data jämfört med pilotstudien, detta för att få ett tydligt resultat och minimera 

standardavvikelsen. Alla tester görs i webbläsaren Google Chrome version 58.0.3029.110. 

Datamängden för första testfallet i båda testerna genereras manuellt. I testfall två, tre och 

fyra genereras datamängden med Tampermonkey (Biniok, 2016). Tampermonkey är ett 

Google Chrome pluggin som gör det möjligt för en användare att lägga till fler JavaScript-

funktioner i webbapplikationen. För att generera data vid varje testfall används två 

Tampermonkey-script där ena scriptet genererar boxar och det andra scriptet genererar 

relationer. Se Appendix F och G för hur datan genereras. 

För test 1 används två Tampermonkey-scripts. Ett script körs på ena klientdatorn och flyttar 

på boxar, se Appendix H. Det andra scriptet körs på andra klientdatorn som sparar och 

lagrar uppdateringstiden för en boxs nya position, se Appendix I. För test 2 används ett  

Tampermonkey-script som lagrar resultatet av hur lång tid det tar att rita ut alla boxar och 

relationer från att webbapplikation besöks, se Appendix J. 
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6.1 Presentation av undersökning 

6.1.1 Test 1: uppdateringstiden för en boxs nya position 

Första testet utsattes för fyra olika testfall. Första testfallet är ett UML-diagram med 10 

boxar och 11 relationer. Detta test kan liknas mest med pilotstudien, men som det nämndes 

tidigare har webbapplikation utvecklats sen pilotstudien utfördes. När pilotstudien utfördes 

existerade inga relationer mellan boxarna i pilotstudien. I figur 24 nedan sammanställs 

resultatet från det första testfallet. Stapeldiagrammet visar den genomsnittliga 

uppdateringstiden från att en klient positionerar om en box tills den nya positionen har 

uppdaterats för den andra klienten. 

 

Figur 24 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 10 

boxar och 11 relationer där värdet är snitt uppdateringstiden. 

Andra testfallet är ett UML-diagram med 100 boxar och 101 relationer. I figur 25 nedan 

sammanställs resultatet från det andra testfallet. Stapeldiagrammet visar den genomsnittliga 

uppdateringstiden från att en klient positionerar om en box tills den nya positionen har 

uppdaterats för den andra klienten. 
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Figur 25 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 100 

boxar och 101 relationer där värdet är snitt uppdateringstiden. 

Tredje testfallet är ett UML-diagram med 500 boxar och 501 relationer. I figur 26 nedan 

sammanställs resultatet från det tredje testfallet. Stapeldiagrammet visar den genomsnittliga 

uppdateringstiden från att en klient positionerar om en box tills den nya positionen har 

uppdaterats för den andra klienten. 

 

Figur 26 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 500 

boxar och 501 relationer där värdet är snitt uppdateringstiden. 
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Fjärde testfallet är ett UML-diagram med 1000 boxar och 1001 relationer. I figur 27 nedan 

sammanställs resultatet från det fjärde testfallet. Stapeldiagrammet visar den genomsnittliga 

uppdateringstiden från att en klient positionerar om en box tills den nya positionen har 

uppdaterats för den andra klienten. 

 

Figur 27 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 1000 

boxar och 1001 relationer där värdet är snitt uppdateringstiden. 

6.1.2 Test 2: laddningstiden för att hämta alla boxar och relationer. 

Andra testet utsattes också för fyra testfall. Testfallen var samma som i förra testet där första 

testfallet är ett UML-diagram med 10 boxar och 11 relation. I figur 28 nedan sammanställs 

resultatet av det första testfallet där det mäts hur lång tid det tar att hämta och rita ut alla 

boxar och relationer. 
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Figur 28 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 10 

boxar och 11 relationer där värdet är snitt laddningstiden. 

Andra testfallet är samma som testfallet från första testet. Ett UML-diagram med 100 boxar 

och 101 relationer. I figur 29 nedan sammanställs resultatet från det andra testfallet. 

Stapeldiagrammet visar den genomsnittliga laddningstiden från att en klient går in på sidan 

tills alla boxar och relationer har ritats ut. 

 

Figur 29 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 100 

boxar och 101 relationer där värdet är snitt laddningstiden. 
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Tredje testfallet är som i det tidigare testet ett UML-diagram med 500 boxar och 501 

relationer. I figur 30 nedan sammanställs resultatet från det tredje testfallet. 

Stapeldiagrammet visar den genomsnittliga laddningstiden för att rita ut alla boxar och 

relationer. 

 

Figur 30 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 500 

boxar och 501 relationer där värdet är snitt laddningstiden. 

Fjärde testfallet är som i det tidigare testet ett UML-diagram med 1000 boxar och 1001 

relationer. I figur 31 nedan sammanställs resultatet från det fjärde testfallet. 

Stapeldiagrammet visar den genomsnittliga laddningstiden för att rita ut alla boxar och 

relationer. 
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Figur 31 – Resultat av mätningar för testfallet med ett UML-diagram som innehåller 1000 

boxar och 1001 relationer där värdet är snitt laddningstiden. 

6.2 Analys 

Det som analyseras är medelvärdet av alla mätresultat från alla testfall för varje test, samt 

standardavvikelsen från alla testfall för varje test. Detta för att klargöra om det verkligen 

existerar en prestandaskillnad för att dra en slutsats. Figur 32 och 33 är en sammanställning 

av resultaten från varje testfall för respektive test. Där figur 32 är en sammanställning av 

figur 24, 25, 26 och 27. Figur 33 är en sammanställning av  figur 28,29, 30 och 31.  
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Figur 32 – Figuren visar resultaten från varje testfall i test 1. Tabellen visar snitt 

uppdateringstiden i millisekunder från varje testfall. 

I figur 32 syns det tydligt att MongoDB presterar bättre än MySQL för uppdatering av en 

boxs position och dess relationer för testfall ett, två och tre. I testfall fyra presterar MongoDB 

i snitt bättre än MySQL, men standardavvikelserna överlappar varandra och pga detta kan 

inte en slutsats dras om vilken databas som uppdaterar en boxs position och relationer 

snabbast. För att besvara denna fråga behövs fler iterationer utföras för att minska 

standardavvikelsen. Resultaten i figur 32 visar också att MySQL presterar bättre varje gång 

datamängden ökar och MongoDB presterar sämre varje gång datamängden ökar. 

 

Figur 33 – Figuren visar resultaten från varje testfall i test 2. Tabellen visar snitt 

laddningstiden i millisekunder från varje testfall. 
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I figuren 33 syns det tydligt att MySQL och MongoDB presterar i stort sätt helt identiskt när 

det handlar om att hämta och rita ut alla boxar och relationer från databaserna. Eftersom att 

i alla testfall överlappar standardavvikelserna varandra kan ingen slutsats dras om vilken 

databas som hämtar alla boxar och relationer snabbast. 

Som det beskrivs tidigare i kap. 4. sektion. 4.2. andra stycket är databaserna i ett default-

läge. Efter att databaserna installerades på servern lades bara tabeller till och därefter har 

databaserna bara ökat i datamängd. Båda resultaten från figur 32 och 33 förvånar då i 

Győrödi, et al., (2015) presterade MongoDB bättre i alla mätningar som utfördes. I figur 32 

presterar MySQL bättre efter varje testfall och i figur 33 presterar MySQL lika bra som 

MongoDB. Detta kan bero på att i MySQL databasen skapades tabellerna med innoDB, en 

generell lagringsmotor. Detta pga att innoDB är standard MySQL-lagringsmotorn sen 

MySQL 5.7 och innoDB går inte att avaktivera sen MySQL 5.7 (MySQL Documentation, 

2017). InnoDB lagrar exempelvis förfrågningar som görs till databasen som att hämta och 

uppdatera för att påskynda processen att hitta ett objekt i databasen. InnoDB kan ha 

påverkat mätresultaten från testerna, men eftersom innoDB är en standard sen MySQL 5.7 

är testresultaten fortfarande relevanta pga att det är den senaste versionen av MySQL som 

används i detta projekt. 

6.3 Slutsatser 

Målet med projektet är: ”att ta reda på vilken databastyp som ger den lägsta 

uppdateringstiden när en förändring sker i UML-diagrammet." (kap. 3. sektion 3.1). Där 

aktionen som mäts är att flytta en box och hur lång tid det tar att uppdatera boxens nya 

position för resterande klienter. Då det liknas med att flytta exempelvis en process i ett 

flödesdiagram. 

Projektets hypotes är:  

”en NoSQL databas, specifikt MongoDB bör vara lämpligare att använda än MySQL för 

uppdatering av data för en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation för modellering 

av UML-diagram.” (kap. 3. sektion 3.1.1). 

Slutsatsen som kan dras utifrån experimentet är att hypotesen stämmer delvis, men inte i 

alla situationer. Slutsatsen är: 

MongoDB uppdaterar en box position och relationer snabbast när antalet boxar är 500 eller 

mindre och när antalet relationer är 501 eller mindre. Är antalet boxar 1000 och antalet 

relationer 1001 presterar MongoDB och MySQL likvärt. När all data ska hämtas presterar 

MySQL och MongoDB  näst intill identiskt vid alla testfall. En anledning till att hypotesen 

inte stämde kan bero på att innoDB användes för att lagra förfrågningar för att påskynda 

hämtandet och uppdateringen av data för MySQL databasen. En annan anledning till att 

hypotesen inte stämde är att mätresultaten kan blivit påverkade pga att nätverket kan ha 

påverkats under testerna. I kap 3. sektion 3.2.1. skrivs det att det finns faktorer som kan 

påverka mätresultaten när mätningarna görs online på nätet och en av dessa faktorer är 

nätverksbandbredden. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Gick det att ta reda på vilken databastyp som ger den lägsta uppdateringstiden när en 

förändring sker i UML-diagrammet, när aktionen är att flytta en box och uppdatera boxens 

position och relationer för resterande användare (kap. 3. sektion 3.1)? 

I projektet undersöks det vilken databas MySQL eller MongoDB som uppdaterar en boxs 

position och relationer snabbast. Där hypotesen är: 

”en NoSQL databas, specifikt MongoDB bör vara lämpligare att använda än MySQL för 

uppdatering av data för en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation för modellering 

av UML-diagram.” (kap. 3. Sektion 3.1.1). 

En webbapplikation skapas som har en liknande egenskap som exempelvis ett flödesdigram, 

att flytta och positionera om en process. Webbapplikationen består utav av en html-fil, två 

Node.js-filer och två databaser. Beroende på vilken databas som ska användas anges det i 

webbläsaren IP-adressen och vilken port som webbapplikationen ska lyssna på. Där port 

3003 gör att webbapplikationen använder MySQL som databas och port 3004 gör att 

webbapplikationen använder MongoDB som databas. 

Det som undersöktes var vilken databas som hämtar all data snabbast och ritar ut datan i 

webbapplikationen. Båda undersökningarna utsattes för fyra olika testfall (kap. 6) där 

testfallen var: ett UML-diagram med 10 boxar och 11 relationer, ett UML-diagram med 100 

boxar och 101 relationer, ett UML-diagram med 500 boxar och 501 relationer och ett UML-

diagram med 1000 boxar och 1001 relationer. 

För att testa hypotesen utförs ett experiment. I experimentet utförs 16 mätningar, två 

mätningar för varje testfall, fyra testfall för varje test där iterationen av mätningarna är 5000 

(kap. 6). Resultatet av experimentet bekräftar hypotesen delvis. MongoDB uppdaterade data 

snabbast i tre av de fyra testfallen i det första testet. I det andra testet presterar MySQL och 

MongoDB likvärt. Slutsatsen som dras ut av analysen är att MongoDB uppdaterar en boxs 

position och relationer snabbare i de tre första testfallen (kap. 6. sektion 6.1) jämfört med 

MySQL. När all data hämtas från databaserna presterar MySQL och MongoDB  näst intill 

identiskt vid alla testfallen. 

7.2 Diskussion 

Metoden experiment var användbar för att skapa kontroll och för att samla in mycket data 

för projektet, men kan resultatet från forskningen användas för något? Resultatet från första 

testet påvisar att MongoDB var snabbare i tre av de fyra testfallen, men spelar det någon roll 

när det handlar om en skillnad i millisekunder och inte sekunder när en klient använder 

webbapplikationen? Nej, för denna webbapplikation har inte millisekunder en stor påverkan 

för hur webbapplikationen fungerar. Millisekunders skillnad kan ha stor påverkan i 

exempelvis online spel eller aktiemarknaden. Det andra testets resultat kan vara användbart 

då det påvisar att både MySQL och MongoDB presterar lika bra när all data ska hämtas från 

databaserna med Node.js och Socket.IO. I detta fall presterar MySQL och MongoDB lika bra 

upp till när det är 2001 objekt som hämtas, 1000 boxar och 1001 relationer. Viktigt att 
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påpeka ur den etiska aspekten är att MySQL kan ha haft en fördel pga att innoDB användes 

och innoDB cachar förfrågningar för att påskynda processen för att exempelvis uppdatera 

och hämta data. Det skrivs tidigare i rapporten att databaserna körs i sitt default-läge. 

Databaserna installerades på servern och tabellerna skapades. Efter detta har bara data 

matats in i databaserna. Alla mätningar itererades 5000 gånger för att tydliggöra resultatet 

och minska standardavvikelsen. Som det nämns i kap. 3. sektion 3.2.2. finns all kod och alla 

resultat tillgängligt för att experimentet ska gå att återupprepa.  

Kan någon ha användning av forskningen? Om exempelvis ett företag ska utveckla en 

realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation för modellering av ett flödesdiagram kan 

företaget använda denna forskning för att få idéer till hur webbapplikationen ska byggas. 

Resultatet från forskningen visar vilken databas som presterar best beroende på hur stort 

exempelvis ett flödesdiagram är. Liknande forskning gjordes av Győrödi, et al., (2015) där 

testerna utfördes istället på ett forum och istället för att använda Node.js som i denna 

forskning användes PHP. När Győrödi, et al., (2015) forskning publicerades existerade inte 

MySQL 5.7. Detta kan innebära att de inte hade någon cachning i MySQL databas och därför 

skiljer deras resultat mot resultatet i denna forskning. Det som kan bidras från denna 

forskning i forskningsområdet en relationsdatabas mot en icke-relationsdatabas specifikt 

MySQL mot MongoDB är att: MongoDB är snabbare på att uppdatera och hämta ett specifikt 

objekt när antalet objekt i databasen är begränsade och när alla objekt i databasen hämtas 

presterar båda databaserna näst intil identiskt. Denna slutsats baseras på att 

webbapplikationen använder Node.js och Socket.IO. Denna forskning tillsammans med 

Győrödi, et al., (2015) forskning kan användas för relaterande forskningsområden som 

Node.js vs PHP för att hämta data från databaser och visualisera datan i html. 

7.3 Framtida arbete 

Detta projekt ger en inblick för hur en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation för 

modellering av UML-diagram kan byggas och hur valet av databas kan påverka prestandan 

av webbapplikationen. Om arbetet skulle fortsätta i en vecka till hade det varit intressant att 

utsätta båda testerna för ett testfall till där antalet boxar är 10 000 och antalet relationer 

10 001. Detta för att testa om innoDB gör att MySQL presterar lika bra som MongoDB även 

när datamängden är stor eller om MySQL presterar sämre än MongoDB när data mängden 

är stor. Om den presterar sämre kan det innebära att innoDB är begränsat och då kan 

resultatet vara mer likt resultatet från Győrödi, et al., (2015) forskning. 

Om arbetet skulle återupprepas i framtiden skulle det vara relevant att mäta 

uppdateringstiden för MySQL databasen utan InnoDB? Det går att avaktivera InnoDB 

genom att använda en äldre version av MySQL eller använda en annan relationsdatabas som 

stödjer borttagandet av InnoDB. Om problemet fortfarande är att utveckla en 

realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation finns det ingen anledning till att mäta utan 

InnoDB. Detta beror på att InnoDB är ett del av MySQL och är ett säljargument för att 

använda MySQL istället för en annan databas. 

Om ett företag skulle fortsätta på projektet och driva fram det till ett fullt fungerande 

realtidsbaserat kollaborativ webbapplikation för modellering av UML-diagram måste fler  

huvudfunktioner implementeras. Om ett flödesdiagram tas som ett exempel skulle flera 

alternativ existera utöver en process i flödesdiagrammet. Det kan inte bara finnas processer 

och relationer. Start- och slutpunkter måste implementeras i form av en oval. Val och beslut 
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måste implementeras i form av en romb och pilar för att symbolisera riktningen på 

relationen måste även implementeras i UML-diagrammet. Utöver detta behövs en funktion 

för att skapa enskilda start- och slutpunkter, beslut och val, samt relationer i UML-

diagrammet. Ett delproblem existerar fortfarande, IT-branchen utvecklas ständigt och nya 

versioner av mjukvaran som används i detta projekt med nya funktioner och förbättringar. 
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Appendix A -  Index filen. 

<!DOCTYPE> 

<html> 

  <head> 

    <script src="/socket.io/socket.io.js"></script> 

    <script> 

      var loadData=0; 

      var socket = io(); 

      var loadtime=parseInt(new Date().getTime()); 

      socket.emit('status load'); 

    </script> 

    <title>UML-diagram</title> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script> 

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script> 

   <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script> 

   <style> 

    .smallBox { 

      width: 140px; 

        height: 80px; 

        overflow:visible; 

      } 

      #box{ 

        position: relative; 

        margin: 0 auto; 

      } 

      .smallBox:hover { 

        cursor: -webkit-grab; 

      } 
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      .smallBox:active { 

        cursor: -webkit-grabbing; 

      } 

 

   </style> 

    <script> 

      var updateResultArray=[]; 

      var totalLoadTime; 

      $(document).ready(function(){ 

        //Socket.io funktionen "refresh feed" kallas från servern när en förändring i UML-

diagrammet har hänt. 

        //I funktionen "refresh feed" uppdateras boxens och dess relationeners position. 

        /*Variabeln update är en array som innehåller boxens 

        id, position från vänster, position från höger, bakgrundsfärgen och alla relationer boxen 

hat.*/ 

        socket.on('refresh feed',function(update){ 

          if(update[3]!="red"){ 

            document.getElementById(update[0]).style.left=update[1]; 

            document.getElementById(update[0]).style.top=update[2]; 

          } 

          document.getElementById(update[0]).style.backgroundColor=update[3]; 

 

          var xPos = parseInt(document.getElementById(update[0]).style.left) + 70; 

          var yPos = parseInt(document.getElementById(update[0]).style.top) + 40; 

          var start = "startX"+update[0]; 

          var end = "endX"+update[0]; 

          var amountStart = $("."+start).length; 

          var amountEnd = $("."+end).length; 

          if ($("."+start)[0]){ 
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            for(var i=0; i<amountStart; i++){ 

              document.getElementsByClassName(start)[i].setAttribute("x1", xPos); 

              document.getElementsByClassName(start)[i].setAttribute("y1", yPos); 

            } 

          } 

          if ($("."+end)[0]){ 

            for(var i=0; i<amountEnd; i++){ 

             document.getElementsByClassName(end)[i].setAttribute("x2", xPos); 

             document.getElementsByClassName(end)[i].setAttribute("y2", yPos); 

           } 

          } 

 

          if(update[4]){ 

              socket.emit('get endtime', update[4]); 

          } 

        }); 

 

        //Socket.io funktionen "onload feed" kallas från servern när Node.js har hämtat all data 

från databasen. 

        /*Variabeln alldata som skickas med från servern är en array som innehåller alla boxars 

        id, position från vänster, position från höger, bakgrundsfärg och alla relationer.*/ 

        socket.on('onload feed',function(alldata){ 

          if(loadData==0){ 

            //For-loopen ritar ut alla boxar. 

            for(var i=0;i<(alldata.length-1); i++){ 

              document.getElementById('box').innerHTML+="<div id='"+alldata[i][0]+"'' 

class='draggable droppable smallBox' onmousedown='setBackground("+alldata[i][0]+")' 

onmouseup='setWhite("+alldata[i][0]+")'style='position:absolute; top:"+alldata[i][2]+"px; 

left:"+alldata[i][1]+"px; background-color:"+alldata[i][3]+"; border: 1px solid 

black'></div>"; 

            } 
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            //For-loopen ritar ut alla relationer. 

            for(var i=0; i<(alldata[alldata.length-1].length); i++){ 

              var boxlocationS=alldata[alldata.length-1][i][0]; 

              var boxlocationE=alldata[alldata.length-1][i][1]; 

              var x1 = parseInt(document.getElementById(alldata[alldata.length-

1][i][0]).style.left) + 70; 

              var y1 = parseInt(document.getElementById(alldata[alldata.length-

1][i][0]).style.top) + 40; 

              var x2 = parseInt(document.getElementById(alldata[alldata.length-

1][i][1]).style.left) + 70; 

              var y2 = parseInt(document.getElementById(alldata[alldata.length-

1][i][1]).style.top) + 40; 

 

              document.getElementById('boxrelation').innerHTML+="<line 

class='startX"+boxlocationS+" endX"+boxlocationE+"' x1='"+x1+"' y1='"+y1+"' x2='"+x2+"' 

y2='"+y2+"' stroke-width='3' stroke='rgb(53, 125, 165)'/>"; 

            } 

 

            //Ta tiden när allt ritats ut. 

            var finishload=parseInt(new Date().getTime()); 

 

            //Beräkna totala laddningstiden och skriv ut den totala laddningstiden i konsolen. 

            totalLoadTime=finishload-loadtime; 

            console.log(totalLoadTime); 

 

            document.getElementById('checkbox').click(); 

          } 

          loadData=1; 

 

          //Funktionen för att få alla boxar med klassen "draggable" flyttbara. 
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          $( function() { 

        $(".draggable").draggable({ 

              containment: "parent", 

              drag: function(){ 

                var xPos = parseInt(document.getElementById(this.id).style.left) + 70; 

                var yPos = parseInt(document.getElementById(this.id).style.top) + 40; 

                var start = "startX"+this.id; 

                var end = "endX"+this.id; 

                var amountStart = $("."+start).length; 

                var amountEnd = $("."+end).length; 

 

                /*If-satserna positionerar om alla relationen som tillhör den specifika boxen 

                samtidigt som när klienten flyttar boxen.*/ 

                if ($("."+start)[0]){ 

                  for(var i=0; i<amountStart; i++){ 

                    document.getElementsByClassName(start)[i].setAttribute("x1", xPos); 

                    document.getElementsByClassName(start)[i].setAttribute("y1", yPos); 

                  } 

                } 

                if ($("."+end)[0]){ 

                  for(var i=0; i<amountEnd; i++){ 

                   document.getElementsByClassName(end)[i].setAttribute("x2", xPos); 

                   document.getElementsByClassName(end)[i].setAttribute("y2", yPos); 

                 } 

                } 

              } 

            }); 

       }); 

        }); 
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        socket.on('send time',function(status){ 

          socket.emit('status added', status); 

        }); 

        socket.on('send endtime',function(endtime){ 

          updateResultArray.push(endtime); 

        }); 

      }); 

      function getLoadTime(){ 

        return totalLoadTime; 

      } 

      function getResult(){ 

        return updateResultArray; 

      } 

 

      //Funktionen sätter bakgrundsfärgen till röd för att visa att boxen är i användning. 

      function setBackground(data){ 

        $("#"+data).insertAfter("#"+$('#box div:last').attr('id')); 

        var id=parseInt(data); 

        var left = parseInt(document.getElementById(id).style.left); 

        var top = parseInt(document.getElementById(id).style.top); 

 

        var socket = io(); 

        var status = [id, left, top, "red"]; 

        socket.emit('status added', status); 

 

        document.getElementById(id).style.backgroundColor="red"; 

 

      } 
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      //Funktionen setWHite uppdaterar boxen och dess relationers positiion 

      function setWhite(data){ 

        var id=parseInt(data); 

        var left = parseInt(document.getElementById(id).style.left); 

        var top = parseInt(document.getElementById(id).style.top); 

        var socket = io(); 

        var status = [id, left, top, "white"]; 

        socket.emit('get time',status); 

        document.getElementById(id).style.cursor="-webkit-grab"; 

      } 

 

      //Två funktioner för att generera boxar och relationer. 

      function generateData(preExistingRelations,newAmountOfRelations){ 

        var createRelations = [preExistingRelations,newAmountOfRelations]; 

        socket.emit('generateRelations',createRelations); 

      } 

      function generateDataBoxes(preExistingBoxes,newAmountOfBoxes){ 

        var createBoxes = [preExistingBoxes,newAmountOfBoxes]; 

        socket.emit('generateBoxes',createBoxes); 

      } 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

      <div id="box" style="height: 1000px; width: 1000px; border: 1px solid black; 

background-color: rgb(248,248,248);"> 

        <svg id="boxrelation" width='1000px' height='1000px'></svg> 

      </div> 

      <form id="checkboxloadtime" action="" > 
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        <input id="checkbox" type="checkbox" name="vehicle" value="Bike"> 

      </form> 

  </body> 

</html> 
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Appendix B -  MySQL databasstruktur 

CREATE DATABASE exjobbet; 

USE exjobbet; 

 

CREATE TABLE boxalignment ( 

  id int(4) NOT NULL, 

  marginLeft varchar(100) NOT NULL, 

  marginTop varchar(100) NOT NULL, 

  backgroundColor varchar(100) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE relation ( 

  id int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  id1 int(4) NOT NULL, 

  id2 int(4) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id) 

) ENGINE=InnoDB; 
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Appendix C -  MongoDB databasstruktur 

use Exjobbet 

 

db.createCollection(<boxalignment>, {id: <int>, 

  marginLeft: <string>, 

  marginTop: <string>, 

  backgroundColor: <string> } 

) 

 

db.createCollection(<relation>, {id: <int>, 

  id1: <int>, 

  id2: <int> } 

) 
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Appendix D -  Node.js filen för MySQL 

var app     =     require("express")(); 

var mysql   =     require("mysql"); 

var http    =     require('http').Server(app); 

var io      =     require("socket.io")(http); 

 

//Skapar en koppling till MySQL databasen. 

var pool    =    mysql.createPool({ 

      connectionLimit   :   100, 

      host              :   'localhost', 

      user              :   'root', 

      password          :   'dammen950716', 

      database          :   'exjobbet', 

      debug             :   false 

}); 

 

app.get("/",function(req,res){ 

    res.sendFile(__dirname + '/index.html'); 

}); 

 

//io.on körs när en användare besöker hemsidan. 

io.on('connection',function(socket){ 

    console.log("A user is connected"); 

 

    /*Socket.io funktionen "status load" kallas från klienten och funktionen kallar sedan 

    funktionen "get_data" som hämtar all data från databasen.*/ 

    socket.on('status load',function(){ 

      get_data(); 
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    }); 

 

    /*Socket.io funktionen "generateRelations" kallas från klienten och funktionen genererar 

    relationer mellan boxar.*/ 

    socket.on('generateRelations',function(preExistingRelations){ 

      var i; 

      pool.getConnection(function(err,connection){ 

        if(!err) { 

          for(i=(preExistingRelations[0]); i<(preExistingRelations[1]); i++){ 

            connection.query("INSERT INTO relation(id1, id2) VALUES 

("+i+","+(i+1)+")",function(err,rows){}); 

          } 

          connection.release(); 

          connection.on('error', function(err) { 

            console.log(err); 

            return; 

          }); 

        } 

      }); 

    }); 

 

    /*Socket.io funktionen "generateBoxes" kallas från klienten och funktionen genererar 

    boxar.*/ 

    socket.on('generateBoxes',function(preExistingBoxes){ 

      var i; 

      pool.getConnection(function(err,connection){ 

        if(!err) { 

          for(i=(preExistingBoxes[0]); i<(preExistingBoxes[1]); i++){ 
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            connection.query("INSERT INTO boxalignment (id, marginLeft, marginTop, 

backgroundColor) VALUES ("+i+",0,0,'white')",function(err,rows){}); 

 

          } 

          connection.release(); 

          connection.on('error', function(err) { 

            console.log(err); 

            return; 

          }); 

        } 

      }); 

    }); 

 

    //Socket.io funktionen "status added" körs när en klient håller i en box och när klienten 

släpper en box. 

    socket.on('status added',function(status){ 

      add_status(status); 

    }); 

 

    /*Funktionen hämtar serverns klocka som starttid för att beräkna uppdateringstiden för 

en 

    boxs nya position i UML-diagrammet*/ 

    socket.on('get time',function(status){ 

      var serverTime=new Date().getTime(); 

      status.push(serverTime); 

      socket.emit('send time', status); 

    }); 

 

    /*Funktionen hämtar serverns klocka som sluttid för att beräkna uppdateringstiden för en 

    boxs nya position i UML-diagrammet*/ 
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    socket.on('get endtime',function(startTime){ 

      var serverTime=new Date().getTime(); 

      serverTime = serverTime - startTime; 

      socket.emit('send endtime', serverTime); 

    }); 

}); 

 

//Funktionen "add_status" uppdaterar boxens attribut: marginLeft, marginTop och 

backgroundColor i databasen. 

function add_status(status) { 

  //Hämtar kopplingen till MySQL databasen. 

  pool.getConnection(function(err,connection){ 

    if(!err) { 

      //Om bakgrunsfärgen inte är röd har klienten släppt boxen och då uppdateras alla 

boxens attribut. 

      if(status[3]!="red"){ 

        connection.query("UPDATE boxalignment SET `marginLeft`="+status[1]+", 

`marginTop`="+status[2]+", `backgroundColor`='"+status[3]+"' WHERE 

id="+status[0]+"",function(err,rows){ 

          //Avslutar databaskopplingen. 

          connection.release(); 

          get_status(status); 

        }); 

      //Klienten håller i boxen uppdateras endast bakgrundsfärgen. 

      }else{ 

        connection.query("UPDATE boxalignment SET `backgroundColor`='"+status[3]+"' 

WHERE id="+status[0]+"",function(err,rows){ 

          connection.release(); 

 

          //Kallar på "refresh feed" funktionen i index.html filen. 

          io.emit('refresh feed',status); 
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        }); 

      } 

      connection.on('error', function(err) { 

        console.log(err); 

        return; 

      }); 

    } 

  }); 

} 

 

/*Funktionen "get_status" körs när en förflyttelse av en box har skett och 

hämtar den uppdaterade boxen samtidigt*/ 

function get_status(status) { 

  pool.getConnection(function(err,connection){ 

 

    //Hämtar en specifik boxs attribut och sparar dem i en array. 

    connection.query("SELECT * FROM boxalignment WHERE 

id="+status[0]+"",function(err,rows){ 

      connection.release(); 

      var id=rows[0].id; 

      var left=rows[0].marginLeft; 

      var top=rows[0].marginTop; 

      var backgroundColor=rows[0].backgroundColor; 

      var arraydata=[id,left,top,backgroundColor,status[4]]; 

 

      io.emit('refresh feed',arraydata); 

    }); 

 

    connection.on('error', function(err) { 
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      console.log(err); 

      return; 

    }); 

  }); 

} 

 

//Hämtar alla boxar och relationer från MySQL databasen och sprar datan i en array. 

function get_data() { 

  pool.getConnection(function(err,connection){ 

    if (err) { 

      callback(false); 

      return; 

    } 

 

    var all_arraydata=[]; 

 

    connection.query("SELECT * FROM boxalignment",function(err,rows){ 

      for(var i=0; i<rows.length;i++){ 

        var id=rows[i].id; 

        var left=rows[i].marginLeft; 

        var top=rows[i].marginTop; 

        var backgroundColor=rows[i].backgroundColor; 

        all_arraydata.push([id,left,top,backgroundColor]); 

      } 

 

    }); 

 

    connection.query("SELECT * FROM relation",function(err,rows){ 

      connection.release(); 
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      var relationarray=[]; 

      for(var i=0; i<rows.length;i++){ 

        relationarray.push([rows[i].id1,rows[i].id2]); 

      } 

 

      all_arraydata.push(relationarray); 

 

      //Kallar på funktionen "onload feed" i index.html filen. 

      io.emit('onload feed',all_arraydata); 

    }); 

 

    connection.on('error', function(err) { 

             callback(false); 

             return; 

    }); 

  }); 

} 

 

//Säger åt node.js filen vilken port den ska lyssna på. 

http.listen(3003,function(){ 

  console.log("Listening on 3003"); 

}); 
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Appendix E -  Node.js filen för MongoDB 

var app     =     require("express")(); 

var mongoDB   =     require("mongodb").MongoClient; 

var http    =     require('http').Server(app); 

var io      =     require("socket.io")(http); 

 

//URL variabeln används längre ner i filen för att skapa en koppling till MongoDB. 

var url = 'mongodb://localhost:27017/Exjobbet'; 

 

app.get("/",function(req,res){ 

    res.sendFile(__dirname + '/index.html'); 

}); 

 

io.on('connection',function(socket){ 

    console.log("A user is connected"); 

 

    /*Socket.io funktionen "status load" kallas från klienten och funktionen kallar sedan 

    funktionen "get_data" som hämtar all data från databasen.*/ 

    socket.on('status load',function(){ 

      get_data(); 

    }); 

 

    /*Socket.io funktionen "generateRelations" kallas från klienten och funktionen genererar 

    relationer mellan boxar.*/ 

    socket.on('generateRelations',function(preExistingRelations){ 

      var i; 

      mongoDB.connect(url, function(err, db) { 

        if(!err) { 
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          var collectionRelation = db.collection('relation'); 

          for(i=(preExistingRelations[0]); i<(preExistingRelations[1]); i++){ 

            collectionRelation.insert({_id:(i+2), id1:(i), id2:(i+1)},function(err, item){}); 

          } 

        } 

        db.close(); 

      }); 

    }); 

 

    /*Socket.io funktionen "generateBoxes" kallas från klienten och funktionen genererar 

    boxar.*/ 

    socket.on('generateBoxes',function(preExistingBoxes){ 

      var i; 

      mongoDB.connect(url, function(err, db) { 

        if(!err) { 

          var collectionBox = db.collection('boxalignment'); 

          for(i=(preExistingBoxes[0]); i<(preExistingBoxes[1]); i++){ 

            collectionBox.insert({_id:i,marginLeft:0, marginTop:0, 

backgroundColor:"white"},function(err, item){}); 

          } 

        } 

        db.close(); 

      }); 

    }); 

 

    //Socket.io funktionen "status added" körs när en klient håller i en box och när klienten 

släpper en box. 

    socket.on('status added',function(status){ 

      add_status(status); 
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    }); 

 

    /*Funktionen hämtar serverns klocka som starttid för att beräkna uppdateringstiden för 

en 

    boxs nya position i UML-diagrammet*/ 

    socket.on('get time',function(status){ 

      var serverTime=new Date().getTime(); 

      status.push(serverTime); 

      socket.emit('send time', status); 

    }); 

 

    /*Funktionen hämtar serverns klocka som sluttid för att beräkna uppdateringstiden för en 

    boxs nya position i UML-diagrammet*/ 

    socket.on('get endtime',function(startTime){ 

      var serverTime=new Date().getTime(); 

      serverTime = serverTime - startTime; 

      socket.emit('send endtime', serverTime); 

    }); 

}); 

 

//Funktionen "add_status" uppdaterar boxens attribut: marginLeft, marginTop och 

backgroundColor i databasen. 

function add_status(status) { 

  //Skapar en koppling till MongoDB databasen. 

  mongoDB.connect(url, function(err, db) { 

    if(!err) { 

      //Hämtar kollektionen "boxalignment". 

      var collectionBox = db.collection('boxalignment'); 

      var statusID=parseInt(status[0]); 
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      //Om bakgrunsfärgen inte är röd har klienten släppt boxen och då uppdateras alla 

boxens attribut. 

      if(status[3]!="red"){ 

        collectionBox.updateOne({_id:statusID}, {marginLeft:status[1], marginTop:status[2], 

backgroundColor:status[3]},function(err, item){}); 

        get_status(status); 

      } 

 

      //Klienten håller i boxen uppdateras endast bakgrundsfärgen. 

      else{ 

        collectionBox.updateOne({_id:statusID}, {backgroundColor:status[3]},function(err, 

item){}); 

 

        //Kallar på "refresh feed" funktionen i index.html filen. 

        io.emit('refresh feed',status); 

      } 

    } 

 

    //Avslutar databaskopplingen. 

    db.close(); 

  }); 

} 

 

/*Funktionen "get_status" körs när en förflyttelse av en box har skett och 

hämtar den uppdaterade boxen samtidigt*/ 

function get_status(status) { 

  mongoDB.connect(url, function(err, db) { 

    if(!err) { 

      var collectionBox = db.collection('boxalignment'); 
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      var statusID=parseInt(status[0]); 

      console.log(statusID); 

 

      //Hämtar en specifik boxs attribut och sparar dem i en array. 

      collectionBox.findOne({_id:statusID}, function(err, item){ 

        var resultArray = []; 

        var id=item._id; 

        var left=item.marginLeft; 

        var top=item.marginTop; 

        var backgroundColor=item.backgroundColor; 

        resultArray=[id,left,top,backgroundColor, status[4]]; 

 

        io.emit('refresh feed',resultArray); 

        db.close(); 

      }); 

    } 

  }); 

} 

 

//Hämtar alla boxar och relationer från MongoDB databasen och sparar datan i en array. 

function get_data() { 

  mongoDB.connect(url, function(err, db) { 

    if(!err) { 

      var collectionBox = db.collection('boxalignment'); 

      var collectionRelation = db.collection('relation'); 

 

      var resultArray = []; 

      var relationArray=[]; 
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      collectionBox.find().toArray(function(err, item){ 

        for(var i=0; i<item.length;i++){ 

          var id=item[i]._id; 

          var left=item[i].marginLeft; 

          var top=item[i].marginTop; 

          var backgroundColor=item[i].backgroundColor; 

          resultArray.push([id,left,top,backgroundColor]); 

        } 

      }); 

      collectionRelation.find().toArray(function(err, item){ 

        for(var i=0; i<item.length;i++){ 

          var id1=item[i].id1; 

          var id2=item[i].id2; 

          relationArray.push([id1, id2]); 

        } 

        resultArray.push(relationArray); 

 

        //Kallar på funktionen "onload feed" i index.html filen. 

        io.emit('onload feed',resultArray); 

        db.close(); 

      }); 

    } 

  }); 

} 

 

//Säger åt node.js filen vilken port den ska lyssna på. 

http.listen(3004,function(){ 

  console.log("Listening on 3004"); 

}); 
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Appendix F -  Tampermonkey-script – Generera 
boxar 

// ==UserScript== 

// @name         insert boxes 

// @namespace    http://tampermonkey.net/ 

// @version      0.1 

// @description  try to take over the world! 

// @author       You 

// @match        http://*/* 

// @grant        none 

// ==/UserScript== 

 

document.getElementById("checkboxloadtime").onchange = function() { 

    var preExistingBoxes = document.getElementById("box").childElementCount; 

 

    console.log(preExistingBoxes); 

 

    /*Anledningen till att antalet är en mer jämfört med antalet boxar i applikationen 

    if-satserna beror på att svg-elementet räknas med som ett barn i "box"*/ 

    if(preExistingBoxes==11){ 

        generateDataBoxes(11,101); 

    } 

    else if(preExistingBoxes==101){ 

        generateDataBoxes(101,501); 

    } 

    else if(preExistingBoxes==501){ 

        generateDataBoxes(501, 1001); 

    } 
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    else{ 

        console.log("Inga mer tester över 1000 boxar och 1001 relationer"); 

    } 

}; 
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Appendix G -  Tampermonkey-script – Generera 
relationer 

// ==UserScript== 

// @name         insert relations 

// @namespace    http://tampermonkey.net/ 

// @version      0.1 

// @description  try to take over the world! 

// @author       You 

// @match        http://*/* 

// @grant        none 

// ==/UserScript== 

 

document.getElementById("checkboxloadtime").onchange = function() { 

    var preExistingRelations = document.getElementById("boxrelation").childElementCount; 

    var existingBoxes = document.getElementById("box").childElementCount; 

 

    console.log(preExistingRelations); 

 

    if(preExistingRelations==11 && existingBoxes==101){ 

        generateData(10,100); 

    } 

    else if(preExistingRelations==101 && existingBoxes==501){ 

        generateData(100,500); 

    } 

    else if(preExistingRelations==501 && existingBoxes==1001){ 

        generateData(500,1000); 

    } 

    else{ 



 XXVII 

        console.log("Inga mer tester över 1000 boxar och 1001 relationer"); 

    } 

}; 
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Appendix H -  Tampermonkey-script - Flytta en box 

// ==UserScript== 

// @name         Move box 

// @namespace    http://tampermonkey.net/ 

// @version      0.1 

// @description  try to take over the world! 

// @author       You 

// @match        http://*/* 

// @grant       GM_getValue 

// @grant       GM_setValue 

// ==/UserScript== 

var j=0; 

 

var time = []; 

(function() { 

    'use strict'; 

   setTimeout(function() { 

        moveBox(); 

   }, 1000); 

})(); 

function moveBox(){ 

    var boxID = Math.floor(Math.random() * 1000)+1; 

    setBackground(boxID); 

    var left = Math.floor(Math.random() * 861); 

    var top = Math.floor(Math.random() * 921); 

    document.getElementById(boxID).style.left=left+"px"; 

    document.getElementById(boxID).style.top=top+"px"; 

    var xPos = parseInt(document.getElementById(boxID).style.left) + 70; 
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    var yPos = parseInt(document.getElementById(boxID).style.top) + 40; 

    var start = "startX"+boxID; 

    var end = "endX"+boxID; 

    var amountStart = $("."+start).length; 

    var amountEnd = $("."+end).length; 

    var i; 

    if ($("."+start)[0]){ 

        for(i=0; i<amountStart; i++){ 

            document.getElementsByClassName(start)[i].setAttribute("x1", xPos); 

            document.getElementsByClassName(start)[i].setAttribute("y1", yPos); 

        } 

    } 

    if ($("."+end)[0]){ 

        for(i=0; i<amountEnd; i++){ 

            document.getElementsByClassName(end)[i].setAttribute("x2", xPos); 

            document.getElementsByClassName(end)[i].setAttribute("y2", yPos); 

        } 

    } 

    setWhite(boxID); 

    if(j<5000){ 

        j++; 

        setTimeout(moveBox, 1000); 

    } 

} 
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Appendix I -  Tampermonkey-script – Skriv ut 
mätresultat från test 1 

// ==UserScript== 

// @name         Save box movement 

// @namespace    http://tampermonkey.net/ 

// @version      0.1 

// @description  try to take over the world! 

// @author       You 

// @match        http://*/* 

// @grant       GM_getValue 

// @grant       GM_setValue 

// ==/UserScript== 

var timearray=""; 

 

setTimeout(function() { 

    var arrayResult=getResult(); 

    for(var i=0; i<5000; i++){ 

        timearray +=(arrayResult[i] + "\n"); 

    } 

    console.log(timearray); 

}, 5080000); 
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Appendix J -  Tampermonkey-script – Mätning av 
laddningstid för test 2 

// ==UserScript== 

// @name         Save load time 

// @namespace    http://tampermonkey.net/ 

// @version      0.1 

// @description  try to take over the world! 

// @author       You 

// @match        http://*/* 

// @grant       GM_getValue 

// @grant       GM_setValue 

// ==/UserScript== 

//GM_setValue("totaltime", ""); 

//GM_setValue("counter", 0); 

 

//Kollar om det local storage variabeln "totaltime" existerar eller inte. 

if(GM_getValue("totaltime")){ 

    var previousTime=GM_getValue("totaltime"); 

} 

else{ 

    var previousTime=[]; 

} 

 

//Väntar till en checkbox blivit ikryssad innan sidan laddas om. 

document.getElementById("checkboxloadtime").onchange = function() { 

    var totalTime=getLoadTime(); 

    console.log(totalTime); 

    var i=GM_getValue("counter"); 
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    if(i<5000){ 

        previousTime.push(totalTime); 

        GM_setValue("totaltime", previousTime); 

        i++; 

        GM_setValue("counter", (i)); 

        location.reload(true); 

    } 

    else{ 

        var printOutArray; 

        for(var j=0; j<5000; j++){ 

            printOutArray+=(previousTime[j] + "\n"); 

        } 

        console.log(printOutArray); 

    } 

}; 


