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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker om existerande Multi-siteapplikationer i CMS-systemet 

WordPress kan uppnå bättre prestanda genom att övergå från WordPress till det nya 

CMS-systemet Keystone JS genom en datamigration. Denna migrationsprocess 

utvärderas med ett vetenskapligt experiment, för att undersöka om 

migrationsprocessen i sig eventuellt kan medföra prestandaproblem, men också kring 

när en migration är relevant och i slutändan värd att genomföra. Experimentet mäter 

svarstider för olika databasoperationer av den originella WordPress-applikationen samt 

den migrerade Keystone JS-applikationen. Resultatet av mätningen visade att den 

migrerade applikationen kan uppnå upp till 59% förbättrade svarstider för 

subdomänrendering, vilket bekräftar att Multi-siteapplikationer kan gynnas av en 

migration till Keystone JS. Migrationsprocessen ansågs heller inte ha någon individuell 

negativ prestandapåverkan.  

Nyckelord: Multi-site CMS, WordPress, Keystone JS, SQL-till-NoSQL, datamigration 
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1 Introduktion 

 
Content Management Systems (CMS) erbjuder ett gränssnitt för användare att publicera och 

editera innehåll på webben, oavsett vilken teknisk bakgrund användaren har. 

Applikationsområden för CMS-system är många, såsom bloggverktyg, hemsidor och e-

handelssystem. WordPress är ett av de mest populära CMS-systemen och lämpar sig bra även 

till Multi-siteapplikationer, som är ett sätt att koppla samman flera webbapplikationer till ett 

och samma CMS-system. Multi-siteapplikationer skapar ett internt nätverk som erbjuder 

delad administration och tillhörighet mellan flera, individuella webbapplikationer. Detta kan 

vara särskilt attraktivt för ett universitet som vill tillåta sina studenter att publicera sina egna 

publikationer på egna siter. 

WordPress, likt alla de största CMS-systemen, erbjuder idag endast stöd för 

relationsdatabaser. MySQL är den största och mest använda relationsdatabasen och är också 

den databas som WordPress använder för sin datalagring. Relationsdatabaser är mycket 

kapabla till att hantera strukturerad data, garantera konsistens och komplicerade 

frågeställningar. På grund av hur dessa databaser utformas för att ha just dessa egenskaper, 

skapas samtidigt brister för andra typer av egenskaper. Hantering av ostrukturerad data, 

massiva datamängder och horisontell skalning är några exempel på brister som uppstår. I och 

med att Big Data växte fram, skapades en ökad efterfrågan för just dessa egenskaper, vilket 

ledde till att nya sorters databaser växte fram – Not Only SQL (NoSQL-databaser). Dessa nya 

databaserna kan erbjuda bättre prestanda inom de områden som relationsdatabaser är 

bristfälliga, vilket har lett till deras ökade popularitet. I och med att stödet för NoSQL-

databaser har varit väldigt snävt inom CMS-system, har nya CMS-system uppkommit istället. 

Keystone JS är ett sådant exempel, som bygger helt på en av de populäraste NoSQL-

databaserna i dagsläget: MongoDB.  

Multi-siteapplikationer i WordPress upplever prestandaproblem när användarsystemet och 

subdomäner ökar till stora mängder, vilket direkt kan härledas till relationsdatabasernas 

bristfälliga egenskaper. Detta prestandaproblem skulle därför förslagsvis kunna lösas genom 

att byta till en NoSQL-databas. I och med att WordPress inte stödjer NoSQL-databaser, 

behöver även CMS-system bytas. För att redan existerande Multi-siteapplikationer inte ska 

förlora all sin data, behöver en migration genomföras. Detta arbete fokuserar på att lägga fram 

en metod för en sådan migration av en Multi-siteapplikation i WordPress till Keystone JS. 

Problemet är att ett sådan migrationsprocess i sig kan innebära problem som i slutändan kan 

påverka prestandan. Detta arbete implementerar utifrån den framtagna metoden en Multi-

applikation i WordPress samt ett migrationsverktyg. En migration sker sedan från WordPress 

till Keystone JS. Därefter undersöks och utvärderas resultatet genom ett experiment.  
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2 Bakgrund 

2.1 Content Management Systems (CMS) 

Content Management Systems (CMS) är ett verktyg som erbjuder goda administrativa 

egenskaper för att publicera och editera innehåll för webben även till användare utan någon 

teknisk kunskap. CMS-system har generellt stora möjligheter till att skräddarsys efter 

användarens behov, vilket gör att CMS-system har många olika applikationsområden. Det 

finns många stora namn bland användare av CMS-system, såsom Vita Huset och Wikipedia, 

samtidigt som det också används i stor utsträckning av både individer och mindre företag.   

 

Figur 1 En skärmdump av användargränssnitt i WordPress 

Ett CMS-system tillhandahåller användaren med ett grafiskt användargränssnitt för 

administration och figur 1 visar ett sådant gränssnitt i CMS-systemet WordPress. Härifrån kan 

hela webbapplikationen modifieras utan att användaren behöver skriva någon 

programmeringskod. Användargränssnittet är självklart också attraktivt för mer tekniskt 

kunniga användare, som genom gränssnittet kan bygga vidare på sin applikation utefter vilja 

och behov. Mirdha, Jain, & Shah (2014) har genomfört en jämförelse av de största Open 

Source CMS-systemen såsom WordPress, Joomla och Drupal och anger att WordPress är det 

CMS-system som är mest populärt. Detta menar Mirdha m.fl. (2014) bland annat beror på att 

WordPress är väldigt användarvänligt, har goda modulära förmågor samt har ett stort och 

aktivt användarsamfund. WordPress skapades originellt enbart som en plattform för 

bloggning men har sedan dess utvecklats till fullfjädrat CMS-system.   

2.2 Multi-site CMS  

Kusuma, Widyawan & Ferdiana, (2017) beskriver begreppet Multi-site som ett webbsystem 

med förmåga att användas av multipla, sammankopplade användare. Genom att föra samman 

individuella webbapplikationer i en och samma domän skapas ett nätverk av subdomäner. 

Ägaren av domänen har den högsta administrationsrättigheten och sätter upp spelreglerna för 

dess subdomäner. Detta kan exemplifieras i ett verkligt scenario med ett universitet (Kusuma 

m.fl., 2017), vars studenter har egna webbapplikationer inom universitetets domän. 

WordPress lämpar sig särskilt till detta, enligt det arbete Jianhong, Jinwei, Hongjun & 

Junsheng (2010) har gjort, som utvärderar hur ett publiceringsverktyg för 

studentpublikationer kan gynnas av att använda WordPress. Anledningarna till detta är 

främst att WordPress är kostnadsfritt, lättillgängligt och väldigt modifierbart enligt personliga 
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preferenser, men också för att WordPress besitter funktioner för kategorisering av publicerade 

artiklar, automatisk formatering för artikeltexter och inbyggt stöd för Trackback (Jianhong 

m.fl. 2010).  

Kusuma m.fl. (2017) framhäver WordPress som det mest lämpliga CMS-systemet för detta 

scenario, men beskriver också de prestandaproblem som finns för denna typ av Multi-

siteapplikation. Vidare förklaras att desto fler subdomäner som används, desto sämre blir 

prestandan. Potentiellt kan orsaken till detta relatera till det databassystem som WordPress 

använder. I en WordPress-baserad Multi-siteapplikation används en central databas för 

samtliga applikationer, vilket innebär att transaktionsbördan för databasen blir väldigt hög. 

Detta illustras i figur 2. Desto fler subapplikationer, desto högre transaktionsbörda. Kusuma 

m.fl. (2017) föreslår caching av databasen som ett sätt att försöka öka prestandan. Detta är 

dock bara en strategi för att motverka ett symptom på ett större problem. 

Databas
Universitet

Student

Webbapp-
likation

Student Student

Webbapp-
likation

Webbapp-
likation

 
 

Figur 2 Illustration av databastillgång för en Multi-site och dess subdomäner 

2.3 Datalagring i CMS-system 

2.3.1 Relationsdatabaser 

WordPress, likt de största CMS-systemen i dagsläget, erbjuder endast stöd för 

relationsdatabaser (Lee & Zheng, 2015). Relationsdatabaser är baserade på 

relationsmodellen, och använder Structured Query Languague (SQL) som frågespråk för 

interaktion med databasen, och brukar därför ofta benämnas enbart som SQL-databaser. Den 

relationsdatabasen som brukar benämnas som den största och mest populära är MySQL (Lee 

& Zheng, 2015). Även WordPress använder sig av MySQL. Relationsmodellen går ut på att 

samla relaterad data i tabeller, som i sin tur innehåller kolumner och rader, där en rad 

representerar en instans av datalagring och kolumnerna definierar dess attribut. Figur 3 visar 

det standardiserade databasschema som WordPress använder, som visar tabeller och 

kolumner.  



 
4 

 
 

Figur 3 Databasschema för en standardiserad WordPress-applikation 
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Varje tabell har en primär nyckel som används för att kunna unikt identifiera en rad. För att 

kunna länka ihop rader från olika tabeller används främmande nycklar, som kan beskrivas 

som relationer mellan tabeller. Detta illustreras i figur 3 i form av streckade linjer emellan 

relaterade tabeller. Varje kolumn har även en förbestämd data typ som används för lagring. 

Det förbestämda, väldigt explicita schema som en relationsdatabas kräver skapar i sig starka 

förhållningsregler som applikationen måste anpassa sig till.  Detta gör att datan  i slutändan 

blir mycket väl organiserad. Normalisering är ett viktigt begrepp inom relationsdatabaser och 

kan kort sammanfattas som ett systematiskt sätt att motverka dålig databasdesign. Desto 

högre normaliseringsnivå, desto bättre tillstånd är databasen i. Begrepp som dubbellagring 

och redundans inkluderar beteende som undviks till största möjliga mån. 

Relationsdatabaser följer ACID-principen, som tillsammans med en hög normaliseringsnivå 

skapar möjligheter för atomära transaktioner. Detta skapar en garanterad konsistensnivå och 

riktighet (Lee & Zheng, 2015).  

• Atomic – en transaktion inom databasen fullföljs endast om samtliga 

deltransaktioner involverade har fullföljts. 

• Consistent – en transaktion måste vara validerad utifrån databasens krav, annars 

återställs databasen till tidigare tillstånd vilket innebär att enskild transaktion ej kan 

invalidera hela databasen. 

• Isolation – transaktioner isoleras helt från varandra. 

• Durability – fullföljda transaktioner garanteras att inte bli återställda.  

I och med att ACID-principen är så pass restriktiv i hur databasen hanterar transaktioner, 

skapas prestandarelaterade problem vid viss typ av användning (Lee & Zheng, 2015). Att 

kunna erbjuda samtidig tillgång till samma data för olika applikationer blir komplicerat. Desto 

större datamängder som lagras skapar ett exponentiellt mer komplext tabellschema (Györödi 

m.fl., 2015). Att söka igenom och koppla samman relationer blir mer och mer tidskrävande 

operationer. I en Multi-siteapplikation med hundratusentals användare och eventuellt 

besökare påverkas därmed prestandan.  

2.3.2 NoSQL 

NoSQL-databaser uppkom som en respons på de limitationer som SQL-databaser har, i 

samband med framväxten av Big Data, som karaktäriseras av användande av enorma 

datamängder, lagring av ostrukturerad data och krav på hög tillgänglighet (Lee & Zheng, 

2015). Istället för att modelleras utifrån ACID-principen, följer NoSQL-databaser istället 

BASE-principen.  

• Basic availability– datalagring distribueras emellan fleras servers istället för en 

enskild.  

• Soft State – konsistens kan inte garanteras, 

• Eventual consistency – men konsistens kommer att uppnås i en obestämd nära 

framtid. 

Genom att ett lägre krav på konsistens, kan databasen erbjuda förbättrad prestanda i de 

områden som SQL-databaser brister. Här kan databasen instansiera flera gånger, vilket 

möjliggör b.la. moln-lagring (Lee & Zheng, 2015) och innebär generellt en bättre förmåga att 

erbjuda tillgänglighet. NoSQL-databaser har heller generellt inte ett krav på ett schema – och 
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därmed inte krav på förbestämda kolumner och datatyper för lagring. Detta i sin tur leder till 

en mycket bättre förmåga att hantera ostrukturerad data.  

Ett av de nyare CMS-systemen som erbjuder stöd för NoSQL-databaser är Keystone JS, som 

använder databasen MongoDB för datalagring. MongoDB kan erbjuda bättre horisontell 

skalning än MySQL, vilket är en viktig egenskap för en Multi-siteapplikation (Györödi m.fl. 

2015). MongoDB är en s.k. document-based databas, som istället för att lagra data i tabeller 

och kolumner såsom en SQL-databas gör, använder en samling collections och documents 

(figur 4).  

 Database

 Collection

 Document

 
 

Figur 4 Illustration av den arkitektur som MongoDB använder 

Databasen kan innehålla en eller flera collections och varje collection kan innehålla en eller 

flera dokument. MongoDB sparar data i BSON-format, vilket tillåter lagring av traditionella 

datatyper likt vad MySQL använder, men också lagring av arrayer och objekt, vilket gör 

datalagringen mer flexibel. MongoDB har i motsats till MySQL inget explicit krav på ett 

schema vilket innebär att möjligheten att förändra databasstrukturen i efterhand är mycket 

större. Detta belyser Györödi m.fl. (2017) i sitt arbete som en stor fördel för en Multi-

siteapplikation – om MySQL skulle användas som databas, blir varje enskild användare och 

dess applikation tvungen att utforma sin struktur och design efter det givna tabellschemat som 

redan existerar, samt anpassa sig till de attribut som finns beskrivna i de fördefinierade 

kolumnerna. Om MongoDB används istället, så tillåts varje enskild webbapplikation att på 

egen hand definiera dess databasstruktur.   
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Figur 5 Illustration av databastillgång för Multi-sites med NoSQL-databas 
istället för MySQL 

Det prestandaproblem som Kusuma m.fl. (2017) beskriver för en WordPress-baserad Multi-

site, skulle kunna lösas genom att övergå till ett CMS-system som använder en NoSQL-baserad 

databas istället – såsom Keystone JS. Här ges möjlighet till större flexibilitet, ökad 

tillgänglighet och bättre horisontell skalning. Figur 5 illustrerar hur varje webbapplikation i 

teorin kan skapa en egen instans av databasen, i kontrast till figur 3 där varje applikation är 

beroende av en enda instans. Samma princip skapar också förbättrad tillgänglighet, då 

datalagring kan spridas ut mellan flera servers vilket innebär att en server kan tas ur drift utan 

att hela systemet stängs ner, vilket blir mycket viktigt i en Multi-site då dess individuella 

webbapplikationer inte bör kunna påverka varandras driftstatus. 

2.3.3 Migration av CMS-data från WordPress till Keystone JS  

En redan existerande, WordPress-baserad Multi-siteapplikation kan inte helt enkelt bara 

övergå till Keystone JS, eftersom att all dess tillhörande data skulle gå förlorad i processen. En 

lösning kan då vara att genomföra en datamigration (Lee & Zheng, 2015). Detta innebär att all 

relevant data tillhörande applikationen överförs i samband med övergången till Keystone JS. 

På detta sätt kan applikationen nyttja den potentiella prestandaförbättringen som övergången 

innebär och samtidigt ha kvar all sin data. Att genomföra en sådan migration är dock 

komplicerat. Det finns inget standardiserat tillvägagångssätt i dagsläget och varje migration 

får ofta designas unikt efter varje individuellt system (Lee & Zheng, 2015). Det finns heller 

inga direkta hjälpverktyg för de användare som själva inte besitter den tekniska kunskapen 

som krävs för att på egen hand genomföra en migration.  
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Det finns gott om studier som diskuterar migration från SQL- till NoSQL-databaser, såsom 

det arbete Ataky Tsham Mpinda, Maschietto & Bungama (2015) gjort där en algoritm för 

migration läggs fram. Ataky T.M. m.fl. (2015) påstår även att kostnaden och tiden det tar att 

genomföra en migration kan vara väl värt i det långa loppet. Däremot finns det mycket lite 

studier om migration av just CMS-data. Det arbete som Lee & Zheng (2015) har gjort 

diskuterar detta, och belyser hur framtidens mer intelligenta CMS-system kan bli stora aktörer 

inom massiv datainsamling med en enorm utvecklingspotential. I och med att NoSQL-

databaser ofta är mycket mer gynnsamt inom konceptet Big Data (Lee & Zheng, 2015) kan de 

största CMS-systemen behöva införa stöd för NoSQL-databaser för att inte riskera att bli 

inaktuella och utkonkurrerade. Lee & Zheng (2015) påstår också att CMS-systemen kan 

riskera att förhindra den pågående utvecklingen av datainsamling genom att fortsätta enbart 

stödja SQL-databaser. Hur de största och populäraste CMS-systemen idag kommer anpassa 

sig till detta är alltså viktig för deras överlevnad. 
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3 Problemformulering 

3.1 Problemet 

För en hållbar framtid för redan existerande SQL-baserade Multi-sites behöver datamigration 

till nya CMS-system finnas som ett genomförbart alternativ utan att kräva för mycket tekniska 

kunskaper av dess användare. Genom att automatisera migrationsprocessen och inkludera ett 

gränssnitt för användarvänlighet kan användare från alla tekniska bakgrunder ha möjligheten 

att genomföra en migration av sin applikation. Problemet blir att kunna automatisera denna 

process utan att processen i sig medför komplikationer. Lee & Zheng (2015) i sitt arbete 

genomfört en migration av CMS-data från en SQL-databas till en NoSQL-databas och enligt 

deras mätningar uppnått 45 % bättre prestanda för en WordPress-applikation. Att en 

automatisk migration är genomförbart är därför tydligt, men det finns även risker associerade 

med migrationsprocessen som behöver tas i beaktning. 

Att automatiskt strukturera om databasstrukturen för en Multi-siteapplikation kan innebära 

att den nya strukturen inte är kompatibel med den struktur som behövs för att kunna nyttja 

de styrkor som NoSQL-databaser utlovar enligt Györödi m.fl. (2015). Att skapa en helt ny 

Multi-site med MongoDB i åtanke redan från början kommer leda till en annan 

databasstruktur än den nya, automatiskt genererade databasstrukturen för redan existerande 

Multi-sites och kan därmed kanske inte producera den utlovade prestandaförbättringen.  

I samband med migrationsprocessen kan data behöva konverteras om till nya 

datalagringsformat för att anpassas efter den nya databasens datalagringsegenskaper. 

MongoDB erbjuder mer variation av datalagringsformat än MySQL, men det innebär inte en 

total garanti för att all MySQL-data redan ska vara kompatibel med MongoDB. Ataky T.M. 

m.fl. (2015) belyser hur viktigt det är att kunna verifiera riktigheten av datan i dess nya form, 

då konverteringsprocessen kan komma att korrumpera datan på ett oönskat sätt. Denna 

eventuella korruption av data kan innebära problem för applikationens funktion, och därmed 

också dess prestanda, genom att datan exempelvis förändras i storlek eller innehåll och inte 

längre blir kompatibel med applikationen. Det blir därför viktigt att kontrollera riktigheten av 

migrerad data i samband med migrationsprocessen.  

Korrumperad data kan också i ett led medföra säkerhetsrisker, i och med att applikationens 

funktionalitet kan bli negativt påverkad. Om en komponent av applikationen som arbetar med 

säkerhet slutar att fungera uppstår självklart säkerhetsproblem. Mirdha m.fl. (2014) belyser 

även att det är viktigt att ta hänsyn till säkerhet när ett databasschema utformas. Att då totalt 

omstrukturera den fördefinierade databasstruktur som WordPress har och automatiskt 

generera ett nytt kan medföra förändringar i säkerhetshantering. Beroende på hur 

applikationen är uppbyggd så kan dessa förändringar även medföra prestandaförsämringar. 

3.1.1 Frågeställning 

Frågan är då om den nya, automatiskt genererade datastrukturen för en WordPress-baserad 

Multi-site kan migreras till ett CMS-system med NoSQL-databasen MongoDB, såsom 

Keystone JS, och uppnå en förbättrad prestanda samtidigt utan att medföra 

prestandaförsämringar som ett resultat av den automatiserade migrationsprocessen. För att 

kunna utvärdera frågeställningen kommer en lösning att presenteras vars genomförande 

baseras på följande delmål. 
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• Implementera en testapplikation i WordPress 

• Implementera en testapplikation i Keystone JS  

o Anpassa applikationen för Multi-siteanvändande 

o Framställ ett databasschema som är överensstämmande med det schema 

MySQL använder 

• Extrahera data från testapplikationen 

o Fastställ vilken data som är mest kritisk för en migration 

o Säkerställ att relationer mellan data bibehålls i en migrationsprocess 

• Implementera en automatiserad migrationsprocess 

o Av en enskild tabell 

o Av en grupp relaterade tabeller 

o Av en grupp orelaterade tabeller 

o Samtliga tabeller 

• Kontrollera beståndsdelar av det nya migrerade systemet gällande 

o Riktighet av data 

o Generell funktionalitet 

o Ur ett säkerhetsperspektiv 

3.1.2 Hypotes 

Baserat på de uppnådda resultaten från Lee & Zheng (2015) samt Ataky T. M m.fl. (2015) finns 

det goda förutsättningar för en lyckad migration av CMS-data från en MySQL- till en NoSQL-

databas. Samtidigt finns det risker med migrationsprocessen som bör tas hänsyn till. 

Hypotesen blir därför att resultatet av en genomförd automatiserad migration av CMS-data 

kommer att generera en förbättrad prestanda för testapplikationen, men eventuellt inte kunna 

reflektera den totala potentiella prestandaförbättringen som NoSQL-databaser utlovar enligt 

Györödi m.fl. (2014), på grund av de potentiella nackdelar som finns relaterade till själva 

migrationsprocessen. 
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4 Metod 

4.1 Metodbeskrivning 

För att ställa frågeställningen mot hypotesen, så måste prestandan av den migrerade 

testapplikationen i KeystoneJS utvärderas i jämförelse med testapplikationen i WordPress. 

Det som specifikt ska utvärderas är respektive databas förmåga att hantera den beskrivna 

Multi-siteapplikationen. Li & Manoharan (2013), Györödi m.fl. (2015) och Lee & Zheng (2015) 

har i sina arbeten jämfört MySQL med NoSQL genom att mäta svarstider av ett antal 

databasoperationer, vilket även är det tillvägagångssätt som ska användas i detta arbete. Deras 

mätningar är relevanta av flera orsaker, där den främsta orsaken är att de alla resonerar kring 

att belysa de fördelar som NoSQL-databaser har i jämförelse med SQL-databaser. Györödi 

m.fl. (2015) har i sin mätning också använt ett scenario med en Multi-siteapplikation, och Lee 

& Zheng (2015) har i sin mätning specifikt använt CMS-data, vilket gör deras arbeten 

applicerbara även i denna metod.  

Den valda vetenskapliga metoden för att genomföra denna undersökning är experiment, vilket 

enligt Wohlin m.fl. (2012) lämpar sig bra för att i en kontrollerad testmiljö kunna manipulera 

variabler på ett systematiskt och precist sätt. Vidare beskriver Wohlin m.fl. (2012) att 

experiment lämpar sig till att utvärdera precision av modeller vilket lämpar sig till att 

utvärdera en migrationsprocess träffsäkerhet gällande dess modell. Experimentet kommer att 

vara teknikorienterat vilket enligt Wohlin m.fl. (2012) kan ge ett säkrare resultat i och med att 

den mänskliga faktorn till stor del elimineras och därmed faller dess påverkan också bort. 

Även Györödi m.fl. (2015) och Li & Manoharan (2013) använder i sina arbeten experiment 

som metod. Det lämpar sig bra att använda ett teknikorienterat experiment i detta fall, 

eftersom en hög nivå av kontroll uppnås och skapar goda förutsättningar för att korrekt kunna 

mäta databasernas svarstider.  

För att kunna genomföra experimentet behöver två testapplikationer att skapas. Dessa blir de 

subjekt som mätningen ska utföras på. Genom att faktiskt skapa reella testapplikationer kan 

mätningen utföras i ett verklighetstroget scenario, likt det Györödi m.fl. (2015) har gjort, som 

leder till bättre och mer användbart resultat. Den första testapplikationen som skapas kommer 

att baseras delvis på den testapplikation som Györödi m.fl. (2015) har använt i sitt 

mätscenario, men testapplikationens innehåll är också baserat på de kriterier som Kusuma 

m.fl. (2017) diskuterar är passande för ett universitet och dess studenter. Testapplikationen 

ska alltså representera en redan existerande WordPress-baserad Multi-site, innehållandes ett 

användarsystem med många subdomäner och deras tillhörande data. Genom att sedan 

genomföra en automatiserad migrationsprocess av den beskrivna testapplikationen så skapas 

den andra testapplikationen i denna process. Den andra testapplikationen är alltså resultatet 

av den automatiserade migrationsprocessen, och kommer då att använda KeystoneJS och 

MongoDB. De båda testapplikationerna kommer därför alltså att bestå av exakt samma 

innehåll och ska ha samma typ av Multi-site-funktionalitet.  

Därefter ska då en mätning av respektive testapplikations databas ske. Samma typ av mätning 

ska ske på båda testapplikationerna. Svarstider kommer att mätas genom att interagera med 

databasen genom applikationernas gränssnitt med två olika databasoperationer – Insert & 

Select. Györödi m.fl. (2015) beskriver dessa databasoperationer som två av de fyra 

standardiserade databasoperationer som kan genomföras på alla databaser, vilket gör de 

lämpliga att använda som mätunderlag. För att vidare undersöka de fördelar som NoSQL-
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databaser har enligt b.la Li & Manoharan (2013) och Györödi m.fl. (2015), kommer ett antal 

faktorer att användas i mätningen. Wohlin m.fl. (2012) beskriver faktorer som oberoende 

variabler som under testning manipuleras till olika värden för att utifrån det kunna dra 

slutsatser. De faktorer som kommer användas under denna mätning presenteras nedan. 

• Antal användare 

• Antal transaktioner 

• Antal bloggposts 

För att djupare kunna undersöka sambandet mellan prestanda och antalet användare, ska 

detta användas som en faktor. För att återkoppla till de limitationer som finns relaterade till 

SQL-databaser, används antal transaktioner som ett sätt att undersöka tillgängligheten före 

applikationerna. Desto högre transaktionsantal, desto högre krav på tillgänglighet krävs. Även 

faktorn med bloggposts används för att undersöka sambandet mellan större datamängder och 

dess prestandapåverkan.   

I teorin bör alltså MongoDB kunna prestera bättre i jämförelse med MySQL desto fler 

användare och subdomäner som testapplikationerna innehåller och därmed eventuellt kunna 

generera förbättrad prestanda för en migrerad Keystone JS-applikation. Därför kommer antal 

användare att variera och dess påverkan mäts genom att utvärdera databasens svarstider. Det 

antal användare som kommer att användas grundar sig på det antal som Györödi m.fl. (2015) 

har använt. MongoDB bör även prestera bättre i jämförelse med MySQL desto fler antal 

databasoperationer som används enligt Li & Manoharan (2013), vilket därmed inkluderades 

som en faktor även i detta arbete. Antalet enskilda operationer grundar sig från det arbete som 

Györödi m.fl. (2015), Li & Manoharan (2013) och Lee & Zheng (2015) har gjort. Wohlin m.fl. 

(2012) beskriver att en baseline bör upprättas i en mätning för att användas när faktorer ska 

mätas. Den baseline som upprättas kommer att vara den första mätningen av båda 

testapplikationerna där den lägsta nivån av variabler används. 

Efter att mätningen är gjord måste också migrationsprocessen utvärderas noggrant. Den 

migrerade datans riktighet ska kontrolleras och den KeystoneJS-baserade testapplikationens 

funktionalitet ska utvärderas. Detta kan sedan inkluderas för att till fullo kunna besvara 

hypotesen. Mätresultatet ska alltså kunna härledas till nackdelar och eventuella fördelar med 

den automatiserade migrationsprocessen.  

4.2 Metoddiskussion 

Den metod som har beskrivits kan innefatta vissa risker som bör diskuteras då de kan påverka 

resultatet. Den valda metoden i detta arbete grundar sig på teorin att det prestandaproblem 

som finns för WordPress-baserade Multi-sites kan lösas genom att övergå till ett CMS-system 

med stöd för NoSQL, såsom Keystone JS. Detta implicerar att prestandaproblemet kan 

härledas till databasen. Men det bör tas i beaktning att prestanda är ett brett begrepp med 

flera andra invägande saker än enbart databasen. Risken som finns är att även om resultatet i 

detta arbete leder till snabbare svarstider för testapplikationen som använder en NoSQL-

databas och då indirekt validerar hypotesen, så kan det ändå innebära att den egentliga direkta 

orsaken till detta beror på andra orsaker än de som teoriserats. En sådan invägande faktor kan 

vara att WordPress är skrivet i programmeringsspråket PHP medan KeystoneJS är skrivet i 

JavaScript. Olika programmeringsspråk har sina egna styrkor och svagheter, och det skulle 

kunna vara så att den applikationen som används är strukturerad på ett sådant sätt som 
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gynnar JavaScript bättre än PHP och därmed medför prestandaförbättringar som egentligen 

är orelaterade till vilken databas som används.  

Vidare är det svarstiderna på de två, väldigt standardiserade databasoperationerna Insert & 

Select som kommer att användas som mätpunkter. Även om dessa operationer täcker en stor 

del av en databas funktionalitet, så är det aldrig heltäckande. Risken finns då att fel typ av 

mätpunkter används eller så används för få. Exempelvis så använder Li & Manoharan (2013) 

även tiden det tar för en databas att instansiera sig, tiden det tar att iterera genom samtliga 

nycklar i en databas och tiden det tar för databasen att hämta samtliga nycklar som ytterligare 

mätpunkter. Eftersom flera instanser av databaser faktiskt är relevant för detta arbete, så bör 

det tänkas på om även detta bör ha inkluderas i mätningen.  

Hypotesen grundar sig också ifrån det resultat som Lee & Zheng (2015) har uppnått i sin 

migration av CMS-data från en SQL-databas till NoSQL-databas. I deras arbete har dem dock 

använt en column-based NoSQL-databas, och inte en document-based såsom MongoDB, 

vilket innebär att deras resultat inte direkt kan indikera samma resultat för detta arbete. 

Samma sak gäller för det arbete som Ataky T.M m.fl. (2015) har gjort, där även dem har 

genomfört datamigration från MySQL till en column-based NoSQL-databas. 

Hypotesen tar upp de utlovade prestandaförbättringarna som en NoSQL-databas har enligt 

Györödi m.fl. (2015), vilket metoden ska mäta genom att b.la använda variabler av antal 

användare. Vid högre antal, så ska NoSQL-databaser prestera bättre. Risken här blir att fel 

antal användare används och påverkar därmed resultatet. Antingen används alldeles för få, 

eller så varierar spannet inte tillräckligt för att påvisa skillnad eller så används alldeles för 

höga antal med en gång. Att använda fel antal användare kan innebära att resultatet inte 

egentligen speglar det som hypotesen framställer. Detta gäller självklart samtliga variabler 

som används. De faktorer som ska användas kan också komma att vara otillräckliga för att 

ordentligt kunna besvara. Risken finns att fel faktorer eller för få faktorer används. Exempelvis 

så använder Györödi m.fl. (2015) även storlek på data som en faktor i deras mätning. Eftersom 

att MongoDB i teorin även ska prestera bättre vid större datamängder borde det också vara 

relevant att eventuellt inkludera i detta arbete.  

Att använda just experiment som vetenskaplig metod innefattas också av risker enligt Wohlin 

m.fl. (2012). I och med att detta experiment är så pass teknikorienterat kommer det inte på 

något vis att spegla slutgiltiga användarupplevelsen av resultatet vilket kan innebära en 

produkt vars svarstider kanske är snabbare men dess användarupplevelse är så pass dålig att 

det ändå blir oanvändbart. Experimentet kommer även vara online-baserat vilket enligt 

Wohlin (2012) kan innebära okontrollerbara omständigheter, exempelvis nätverksstörningar. 

4.3 Alternativa metoder 

Wohlin m.fl. (2012) nämner två andra vetenskapliga metoder utöver experiment, nämligen 

enkät- och fallstudie. En fallstudie är till skillnad från experimentstudie en observationsstudie 

som undersöker flera olika evidenskällor för att undersöka en teori och används ofta för att 

bygga underlag för vidare forskning av en specifik teori. Eftersom detta arbete redan har en 

teori som ska undersökas så blir då fallstudie inte relevant. Dessutom menar Wohlin m.fl. 

(2012) att fallstudier inte kan uppnå samma nivå av kontroll som ett experiment kan. Att 

djupgående kunna utvärdera migrationsprocessen med hög kontroll av testmiljö och 

testfaktorer gör alltså ett experiment mycket mer lämpligt än fallstudie. 
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En enkätstudie är enligt Wohlin m.fl. (2012) ett systematiskt sätt av informationsinsamling 

där tillvägagångssättet använder människor för att beskriva, jämföra eller förklara kunskap, 

attityd och beteende. Mirdha, Jain & Shah (2014) har genomfört en komparativ analys av 

CMS-system, och har använt en enkätstudie som en del av deras analys. De frågade användare 

av CMS-system vad de tyckte gällande olika faktorer kopplade till b.la säkerhet, användande 

och administration. Mirdha m.fl. (2014) kan därmed koppla vad reella användare av CMS-

system tycker jämfört med vad CMS-systemen i sig utlovar, vilket är väldigt relevant för att 

avgöra styrkor och svagheter för de berörda CMS-systemen. I deras fall är då en enkätstudie 

en mycket bra metod, men att använda enkäter till detta arbete blir olämpligt i och med att 

det är teknik som ska utvärderas på ett tekniskt sätt, och därmed inte innefattar någon typ av 

användarutvärdering om varken funktionalitet eller generella åsikter. Att utvärdera svarstider 

på det sätt som beskrivet blir då alltså mer lämpligt genom ett experiment. 

4.4 Forskningsetik 

Detta arbete kommer i största möjliga mån att ta hänsyn till de etiska aspekter som beskrivet 

av Vetenskapsrådet och Wohlin m.fl. (2012). I och med att detta arbete ej involverar 

människor eller djur, innebär att inga särskilda åtgärder behöver tas för att garantera 

konfidentialitet av t.ex. personuppgifter. Däremot blir det då extra viktigt att garantera 

riktighet av mätningen och återupprepbarhet av arbetet. Samtlig information gällande den 

utrustning som används kommer att redogöras till fullo i genomförandet. Det innefattar 

specifikationer av den dator som används för testning som b.la processor, minne, 

operativsystem och webbläsare. All programkod som kommer att skrivas inklusive använda 

och egenproducerade databasscheman kommer att publiceras. Hur testapplikationerna 

framställs ska också tydligt redogöras. All forskning som genomförs i detta arbete ska 

motverka oredlighet genom att på ett objektivt sätt redovisa alla resultat.  
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

Genomförandet av detta arbete har främst baserat sig på de forskningskällor som tidigare 

refererats i arbetet. För att implementera en migration har Lee & Zheng (2015) varit stora 

inspirationskällor för hur en migrationsarkitektur kan byggas upp. De diskuterar i sin artikel 

designprinciper för hur relaterad data kan aggregeras till en stor tabell vilket har använts i 

detta arbete. Däremot innehåller deras artikel inga kodexempel för hur det rent praktiskt kan 

implementeras och deras resonemang förklaras inte särskilt djupgående. Både Li & 

Manoharan (2013) och Györödi m.fl. (2015) har bra information gällande hur en mätning kan 

genomföras vilket har varit till stor inspiration för detta arbete. Györödi m.fl. (2015) har även 

vissa kodexempel för hur en konfiguration av MongoDB kan implementeras. Dock använder 

dem PHP för detta, vilket inte implementerades i detta arbete eftersom att KeystoneJS körs 

via Node JS (d.v.s. JavaScript).   

För att praktiskt sätta upp en WordPress-applikation beskriver Jianhong m.fl. (2010) hur man 

kan gå tillväga. Deras sätt att beskriva processen har använts som inspiration för detta arbete. 

Däremot tar deras arbete inte upp konkreta steg, såsom konfiguration av en Apacheserver. 

Deras artikel behandlar heller inte en Multi-sitekonfiguration. Istället användes McCollin 

(2017) som guide för detta. Hennes artikel är aktuell, pedagogisk och heltäckande för ämnet. 

Däremot innehåller den också redundant information som inte är intressant för detta arbete, 

såsom en diskussion gällande Multi-sites för- & nackdelar. Artikeln är även utgiven via en 

blogg vars tillgänglighet många år framöver inte kan garanteras.  

För att komma igång med Node JS samt Express har Brown (2014) använts. Boken förklarar 

djupgående hur en Node-server är uppbyggd samt hur Express fungerar. Däremot är boken 

väldigt stor och innehåller också information som inte är relevant, såsom REST-api. Som ett 

mera lättläst komplement har Node & Express egna dokumentation använts. Denna 

dokumentation beskriver dock inte särskilt pedagogiskt hur applikationen fungerar, och för 

en första-användare kan det tyckas vara svårläst.   

Vid implementationen av KeystoneJS användes främst den egna dokumentationen som finns 

tillgänglig. Dokumentationen förklarar kort samtlig funktionalitet för KeystoneJS, men 

saknar djupgående förklaringar. För att lära sig KeystoneJS för första gången är den alltså inte 

optimal. Som komplettering användes då den artikel skriven av Odean (2017), som på ett 

mycket mera pedagogiskt sätt beskriver hur applikationen kan konfigureras. Däremot är 

guiden heller inte heltäckande, och en del av dess innehåll beskriver förlegad information som 

har förändrats i och med nya släppta versioner av KeystoneJS. Ett bra komplement som har 

använts är den bok som Panati (2017) har skrivit. Här förklaras KeystoneJS’s strukturella 

uppbyggnad på ett mycket bra sätt vilket bidrar till en mer djupgående förståelse för 

applikationen. Däremot finns det kapitel i boken som inte är relevanta för detta arbete, och de 

kodexempel som används kan inte direkt appliceras på detta arbete. 

5.2 Implementation 

Tre stycken applikationer har utvecklats och implementerats – en WordPress-applikation, en 

migrerad KeystoneJS-applikation och en applikation för migrationsprocessen. I denna 

process har förutsättningar implementerats för att kunna köra dessa applikationer på 
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testdatorn. Tabell 1 innehåller de tekniska specifikationer av hårdvara för testdatorn samt 

version av webbläsare som använts. 

Tabell 1 Tekniska specifikationer av testdatorn 

Operativsystem Windows 10 Home 64-bit, v. 1709 

Processor Intel Core i5-4460 @ 3.20 GHz (4 CPUs) 

RAM-minna DDR3 2 x 4GB 

Webbläsare Chrome, v. 65.0.3325.181 (64-bit) 

 

Då WordPress är skrivet i PHP, vilket kräver en webbserver för att kunna köras, behövdes en 

sådan emuleras i en offline-miljö. Detta gjordes genom att använda XAMPP, som är ett verktyg 

för att köra en Apache-server lokalt. XAMPP distribueras gratis av Apache Friends och har 

även öppen källkod. En MySQL-server har också installerats på datorn, där även MySQL 

Workbench installerats, vilket är ett grafiskt verktyg för att bl.a. hantera MySQL-databaser. 

För att kunna köra Keystone-applikationen behövdes Node JS installeras, vilket är ett annat 

sätt att köra en webbserver på (till skillnad från att använda XAMPP) och använder JavaScript 

istället för PHP.  Efter att Node är installerat kan Express installeras via ett Node-

kommandofönster. För att kunna installera en Keystone-applikation behövs även Yeoman 

installeras, vilket kan göras på samma sätt. Eftersom Keystone-applikationen använder 

MongoDB installerades även detta, samt det grafiska verktyget MongoDB Compass, som är en 

motsvarighet till MySQL Workbench till MongoDB. Tabell 2 innehåller de versioner av 

mjukvara som har använts. 

Tabell 2 Versioner av mjukvara 

Mjukvara Version 

XAMPP 7.2.2 

MySQL 5.7.21 

WordPress 4.9.4 

MongoDB 3.6.3 

Node JS 9.7.1 

Express JS 4.15.5 

Keystone JS 0.3.17 

Yeoman 2.0.1 



 
17 

Migrationen ämnar att överföra användardata från WordPress-applikationen till KeystoneJS-

applikationen och i processen bibehålla funktionalitet, administrativa rättigheter och 

subdomäner. För att genomföra detta skapades ett migrationsverktyg kallat MigWiz, som likt 

KeystoneJS körs via Node JS och Express JS. MigWiz ska på ett användarvänligt sätt 

genomföra migrationen genom ett gränssnitt.  

5.2.1 Design av migration 

I och med att migrationen sker till en installerad KeystoneJS-applikation, vilken då redan har 

en genererad databasstruktur, så behövdes inte alla tabeller från WordPress inkluderas i 

migrationen. En stor del av tabellerna i WordPress databas har redan sina motsvarigheter i 

KeystoneJS-applikationens databas. Dessa tabeller är de som associeras med applikationens 

funktion och är egentligen inte innehållande av användardata, och därmed inte relevanta. De 

tabeller som valdes för migrationen var de som innehöll användarsystemet. Den 

databasstruktur som KeystoneJS initialt har är dock inte helt kompatibel med WordPress, och 

behövdes därför modifieras för att kunna inkludera så mycket data som möjligt.  

wp_user
meta

wp_blogs

wp_users

wp_1_% posts

comments

options / 
meta

 
 

Figur 6 Illustration över WordPress sätt att lagra användardata 

WordPress lagrar sin användardata genom att samla samtliga användare i tabellen wp_users, 

och sedan skapa individuella tabeller för varje användare, som illustrerat i figur 6. Varje 

användare får alltså egna tabeller som i sin tur innehåller dess data, såsom bloggposts, 

kommentarer, inställningar och metadata. Om en användare har ID 1, så skulle deras tabeller 

heta wp_1_%, där % -tecknet representerar exempelvis posts. Wp_blogs innehåller samtliga 

subdomäner som används i applikationen och är sammanlänkad med wp_users via det ID 

som varje användare har. Tabellen wp_usermeta innehåller viss användarinformation som 

kan vara relevant, såsom namn och beskrivning, och länkas också samman med wp_users via 

användar-ID. 

KeystoneJS använder inte samma uppdelning av användardata som WordPress gör. Istället 

används endast två modeller - User och Post, som innehåller samtliga användare och samtliga 

bloggposts för hela applikationen. KeystoneJS använder Mongoose som modelleringsverktyg 

och kallar datamodellerna för ’Lists’, som behandlas som ett dokument i Mongoose. 

KeystoneJS har satt fördefinierade attribut och egenskaper som varje list kan konfigureras att 

innehålla, och utifrån dessa skapas det beteende som efterfrågas. Varje list kan även använda 

Mongoose-funktioner såsom virtuals, methods och pre/post-hooks. Lists kan också referera 

till varandra för att skapa relationer mellan modeller, såsom att koppla en post till en 
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användare. För enkelhetens skull så kommer Keystones lists att refereras som modeller i 

texten. 

 

wp_users wp_1_% posts

User Post

wp_blogs
wp_user

meta

 
 

Figur 7 Illustration över vilken data från vilken tabell som överförs till vilken 
modell 

Det som är gemensamt för de båda applikationerna är att varje användare identifieras unikt 

med ett givet ID, som också används för att koppla samman modeller/tabeller. Detta innebar 

att inte allt för stora strukturella förändringar behövdes göras på KeystoneJS-applikationen, 

utan istället kunde den struktur som fanns användas som bas. Migrationen överför samtliga 

användare från wp_users till User och varje användares posts till Post, som illustrerat i figur 

7. Från wp_blogs hämtas även subdomänen som tillhör varje användare, och från 

wp_usermeta hämtas beskrivning, namn och smeknamn. Däremot innehåller wp_users och 

wp_%_posts mera attribut än vad som finns i Keystone-modellerna, vilket innebar att 

modellerna behövde utökas.  
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Figur 8 Illustration över vilka attribut som överförs från tabeller till modell 
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Många kolumner från WordPress-applikationens databas valdes bort då de antingen inte har 

någon nytta i en KeystoneJS-applikation eller inte ens används i WordPress-applikationen. 

De som slutligen valdes för migrationen illustreras i figur 8. Attributet group lades till i 

Keystone-modellen för att lättare kunna skilja på elever och lärare. KeystoneJS-applikationen 

har inte någon inbyggd funktionalitet för subdomäner, vilket då behövdes implementeras. 

Därav skapades attributet subname, som innehåller den path som används i WordPress. Post-

modellen behövdes utökas mer än User-modellen, då det fanns många attribut som inte hade 

en motsvarighet i KeystoneJS-applikationens databas. WordPress lagrar posts som två olika 

typer – posts och pages, vilket KeystoneJS inte gör och behövdes därför läggas till. Varje post 

i WordPress består även av ett eget ID-nummer, med möjligheten att ha en parent-post vilket 

också behövdes implementeras i Post-modellen. WordPress tillåter även sina användare att 

lösenordskydda sina posts vilket inte KeystoneJS gör. Detta behövdes därmed implementeras.  

5.3 Progression 

I detta kapitel diskuteras implementationsprocessens progression. Projektet har använt Git 

som versionshantering och det fulla repositoriumet finns tillgängligt publikt på 

http://github.com/a15elibr/exjobb2018. Vissa commits kommer att refereras i texten utifrån 

deras genererade hash. Exempelvis så har projektets allra första commit hashen 

#1e171945a223f33f99f425e52fe14856a959a902. 

5.3.1 Testapplikationer 

I och med att det i slutändan är hela applikationens prestanda som undersöks, är det mycket 

viktigt att eftersträva en riktig applikations beteende. Därför har all relevant interaktion med 

respektive databas skett via applikationernas egna gränssnitt, vilket indirekt har påverkat 

implementationen utav testapplikationerna. De användare som lagts till i WordPress har då 

blivit inlagda via WordPress administrationspanel, vilket är mycket mera tidskrävande än att 

som alternativ lägga in användare direkt i databasen via ett MySQL-script. Detta ledde till att 

den största mätpunkten för antal användare fick minskas från 100,000 till 10,000, eftersom 

att den tid som hade krävts för att bibehålla samma användarantal inte gick att motivera för 

detta arbete. Att använda 10,000 är fortfarande en relevant mätpunkt, som använts av både 

Li & Manoharan (2013) och Györödi m.fl. (2015) i deras mätningar. För att lägga in användare 

i WordPress användes ett Tampermonkey-script (Appendix G). 

En multi-siteapplikation kan konfigureras till att använda subdomäner eller subfolders. En 

subdomän ser ut som domain.example.com medan en subfolder ser ut som 

example.com/domain. Den originella WordPress-konfigurationen som gjordes i detta arbete 

använde subdomäner, vilket gjordes genom att använda virtual hosting (vhosts). Detta är 

alltså tämligen enkelt att implementera för en WordPress-applikation. KeystoneJS är dock 

inte intuitivt en Multi-siteapplikation, och eftersom att KeystoneJS inte körs via Apache som 

WordPress gör, kan inte vhosts användas på samma sätt. Det finns dock moduler till Express 

JS som emulerar vhosts, vilket prövades att implementeras i commit 

#65c584235d0f53d71168c97f6360c4a0ccd9820a. Denna modul är dock inte anpassad för 

KeystoneJS vilket innebar svårigheter. I slutändan valdes detta sätt bort. Istället för att 

använda subdomäner användes routing av views för att representera en subdomän. Den 

konfiguration som gjordes var att lägga till en funktion i routes/index.js, som figur 9 

illustrerar. Den commit som innehåller detta är 

#dc93d96e76a021ba0af3150526dd142b50b1e91b.  

http://github.com/a15elibr/exjobb2018
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Figur 9 Kodexempel för routing-funktionen i Keystone 

Denna funktion styr requests för /student/:page till middleware-funktionen getUrl, som 

implementerades med koden illustrerad i figur 10. Eftersom att subdomänen lagras i User-

modellen, jämför funktionen den efterfrågade subdomänen med de tillgängliga i User-

modellen. Om en matchning görs, sparas den användare som hör samman med subdomänen 

i locals-variabeln, och genom att kalla på next() kommer routingen att styras om till 

views.page. Hittas däremot inget resultat, kommer en 404-sida att renderas.  

 
 

Figur 10 Kodexempel för getUrl-funktionen 

Views.page är en view som kommer att hämta de bloggposter som är relevanta för den 

användaren som efterfrågats, och därefter ladda dessa och sedan rendera detta likt hur en 

subdomän visas i WordPress. Här har den kod som Keystone-applikationen använder för sin 

blog-view återanvänts med små anpassade modifikationer och passar därför bra in i 

Keystone-arkitekturen.  

Att överföra ett användarsystem innebär också att överföra tillhörande lösenord. Både 

WordPress och KeystoneJS sparar användarnas lösenord som hashar. När en användare 

registrerar sig lagras alltså lösenordet som en hash, och vid varje framtida inloggning hashas 

det lösenord som användaren försöker logga in med för att sedan jämföras med den lagrade 

hashen. Stämmer hasharna överens, d.v.s. ser likadana ut, så loggas användaren in. I och med 

att WordPress och KeystoneJS använder sig av olika hashingalgoritmer så blir det omöjligt för 

en användare att logga in med sitt WordPress-lösenord på KeystoneJS-applikationen, då 

hasharna aldrig kommer att vara identiska. KeystoneJS har heller inget inbyggt sätt att ändra 

lösenord för sina användare. Därför fick detta implementeras, och kan hittas via commit 

#fe75266e52d2d949cb64b2bd10f58924e6d1c304. 

Först implementerades en användarpanel för redan existerande, inloggade Keystone-

användare, vilket innehåller en funktion för att kunna byta lösenord. Även här lades en ny 

routing-funktion till, där requests till /userpanel/ styrs till den redan existerande 

middleware-funktionen requireUser, som ser till att endast inloggade användare får åtkomst. 

Därefter skapades en ny view, som laddar in användaruppgifter och tillhandahåller ett enkelt 

formulär vilket användaren kan byta sitt lösenord genom. Detta löser dock inte WordPress-



 
21 

användarnas problem, eftersom de aldrig kommer att kunna logga in från första början. 

Därför fick ett system med en engång-nyckel implementeras. Två nya attribut lades till i User-

modellen – activation_key och isKeyActive. User-modellen utökades även med en ny 

funktion som sker innan en ny användare läggs till eller modifieras, som figur 11 visar. 

 
 

Figur 11 Kodexempel på ny funktion i User-modellen 

Här kollas om nyckeln fortfarande är aktiv. Är den aktiv, så har användaren inte bytt sitt 

lösenord och ska därför få nyckeln utskickad till sig. Detta innebär att när en ny användare 

läggs till, exempelvis via en migrationsprocess, så kommer alltså nyckeln att skickas. Då 

slipper migrationsverktyget hantera utskicket. KeystoneJS har ett inbyggt stöd för mailutskick 

via Mailgun, vilket var det som användes. För att kunna använda Mailgun behövs en 

användare registreras, men tjänsten tillhandahålls gratis. Funktionen kommer att skicka 

nyckeln till den email som är registrerad för användaren. Därefter implementerades ännu en 

ny routingfunktion, på exakt samma sätt som subdomän-funktionaliteten implementerades 

som tidigare beskrivet. Varje nyckel används då även som en URL, dit användaren ska surfa 

till. Denna nyckel matchas sedan mot databasen. Här återanvändes samma funktion som 

ändrar lösenord för den inloggade användaren, men modifierad för att endast kunna komma 

åts via den unika nyckeln. En view renderas där användaren kan ändra sitt lösenord, utan att 

behöva logga in. Användaren kan dock bara använda detta sätt en gång, eftersom att nyckeln 

direkt blir inaktiv i samband med lösenordsbytet. Detta sätt är självklart inte säkert till 100%, 

och obehöriga skulle potentiellt kunna komma åt en användares konto genom att på något vis 

komma åt nyckeln, men det bedömdes vara tillräckligt säkert och funktionellt för att fungera 

i detta arbete. 

5.3.2 MigWiz 

För att genomföra migrationen, behöver alltså en WordPress-applikation och en KeystoneJS-

applikation finnas installerade, där Keystone-applikationen är anpassad till migrationen. 
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Därefter kan MigWiz-applikationen genomföra den faktiska migrationen av data. MigWiz är 

en Express-applikation, likt KeystoneJS, och eftersträvar användarvänlighet. Migrationen 

sker genom ett gränssnitt med tydliga instruktioner. Användaren behöver endast ange 

databasspecifika uppgifter och resten sköter MigWiz automatiskt.  

Allra först så implementerades migration av endast användarsystemet, som kan härledas från 

commit #a84ff599050af9683b3377ab94d74a2bdc894f06, men utökades sedan för att 

inkludera relaterade bloggposts. Implementationen av detta avbröts dock och återgick till det 

ursprungliga skedet, vilket kan ses i commit #3efd66b1fa2d73df0647b7e3cf6868b1beabbfe5. 

Efter mycket om och men så inkluderades bloggposts i slutändan ändå, vilket kan ses från 

commit #59fcb0493bbf0e165204b658e2342a7e9b6129a6. Att enbart migrera användare 

ansågs vara otillräckligt, eftersom att i en verklig situation hade bloggposts antagligen varit en 

mycket relevant del av data att inkludera i en migrationsprocess. Det är också intressant hur 

bloggposts påverkar prestanda för applikationerna. Detta är särskilt relevant för rendering av 

subdomäner då det kan tyckas trovärdigt att antalet bloggposter kan påverka den tid det tar 

för applikationen att rendera en subdomän. Detta inkluderades därför som en mätpunkt för 

att kunna undersöka det vidare.  

 

Figur 12  MigWiz gränssnitt under migrationsprocessen 

MigWiz använder engelska som språk för att kommunicera med användare. Detta ansågs vara 

det mest resonabla alternativet, eftersom WordPress och KeystoneJS också använder 

engelska. Applikationen består av en permanent header-meny med länkar till home 

(startsidan) och about. Migrationen sker genom att användaren klickar vidare efter varje 

genomfört steg. Figur 12 visar gränssnittet efter steg 1, med återkoppling till användaren.  
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Figur 13 Flödesdiagram för migrationsprocessen 

Varje steg i migrationsprocessen är en egen route i applikationen och innehåller flera 

funktioner. För att skicka data mellan funktioner (inom samma route) används req-objektet 

som Express tillhandahåller. Varje route kommer att köra sina funktioner och spara eventuella 

felmeddelanden och genomförda steg i en array kallad mig, som sparas i res-objektet och kan 

därmed interagera med renderingen. Varje route renderar samma view, som kommer att visa 

den relevanta informationen efter varje steg. Detta illustreras genom flödesschemat i figur 13. 

Efter varje genomfört steg renderas en uppdaterad view som innehåller statusinformation 

kring migrationsprocessen. Templatverktyget pug används vilket tillåter användning av 

variabler, if-satser och andra användbara verktyg för flödeskontroll i views. Om ett steg skulle 

generera ett felmeddelande så avslutas processen och inga vidare stegs tas. Även det 

appspecifika locals-objektet används för att kunna spara information mellan routes. Här 

lagras variabler som används på en global nivå, såsom databasinställningar.   

Migrationen delades upp i olika steg för bättre strukturell översikt, enklare felsökning och 

förbättrad läsbarhet. Migrationen sker i fyra steg med fyra routes (/settings, /migrate, 

/migrate2, /migrate3), där det första steget är att sätta inställningar för databasåtkomst. 

Appendix A – D innehåller all kod för varje migrationssteg, och Appendix E innehåller det 

pug-templat som används för att rendera varje stegs view. Användaren får genom ett formulär 

ange databasnamn, användarnamn, lösenord och host för MySQL-databasen, samt ange host, 

port och databasnamn för MongoDB-databasen. Dessa inställningar sparas globalt i 

app.locals. Gränssnittets utseende för inställningar ses i figur 14.  
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Figur 14 MigWiz-applikationens inställningsvy 

Det andra steget i processen skapar två nya tabeller i MySQL-databasen som kommer att 

användas i senare steg. Den första tabellen heter all_user_posts, vars SQL-kod kan ses i 

appendix F. Eftersom WordPress sparar sina användares bloggposter i användarspecifika 

tabeller jämfört med att Keystone JS endast använder en modell, aggregeras alla posts till en 

och samma tabell vilket underlättar den faktiska överföringen av samtliga bloggposts. 

Keystone JS skapar relation mellan modellerna post och user genom att lagra objekt-id för en 

användare som author i post-modellen, vilket innebär att objekt-id behöver finnas innan en 

migration av bloggposts kan ske. I och med att ett objekt-id endast genereras när en användare 

faktiskt skapas i Keystone JS system, behövdes användare migreras före bloggposter. Det 

behövde även finnas något sätt att mappa objekt-id med en WordPress-användares ID, vilket 

gjordes genom att skapa en ytterligare tabell: keystone_id_map, vars kod kan ses i figur 15.  

 

Figur 15 Kodexempel för skapande av tabellen keystone_id_map i MySQL 

För att lägga in användare hämtas först samtliga användare och dess berörda data. Figur 16 

visar den funktion som genomför detta. Först skapas en uppkoppling till MySQL genom 

con.connection(). Här kallas de inställningar som gjorts i första steget genom variablerna som 

sparats i app.local-objektet. Frågeställningen som används kommer att skapa en temporär 

tabell genom att göra JOIN på de tabeller som ska innefattas. Eftersom att det är flera rader 

som ska hämtas från wp_usermeta till en och samma rad (en rad för varje användare) behövs 

en LEFT JOIN för varje rad från wp_usermeta göras.  
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Figur 16 Kod på funktion för att hämta användare från MySQL 

Sedan görs själva frågeställningen. Antalet rader som hämtats lagras i en variabel i app.locals-

objektet. Sedan itereras varje rad för att spara varje användare i ett objekt. Här anpassas 

formatet på datan för att kunna matcha det format som Keystone JS använder. En 

slumpmässig nyckel genereras för att kunna användas för framtida lösenordbyte. Koden för 

detta illustreras i figur 17. 

 

Figur 17 Kod på hur frågeställningen genomförs och sparar data i ett objekt 

Ifall frågeställningen genererar ett felmeddelande kommer alltså processen att avbrytas och 

rendera en view med ett felmeddelande, såsom flödesdiagrammet i figur 13 visar. Annars 

kommer en view renderas med statusmeddelande för processen. Denna funktionalitet lades 

till i commit #d61f6966c2c63f7793f866c68676eee5fdc933b7, men dess slutgiltiga form synes 
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i commit #8e610437e604d668ae3723bf52db4817cb6c79c3. Samma commits innehåller 

också substantiella skillnader gällande vilken användardata som inkluderas, eftersom att fler 

tabeller har lagts till i överföringen. Från början användes enbart wp_users, men detta 

utökades till att innefatta även wp_blogs och wp_usermeta. WordPress namnger en site (dess 

subdomän) utifrån användarnamnet som standard, vilket då innebär att endast 

användarnamnet behöver inkluderas, vilket finns i tabellen wp_users. Detta kan dock inte 

appliceras på en verklig situation, eftersom användare kan ändra sitt subdomän utifrån eget 

val, vilket innebär att det är mera korrekt att hämta det faktiska namnet på subdomänen vilket 

lagras i wp_blogs. Denna tabell inkluderades i commit 

#3e42511b106642d572652621b834153297011ce6. 

Nästa steg i processen sköter den faktiska insättningen av den hämtade användardatan från 

föregående steg, genom att skapa en uppkoppling till MongoDB och skicka den Array av objekt 

som skapats med användardata. Denna kod illustreras i figur 18.  

 

Figur 18 Kod för insättning av användare till Keystone JS 

MongoDB-databasen innehåller nu samtliga användare och har därmed genererat ett unikt 

objekt-id till varje användare. Detta objekt-id behövs alltså för överföringen av bloggposts. 

Eftersom att även wp_id lagras i MongoDB behövs endast dessa två attribut hämtas från 

MongoDB och läggas in i MySQL-tabellen som tidigare skapats (keystone_id_map). Därefter 

hämtas alla bloggposts från sina individuella tabeller i MySQL och aggregeras till tabellen 

all_user_posts. Det sista steget i migrationsprocessen är nu att hämta alla dessa bloggposts 

och knyta samman dem med tillhörande objekt-id. Detta görs genom en SQL-frågeställning 

som illustreras i figur 19.  
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Figur 19 Kod för SQL-frågeställning för hämtning av bloggposts 

Även här används en JOIN mellan tabellerna för att matcha objekt-id (i tabellen nämnt k_id) 

med wp_id. Efter att frågeställningen exekverats sparas data på samma sätt som 

användardata sparas, nämligen i ett lokalt objekt med ett format som är anpassat för Keystone 

JS. Viss modifiering av data behövs dock göras, som att ändra post_status – WordPress 

använder ordet ”publish”, medan Keystone JS använder ”published”. Kod för detta kan ses i 

appendix D. Keystone använder även en s.k. slug för att generera en nyckel till varje post vilket 

görs från titeln. Denna slug genereras här och sparas i objektet. För att objekt-id:et ska vara 

giltigt behöver den sparas i rätt format, vilket görs genom att använda 

mongoose.Types.ObjectId. När all modifiering är klar, skickas arrayen med samtliga objekt 

till MongoDB och då är migrationen genomförd.  

5.4 Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes för att undersöka om den metod som lagts fram är mätbar. Den 

mätningen som har gjorts har använt databasoperationen Select, genom att på ett 

randomiserat sätt slå upp en subdomän-URL och mäta svarstiden för applikationen att 

rendera den subdomänen. Här hade 100 användare lagts in i WordPress-applikationen och 

sedan migrerats över till Keystone-applikationen. Sammanlagt samlades 1000 svarstider in 

för vardera testapplikation. 

Mätningen genomfördes med hjälp av ett Tampermonkey-script, som tar en tidsstämpel 

genom Date.now() vid ett anrop på en subdomän, och sedan tar en ny tidsstämpel när 

subdomänen har laddats klart. Därefter räknas differensen ut mellan tidsstämplarna ut vilket 

genererar en svarstid. Varje subdomän anropades på ett randomiserat sätt. 

5.4.1 Resultat 

Mätningarna gav ett mycket lovande resultat enligt den hypotes som tidigare diskuterats, i och 

med att KeystoneJS-applikationen hade överlag ca 40-50% lägre svarstider. KeystoneJS-

applikationen hade också ett mycket mer jämnt resultat med mycket mindre avvikande spikar. 

Figur 20 visar brusdata över den mätning som gjorts, med varje mätpunkt. 
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Figur 20 Svarstid för rendering av subdomän med ett användarantal av totalt 
100 användare 

Detta skulle kunna indikera på att det blir en bättre prestanda genom att använda MongoDB 

istället för MySQL som teoriserats i hypotesen. Däremot är det inte ett heltäckande resultat. 

Det är många andra faktorer som måste tas i beaktning, såsom att KeystoneJS körs via Node 

JS istället för Apache, vilket skulle kunna vara en av orsakerna till den förbättrade svarstiden. 

Eftersom att WordPress upplever flertalet höga spikar behöver samma mätning göras om för 

att avgöra utifall det var någonting som påverkade den initiala mätningen. Eventuellt skulle 

något sådant vara att WordPress cachar då och då, vilket leder till en ökad svarstid för de 

första resultaten men en lägre svarstid för resterande sökningar.  

För att grundligare kunna analysera migrationens påverkan behöver ytterligare mätningar 

genomföras, där flera databasoperationer används, med flera transaktioner och ytterligare 

faktorer (såsom antalet bloggposts). Baserat på pilotstudien finns det dock goda 

förutsättningar för ett positivt slutresultat.  
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6 Utvärdering 

6.1 Resultat 

Utifrån den metod som tidigare har beskrivits samt den genomförda pilotstudien har 

ytterligare mätserier genomförts. Först har WordPress-applikationen fyllts med användardata 

i serier med 100, 1000 och 10 000 användare samt 1, 10 eller 100 bloggposts, vartefter 

databasoperationer har genomförts med 100, 1000 och 10 000 transaktioner per operation. 

Mätningarna har skett på samma dator som applikationerna installerats på, vars 

specifikationer finns i tabell 1. Samtliga mätningar har skett i webbläsaren Google Chrome och 

genomförts med verktyget Tampermonkey. Allting har skett i en offline-miljö för att utesluta 

nätverksspecifika störningar. När mätningarna har genomförts, har ingenting annat på datorn 

körts och inga andra tabs eller liknande varit öppna i webbläsaren för att minimera yttre 

påverkningar. 

6.2 Select 

Figur 21 visar ett sammanlagt medelvärde av samtliga resultat av alla faktorer för Select-

operationer. Detta ger en överskådlig bild av den generella skillnaden i svarstid. WordPress 

medelvärde ligger på 835 ms och Keystone JS på 336 ms, vilket innebär att Keystone JS 

överlag har ~59 % lägre svarstider än WordPress. WordPress har också en högre 

standardavvikelse än Keystone JS, med 151 jämfört med 19.  

 
 

Figur 21 Medelvärde samt standardavvikelse av samtliga Select-operationer för 
samtliga faktorer  

Figur 22 visar medelvärden för applikationerna med faktorn bloggposts. Här syns tydligt hur 

Keystone JS inte förändrar sitt medelvärde på någon markant nivå, även om det successivt 

ökar med 6 respektive 7 ms per ökning av bloggposts. WordPress däremot, påvisar en större 

och mer signifikant ökning av svarstider.  
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Figur 22 Sammanlagt medelvärde för samtliga användarantal, samtliga 
transaktioner vid olika mängd bloggposts 

Figur 23 visar ett totalt medelvärde för samtliga Select-operationer för varje mätpunkt i 

användarantal. WordPress medelvärde ökade från 670 ms till 675 från 100 till 1000 användare 

medan Keystone JS medelvärde minskade från 300 ms till 299 ms. Från 1000 till 10 000 

användare steg WordPress medelvärde med 203 ms, vilket är en ökning med 30 %. 

KeystoneJS medelvärde steg med 55 ms vilket motsvarar en 18%-ökning.  

 

Figur 23 Totalt medelvärde av Select-operationer för 100, 1000 och 10 000 
användare 

WordPress hade alltså större standardavvikelser generellt än KeystoneJS, vilket även var 

något som ökade med antalet användare. Figur 24 visar skillnaden på standardavvikelser för 

både WordPress och KeystoneJS. Mellan 100 och 1000 användare är det även här knappt 

någon märkbar skillnad, men en definitiv ökning för WordPress sker vid 10 000 användare. 

Keystone JS upplever också en minimal ökning, men den är inte lika brant som WordPress 

ökning. 
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Figur 24 Sammanlagd standardavvikelse för all data från samtliga transaktioner 

 

Figur 25 visar brusdata över den mätning som gjorts med 1000 användare och 10 000 

transaktioner. Här syns tydligt att det är en större skillnad på spikar och variation mellan 

resultat, även om Keystone också upplever enstaka spikar.  

 

Figur 25 Resultat med 10 000 transaktioner och 1000 användare 

Figur 26 visar ett medelvärde för varje användarantal och transaktioner för både WordPress 

& Keystone JS, där båda applikationerna påvisar en trend med mindre medelvärde desto 

högre transaktionsfaktor. Detta var tydligare för WordPress, men samma fenomen upplevs 

också av Keystone JS.  
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Figur 26 Sammanlagt medelvärde för vardera mätserie av transaktioner för båda 
applikationerna 

6.2.1 Analys 

Keystone JS påvisade generellt ett mycket lägre resultat av svarstider jämfört med WordPress 

i samtliga mätserier. Svarstiderna var lägre även oberoende av faktor. WordPress hade också 

en mycket större standardavvikelse och variation på resultat, vilket påvisar att Keystone JS 

generellt presterar jämnare och mer stabilt. Skillnaden mellan 100 och 1000 användare visade 

sig vara väldigt liten för båda applikationerna, där medelvärdena var alldeles för lika för att 

kunna påvisa någon typ av påverkan på grund av ökat användarantal. Det faktum att Keystone 

JS medelvärde sänktes med en millisekund mellan 100 och 1000 användare indikerar en 

stabilitet inför användarantal.  

Båda applikationerna upplevde dock en större påverkan från 1000 användare till 10 000 

användare. Detta kan sättas i ett bättre perspektiv med procentuella skillnader från nivå till 

nivå – Keystone JS upplevde en procentuell minskning med 0.3 % från 100 till 1000 

användare, men en procentuell ökning på 18 % från 1000 till 10 000. WordPress upplevde en 

ökning på 0.7 % mellan 100 och 1000 användare, men en ökning på 30 % från 1000 till 10 

000. Detta indikerar starkt att båda applikationerna påverkas utav användarantalet, men att 

Keystone JS upplever en mindre påverkan än WordPress. Detta styrks vidare med den ökning 

av standardavvikelse som fanns mellan användarantalet – den ökning som sker mellan 1000 

till 10 000 användare för WordPress jämfört med Keystone JS är mycket mer dramatisk vilket 

tydligt kan ses i figur 23.  

Att WordPress upplevde större spikar och ett mer varierande resultat kan också ses från den 

brusdata figur 25 visar. Keystone JS upplever också ett par spikar som visar sig i enstaka höga 

svarstidresultat som kan anses vara ganska dramatiska för den övrigt relativt låga 

svarstidsresultatet. WordPress har dock den största skillnaden mellan lägsta svarstid och 

högsta svarstid, vilket återigen speglas i standardavvikelsen.  

Antalet transaktioner påvisade ingen speciell ökning av svarstid, utan snarare tvärtom, 

svarstidernas medelvärde minskades med ökande antal transaktioner. Detta kan helt klart 

bero på att mängden resultat markant ökas vilket i sin tur speglar ett mer stabilt medelvärde 

och standardavvikelse. Vid en mätserie på enbart 100 transaktioner kommer en individuell 
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spik eller hög svarstid att generera en större påverkan på det slutliga medelvärdet än vid en 

mätserie på 10 000 transaktioner. Detta styrks vidare i figur 26 där båda applikationerna 

påvisar samma nedåtgående trend vid ett ökat transaktionsantal.  

6.3 Insert 

Figur 27 visar ett totalt medelvärde för samtliga användarantal gällande Insert-operationer. 

Här finns en mycket stor variation, och WordPress medelvärde var 3,495 ms högre än 

Keystone JS under mätserien med 100 transaktioner. När transaktionsantalet ökade till 10 

000 steg WordPress svarstider markant, medan Keystone stod oförändrat.  

 

Figur 27 Totalt medelvärde av transaktioner för samtliga användarantal 
 

Figur 28 visar brusdata för WordPress med 10,000 transaktioner. Här upptäcktes en stor 

anomali. WordPress håller sig väldigt jämnt fram till att en svarstid överstiger ca 5000 ms, 

vilket då höjer svarstiderna till över 20 000 ms vilket består under hela resterande mätserie. 

Denna serie gjordes om flertalet gånger för att verifiera utfallet, och varje gång skedde samma 

typ av höjning med samma typ av siffror så fort svarstiden översteg 5000 ms, vilket alltid 

inträffade någon gång under mätningen. Detta kunde dock inträffa vid olika tidpunkter, men 

generellt så inträffade det mellan 2000 – 5000 transaktioner. De transaktioner som visas i 

figuren är transaktion 1900 till 2200 under den första mätserien som gjordes.   
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Figur 28 Brusdata för WordPress med 10,000 transaktioner (visar transaktion 
1900–2200)  

Figur 29 visar ett totalt medelvärde av svarstider för 100 transaktioner och samtliga 

användarantal. Genomgående för Insert-operationer var att skillnaden mellan antalet 

användare var mindre än skillnaden mellan transaktioner, vilket var tvärtemot vad Select-

operationerna visade. Det finns dock en likhet mellan ökning av svarstid i samband med ökade 

användarantal, där ökningen mellan 100 – 1000 användare var mycket liten för att sedan ökas 

mera vid 1000 – 10,000.  

 

Figur 29 Totalt medelvärde av transaktioner av 100 för samtliga användarantal 
 

6.3.1 Analys  

Skillnaden mellan applikationerna var här mycket större än vid Select-operationerna. 

WordPress hade överlägset högst svarstider, och om samtliga medelvärden för samtliga 

faktorer läggs samman till ett medelvärde, hade WordPress 1213% högre svarstider än 

Keystone JS. Detta ska dock understrykas att det hör samman med den enorma ökningen som 
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skedde vid höga transaktionsantal. Om 10,000 transaktioner väljs bort, blir ökningen 974 %, 

vilket fortfarande är så pass mycket högre att det blir väldigt tydligt hur Keystone JS hanterar 

Insert-operationer bättre än WordPress. Keystone JS har heller ingen markant ökning av dess 

egna medelvärden från Select till Insert, vilket WordPress hade.  

Däremot så blir de mätserier på 10,000 transaktioner som upplevde den enorma höjningen 

väldigt tveksam att inkludera i detta arbete, på grund av att det är så pass oklart vad som 

orsakade den höjningen. För att kunna använda de siffror som ett ordentligt underlag behövs 

ytterligare mätningar genomföras för att kunna undersöka vad exakt som orsakade höjningen. 

Orsakerna kan vara många och kopplade till t.ex. testdatorn och inte själva applikationen, 

vilket skulle innebära att resultatet inte korrekt har speglat det som mätningen förutsatt. 

Därför kommer dessa resultat inte att vägas in i slutgiltiga resultatet, men de är fortfarande 

intressanta att diskutera. Detta var antagligen det som gjorde att det tog sådan extremt lång 

tid att lägga in användare i WordPress.  

6.4 Slutsatser 

Detta arbete har teoriserat kring idén om att förbättrad prestanda för en Multi-siteapplikation 

i ett system med en NoSQL-databas kan uppnås jämfört med en SQL-databas. Denna teori 

stärks tydligt utifrån det uppnådda resultatet i de mätningar som genomförts. Att svarstiderna 

var så markant mycket lägre i Keystone JS jämfört med WordPress i varenda utförd mätning 

signalerar helt klart att det absolut kan vara gynnsamt för en Multi-siteapplikation att använda 

ett CMS-system med en NoSQL-databas. Att WordPress även upplever 

prestandaförsämringar med ett ökat antal användare har tidigare diskuterats och kan även det 

styrkas utifrån resultaten, som är existerande i båda typer av databasoperationer. I och med 

att det dokumenterats en markant skillnad i svarstider vid en ökning av användarantal från 

100 till 10 000 kan denna prestandaförsämring styrkas. Att denna prestandaförsämring inte 

fanns på samma sätt till Keystone JS kan då också styrkas, eftersom resultaten inte upplevde 

stora skillnader i svarstider.  

Det har också tidigare diskuterats att SQL-databaser inte är lika kapabla till att hantera stora 

datamängder (Györödi m.fl., 2015) vilket kunde styrkas utifrån mätningarna som gjorts med 

olika antal bloggposts. WordPress upplevde en ökning på 10% från 1 till 10 bloggposts, samt 

en 23 % ökning från 10 till 100 bloggposts. Detta tyder på att desto större ökning av 

datamängd, desto större ökning av svarstider. Keystone däremot upplevde endast en ökning 

på 1,8 % från 1 till 10 bloggposts, samt 1,1 % från 10 till 100 bloggposts. Dessa skillnader var 

dock för små för att med säkerhet kunna säga att en ökning faktiskt hade skett, vilket innebär 

att det inte går med säkerhet att säga att Keystone ökade i svarstid med ökande mängd 

bloggposts. Det tyder dock på att MongoDB förblir mindre påverkad av en ökande datamängd.  

Att WordPress hade så pass höga svarstider för Insert-operationer jämfört med Select-

operationer, styrker vidare hur dess prestandaproblem kan vara kopplade till ett 

databasproblem. Att göra flera Select-operationer som denna undersökning gör kräver inte 

alls samma mängd och typ av atomära transaktioner såsom en Insert-operation gör. Detta 

betyder att en Insert-operation borde ta åtminstone lika långt tid eller längre för att kunna 

härleda problemet till databasen, vilket tydligt påvisades i mätningen. WordPress medelvärde 

från Select-operationer till Insert-operationer ökade med 450 %, vilket är en substantiell 

skillnad. Keystone däremot ökade sina svarstider endast med 4,7 % och upplevde aldrig den 

enorma svarstidsökningen på höga transaktionsantal.  
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Frågeställningen för detta arbete var att undersöka om en migrationsprocess från WordPress 

till Keystone JS kan genomföras utan att migrationsprocessen medför oönskade 

prestandaförsämringar som ett resultat av migrationsprocessen. De resultat som framställts 

tyder inte på något i migrationsprocessen som i sig medför sådana prestandaförsämringar. 

Tvärtom, så har den migrerade applikationen presterat konsistent bättre i varenda genomförd 

mätning. Att en migration från WordPress till Keystone JS kan lösa det prestandaproblem 

som WordPress upplever kan alltså helt klart styrkas.  

Med detta i åtanke, är det otroligt svårt att med dem mätningar som gjorts att faktiskt kunna 

attribuera någon skillnad i prestanda till själva migrationsprocessen – alltså om 

migrationsprocessen i sig har medfört någonting som markant reducerar prestanda som ett 

resultat av migrationsprocessen. De mätningar som gjorts och det resultat som uppnåtts 

speglar mycket mera hur en Multi-siteapplikation kan uppnå förbättrad prestanda och 

funktion i Keystone JS jämfört med WordPress, samt att det kan vara en mycket bra lösning 

för en applikation som upplever prestandaproblem i WordPress. Att en sådan migration är 

genomförbar har också styrkts i och med att funktionaliteten bibehålls. Migrationsprocessen 

måste på ett mycket tydligare sätt kunna undersökas för att till fullo kunna besvara frågan 

gällande associerade prestandapåverkningar, men samtidigt är det en otroligt komplex fråga 

att besvara eftersom det enda som faktiskt går att mäta på är en applikation innan och en 

applikation efter en migration.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Detta arbete har utifrån tidigare forskning på skillnader mellan databassystem och deras 

påverkan på applikationers prestanda undersökt huruvida en Multi-siteapplikation i CMS-

systemet WordPress kan uppnå förbättrad prestanda i samband med en migration till ett 

annat CMS-system. Genom att analysera strukturella skillnader emellan SQL- och NoSQL-

databaser har en migrationsapplikation framtagits för att på ett automatiserat sätt kunna 

överföra data mellan en WordPress-applikation till en Keystone JS-applikation. 

Förhoppningen med denna migration ska vara att lösa de prestandaproblem som en 

WordPress-applikation upplever med ett stort antal användare, vilket kan härledas till 

limitationer av dess databassystem.  

För att kunna utvärdera huruvida en migrationsprocess från WordPress till Keystone JS kan 

generera bättre svarstider vid höga användarantal har ett vetenskapligt experiment 

genomförts. Metoden innefattar att i en kontrollerad testmiljö jämföra svarstider för ett antal 

databasoperationer för en Multi-siteapplikation i WordPress samt en migrerad Multi-

siteapplikation i Keystone JS. Det uppnådda resultatet genererade en tydlig förbättring i 

prestanda, där svarstiderna i varje genomförd mätning var lägre för den migrerade 

applikationen. Därmed kan slutsatsen dras att det absolut kan vara gynnsamt för en 

Wordpress-applikation att genomföra en migration. Den migrationsapplikation som 

framtagits har även visat sig kunna överföra data på ett bra sätt eftersom funktionaliteten 

bibehålls samtidigt som prestandan upplevs som förhöjd.  

7.2 Diskussion 

7.2.1 Inspiration och samhällsnytta 

Tidigare genomförd forskning har tydligt kunnat framhäva fördelar med NoSQL-databaser i 

jämförelse med MySQL-databaser gällande prestanda. Utbudet av denna typ av forskning är 

stort, med arbeten i stil med det exempelvis Györödi m.fl. (2015) och Li & Manoharan (2013) 

har genomfört. Forskning kring datamigration från SQL-databaser till NoSQL-databaser har 

ett snävare utbud, men det finns etablerade tillvägagångssätt och generella uppfattningar 

kring dess genomförande. Exempel på denna typ av forskning är det arbete som Ataky T.M. 

m.fl. (2015) har genomfört. Men när det gäller av denna typ av forskning som är riktat till 

CMS-system är utbudet väldigt mycket sämre. I och med att de största CMS-systemen inte kan 

erbjuda stöd för NoSQL-databaser trots deras ökande popularitet ter sig det märkligt att det 

inte finns mera forskning kring ämnet.  

Det arbete som Lee & Zheng (2015) har gjort diskuterar just detta, samtidigt som de 

understryker hur pass utbrett användande av CMS-system är i dagsläget och även teoretiserar 

kring dess relevans i framtiden. I ett större perspektiv är det problem lagts fram i detta arbete 

ett mycket relevant problem som med all förmodan kan ha en påverkan på webbens framtida 

utveckling. I och med att WordPress, enligt dem själva, står bakom 30% av webbens innehåll 

(WordPress, 2018) betyder det att WordPress har en stor påverkan på webbens framtid. Det 

arbete som Mirdha m.fl. (2014), Jianhong m.fl. (2010) och Kusuma m.fl. (2017) har gjort 

diskuterar även WordPress enorma ställning bland de största CMS-systemen som existerar i 
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dagsläget. Att införa stöd för NoSQL-databaser kan alltså bli mer och mer relevant för 

WordPress i framtiden.  

Detta arbete har till mycket stor del inspirerats av den situation som beskrivits och de arbeten 

som ovan nämnts. Det finns ett centralt budskap kring det hela som pekar mot en framtid av 

större, mer komplicerade Multi-siteapplikationer i CMS-system som kan stödja den databas 

som passar dess användande. I det stora sammanhanget kommer detta arbete med största 

sannolikhet inte ha någon reell påverkan men som examensarbete har det bidragit till enormt 

mycket ökad kunskap inom flera olika områden. Delvis det uppenbara – CMS- och, 

databassystem -  men också kring forskning, exempelvis hur ett experiment ska genomföras. 

Att även få arbeta i olika webbserver-miljöer (Apache, Node JS) har varit extremt lärorikt. 

Förhoppningsvis kan andra studenter eller utvecklare även kunna få inspiration kring hur en 

migration kan genomföras genom detta arbete – om inte av det som studien lyckats med, iså 

fall av det som studien misslyckats med. Det är inte helt självklart hur en migration ska 

konstrueras, men varje genomförd migration efterlämnar ny kunskap till framtida 

migrationer. På så sätt kan denna studie användas som samhällsnytta för framtida studier.  

De modifikationer som gjorts på Keystone JS-applikationen, speciellt de som rör subdomän-

hantering, skulle kunna lyftas fram som en allmän samhällsnytta. Det finns i dagsläget ingen 

officiell modul till Keystone JS som hanterar subdomäner, och det verkar inte vara 

kompatibelt med vhosting-moduler till Express heller, vilket gör att den lösning som 

presenterats i detta arbete skulle kunna komma väl till användning även för andra arbeten. 

Lösningen är också så pass enkel att den blir okomplicerad att implementera. Även den 

lösning som lagts fram för byte av lösenord skulle kunna implementerats till Keystone JS. Den 

behöver dock förfinas och inkluderas i Keystones admin-panel, men är ändå en bra grund att 

jobba vidare på.   

7.2.2 Resultat och mätning 

Metoden har ställt hypotesen mot frågeställningen på ett tillfredställande sätt och hypotesen 

kan anses vara besvarad. Den hypotes som lades fram var: 

”Hypotesen blir därför att resultatet av en genomförd automatiserad 

migration av CMS-data kommer att generera en förbättrad prestanda för 

testapplikationen, men eventuellt inte kunna reflektera den totala potentiella 

prestandaförbättringen som NoSQL-databaser utlovar enligt Györödi m.fl. 

(2014), på grund av de potentiella nackdelar som finns relaterade till själva 

migrationsprocessen”. 

Enligt de resultat som uppnåtts har hypotesen visat sig vara något pessimistisk, eftersom den 

migrerade applikationen upplever markant bättre svarstider än WordPress-applikationen 

gällande samtliga faktorer. De potentiella nackdelarna som finns relaterade till 

migrationsprocessen var ytterst få eller obefintliga. På grund av svårigheten att faktiskt utreda 

om några komplikationer av migrationsprocessen har funnits och därmed påverkat 

prestandan, så blir den delen av hypotesen tämligen svårbesvarad. Det går dock såklart att 

tolka att det resultat som uppnåtts har förblivit totalt opåverkad av migrationsprocessen. Den 

migration som genomförts har dock varit småskalig och skulle eventuellt kunna innebära 

problem för ett mycket större system, vilket detta arbete inte tar hänsyn till. Något som dock 

får anges som en nackdel för migrationsprocessen är den information som inte ingår i 
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migrationen, såsom kommentarer på bloggposts. I och med att det inte finns någon sådan 

funktionalitet i Keystone, utelämnades detta. 

Hur skulle en utvärdering av migrationsprocessens påverkan på prestanda kunnat göras? En 

metod som hade kunnat användas är att mäta svarstider på en migrerad Keystone JS-

applikation samt en Keystone JS-applikation som innehåller samma data och funktion, men 

som inte har genomgått en migrationsprocess. Detta är alltså någorlunda besvärligt att göra. 

Dessa applikationer hade antagligen haft en större skillnad på databasstruktur och därmed 

kanske inte vara så pass identiska som utvärderingen hade krävt. Något annat man hade 

kunnat göra är att mäta på applikationerna efter varje genomförd migration. I detta arbete har 

många migrationsprocesser gjort för att kunna applicera de faktorer på mätningen som 

använts, och då hade en ytterligare faktor kunnat vara att just mäta på migrerade 

applikationerna. Detta var något som påtänktes något för sent i arbetet, vilket innebar att det 

inte skulle hinnas med, men det är fortfarande någonting som är intressant att diskutera och 

kan vara relevant för framtida arbeten.  

Oavsett migrationsprocessen och dess påverkan har en substantiell prestandaförbättring 

kunnat dokumenterats, något som var en stor förhoppning. De resultat som Lee & Zheng 

(2015) har uppnått gav en förbättring på 45 %, något som i detta arbete (gällande Select-

operationer) har sin motsvarighet på 59 %. Detta arbete uppnådde alltså en större förbättring 

än vad de gjorde i deras arbete. Detta kan antagligen härledas till det val av CMS-system för 

den migrerade applikationen, alltså Keystone JS. Keystone visade sig vara ett mycket 

kompetent CMS-system, med mycket stor utvecklingspotential. Prestandan för Keystone var 

överlägsen WordPress på alla fronter. Den stora frågan är dock hur mycket av detta som kan 

bero på skillnader mellan Apache och Node JS, eller PHP och JavaScript. WordPress är 

dessutom ett mycket större CMS-system, med fler funktioner, och är kanske därav något 

långsammare ”by design” än vad Keystone är. Keystone är framtaget för att vara 

minimalistiskt med hög prestanda, och har mycket mindre funktionalitet än WordPress. Det 

är därför mycket rimligt att delar av prestandaförbättringarna kan härledas till dessa 

skillnader, och inte enbart databasskillnader. Detta arbete blir därför mycket mera en 

utvärdering av applikationer än ren utvärdering av databaser. Utifrån denna synpunkt, har 

resultaten helt klart påvisat hur Keystone JS är en snabbare applikation än WordPress.   

Men resultaten har också speglat de limitationer som tidigare teoretiserats kring MySQL. Det 

prestandaproblem som Jianhong m.fl. (2015) beskriver har kunnat styrkas utifrån resultaten. 

Utifrån den enorma skillnaden mellan Select- och Insert-operationer för WordPress, är det 

mycket rimligt att skillnaden beror på SQL-databasens limitationer och inte på grund av 

Apache eller PHP. Detta ger arbetet den relevans som är nödvändig för att med säkerhet kunna 

påstå att hypotesen faktiskt är besvarad. Att resultaten även liknar de som Györödi m.fl. (2015) 

har uppnått, styrker detta ytterligare.  

“MongoDB provided lower execution times than MySQL in all four basic 

operations, which is essential when an application should provide support to 

thousands of users simultaneously”. 

Györödi m.fl., (2015) 

Keystone hade lägre svarstider i samtliga mätningar med samtliga faktorer, vilket tydliggör att 

det stämmer överens med den forskning som Györödi m.fl. (2015) har gjort. Det scenariot som 

använts i detta arbete skulle kunna ha tusentals samtida användare, vilket gör Keystone JS till 
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ett mycket mer kompetent CMS-system för just detta scenario. Att Keystone var så pass 

relativt enkelt att migrera till, lyfter fram just det ännu mera.  

7.3 Framtida arbete 

Hade arbetet fått fortsätta i ytterligare en vecka hade mer omfattande mätningar av varje 

databasoperation kunnat genomföras. Att även inkludera de två databasoperationerna som 

utelämnats (Update & Delete) hade givit studien mera trovärdighet och det hade varit 

intressant att se om de följt samma mönster som Insert och Select.  Hade arbetet fått fortsätta 

i ett par månader till, så hade mycket intressanta aspekter kunnat undersökas vidare. Den data 

som inkluderas i migrationen hade kunnat utökas, som att exempelvis inkludera 

kommentarer till bloggposts. Detta hade i sin tur krävt att en kommentarfunktion till Keystone 

JS hade implementerats. Migrationsprocessen hade också kunnat byggas vidare till att bli mer 

och mer generisk och användarvänlig. 

Från början var alltså det högsta användarantalet tänkt att vara 100,000, men detta gick alltså 

inte att genomföra då MySQL totalt kraschade vilket i samband med att det tog sådan tid att 

lägga in användare fick minskas till 10,000. Detta hade varit intressant att undersöka vidare, 

och se om det fanns något samband med varför WordPress fick så pass höga svarstider på 

höga transaktionsantal. Det hade kunnat undersökas varför detta inträffades, och eventuellt 

kunnat lösas och därmed användas som en faktor. I och med att resultaten speglade en ökad 

prestanda för WordPress vid ökande användarantal så hade det varit intressant att se 

skillnaden mellan 10,000 och 100,000. Även Keystone upplevde en mindre ökning av 

svarstider vid ökande användarantal, och en påbyggnad på detta hade kunnat besvara orsaken 

till detta vidare. Det hade varit intressant att bygga vidare på att undersöka hur pass effektiv 

migrationsprocessen är genom att migrera flera Multi-siteapplikationer, med olika 

tillämpningsområden och funktionalitet. Detta hade kunnat generera mera insikt kring 

migrationsprocessens påverkan vilket hade varit otroligt relevant och intressant. Att även 

vidare undersöka migrationsprocessens påverkan hade varit roligt.  

Ur ett större perspektiv hade ett företag eller liknande kunnat vidareutveckla själva 

migrationsapplikationen - MigWiz. Antingen för WordPress- & Keystone JS-specifik 

migration men även för ett mer generell migration av CMS-data med andra CMS-system. Idén 

om en automatiserad migrationsprocess med ett användarvänligt gränssnitt hade kunnat vara 

attraktivt för existerande Multi-siteanvändare. Att även bli inspirerad av ämnen diskuterade i 

detta arbete hade kunnat bana väg för framtida arbete för WordPress-utvecklare – såsom 

möjligheten att införa stöd till NoSQL-databaser men också att försöka förbättra prestandan 

av existerande Multi-siteapplikationer. Även Keystone JS-utvecklare hade kunnat få 

inspiration av detta arbete. Ett antal funktioner har i detta arbete implementerats i Keystone 

JS-applikationen, såsom förmågan att byta lösenord och användande av subdomäner, men 

också av diskussionen kring avsaknaden av funktionalitet, såsom en kommentarsfunktion. 

I och med att det finns olika typer av NoSQL-databaser, som passar för olika typer av 

användande (Györödi m.fl, 2015), hade detta arbete kunnat genomförts med en annan databas 

än MongoDB. Exempelvis hade det arbete som Ataky T.M. m.fl. (2017) kunnat inkluderas för 

att genomföra en migration till en kolumnbaserad NoSQL-databas istället. Samma sak gäller 

valet av Keystone JS som CMS-system. Även om utbudet är snävt gällande CMS-system med 

stöd för NoSQL så är det inte obefintligt, och det finns andra relevanta alternativ. 

Möjligheterna är många för ett givande framtida arbete!  
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Appendix A -  Settings.js 

var express = require('express'); 
var router = express.Router(); 
var mongoose = require('mongoose'); 
var mysql = require('mysql'); 
var app = express(); 
 
// ------------------------- 
// Settings for migration 
// ------------------------- 
 
router.get('/', function(req, res, next) { 
    res.render('settings', { settingsSet: false }); 
}); 
 
router.post('/', function(req, res, next) { 
     
    // Mysql 
    req.app.locals.mysql_host = req.body.mysql_host; 
    req.app.locals.mysql_user = req.body.mysql_user; 
    req.app.locals.mysql_pw = req.body.mysql_pw; 
    req.app.locals.mysql_db = req.body.mysql_db; 
     
    // Keystone 
    // making the connection string  
    req.app.locals.keystone = "mongoDB://" + req.body.keystone_host + ":" + 
req.body.keystone_port + "/" + req.body.keystone_db; 
     
    // log it 
    console.log(req.app.locals.mysql_db); 
    console.log(req.app.locals.keystone); 
 
    // mysql 
    var testCon = mysql.createConnection({ 
        host: req.app.locals.mysql_host, 
        user: req.app.locals.mysql_user, 
        password: req.app.locals.mysql_pw, 
        database: req.app.locals.mysql_db 
    }); 
     
    testCon.connect(function(err) { 
        if(err) { 
            console.log("mysql err: ", err); 
            res.render('settings', { settingsSet: true, validateError: true }); 
        } else { 
            // mongo 
            mongoose.connect(req.app.locals.keystone, function(err){ 
                if(err){ 
                    console.log("keystone fail: ", err); 
                    res.render('settings', { settingsSet: true, validateError: true 
}); 
                } else { 
                    console.log("keystone connected"); 
                    res.render('settings', { settingsSet: true, validateError: 
false }); 
                } 
            }); 
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        } 
    }); 
     
 
}); 
 
module.exports = router; 
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Appendix B -  migrate.js 

var mysql = require('mysql'); 
var express = require('express'); 
var router = express.Router(); 
var mongoose = require('mongoose'); 
var app = express(); 
 
// ---------------------- 
// MIGRATE  
// step one: fix the backend 
// Create tables  
// Select data 
// ---------------------- 
 
router.get('/', function(req, res, next) { 
    
    // Create table  
    var tblCon = mysql.createConnection({ 
        host: req.app.locals.mysql_host, 
        user: req.app.locals.mysql_user, 
        password: req.app.locals.mysql_pw, 
        database: req.app.locals.mysql_db 
    }); 
    tblCon.connect(); 
     
    var SQL = "CREATE TABLE all_user_posts (post_id INT, post_author INT, post_title 
varchar(255), post_date DATETIME, post_modified DATETIME, post_type varchar(4), 
post_content nvarchar(4000), post_password varchar(255), post_status varchar(255), 
post_name varchar(255), post_parent INT, PRIMARY KEY(post_author, post_id));"; 
    tblCon.query(SQL, function(err, result){ 
        if(err){ 
            req.error = true; 
            req.err += err; 
        } else { 
            req.error = false; 
        } 
    }); 
    next(); 
     
}); 
 
router.get('/', function(req, res, next) { 
    
    // Create table  
    var tblCon2 = mysql.createConnection({ 
        host: req.app.locals.mysql_host, 
        user: req.app.locals.mysql_user, 
        password: req.app.locals.mysql_pw, 
        database: req.app.locals.mysql_db 
    }); 
    tblCon2.connect(); 
     
    var SQL = "CREATE TABLE keystone_id_map (wp_id INT, k_id VARCHAR(255), PRIMARY 
KEY(wp_id, k_id));"; 
    tblCon2.query(SQL, function(err, result){ 
        if(err){ 
            req.error = true; 
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            req.err += err; 
        } else { 
            req.error = false; 
        } 
    }); 
    next(); 
     
}); 
 
router.get('/', function(req, res, next) { 
     
    var con = mysql.createConnection({ 
        host: req.app.locals.mysql_host, 
        user: req.app.locals.mysql_user, 
        password: req.app.locals.mysql_pw, 
        database: req.app.locals.mysql_db 
    }); 
    con.connect(); 
     
    // variables 
    var userList = []; 
    var query = "SELECT wp_users.ID AS wp_id, \ 
                        wp_users.user_email AS email, \ 
                        wp_users.user_login AS username, \ 
                        wp_users.user_registered AS regDate, \ 
                        wp_blogs.path AS subname, \ 
                        metafirstname.meta_value AS firstname, \ 
                        metalastname.meta_value AS lastname, \ 
                        metadescription.meta_value AS description, \ 
                        metanickname.meta_value AS nickname \ 
                FROM    wp_users \ 
                INNER JOIN wp_blogs ON wp_users.ID = wp_blogs.blog_id \ 
                LEFT JOIN wp_usermeta metafirstname ON wp_users.ID = 
metafirstname.user_id AND metafirstname.umeta_id = 25 \ 
                LEFT JOIN wp_usermeta metalastname ON wp_users.ID = 
metalastname.user_id AND metalastname.umeta_id = 26 \ 
                LEFT JOIN wp_usermeta metadescription ON wp_users.ID = 
metadescription.user_id AND metadescription.umeta_id = 2 \ 
                LEFT JOIN wp_usermeta metanickname ON wp_users.ID = 
metanickname.user_id AND metanickname.umeta_id = 1;"; 
     
    // QUERY 
    // ------------------ 
    con1.query(query, function(err, rows, fields) { 
        if (err) { 
            console.log(err); 
            var mig = { 
                'success': false, 
                'error': err, 
            } 
            res.render('migrate', { mig: mig }); 
        } else { 
             
            //save number of fetched users to app.locals 
            req.app.locals.numOfUsers = rows.length; 
             
            // Loop through result  
            for (var i = 0; i < rows.length; i++) { 
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                // generate a random activation key  
                var key = Math.random().toString(36).substring(2, 15) + 
Math.random().toString(36).substring(2, 15); 
                 
                // save to object 
      var user = { 
                    'name': { 
                            'first': rows[i].firstname, 
                            'last': rows[i].lastname, 
                    }, 
                    'email':rows[i].user_email, 
                    'password': undefined, 
                    'username':rows[i].user_login, 
                    'wp_id':rows[i].ID, 
                    'regdate':rows[i].user_registered, 
                    'description':rows[i].description, 
                    'nickname':rows[i].nickname, 
                    'isAdmin':false, 
                    'group': 'student', 
                    // remove slashes from path 
                    'subname': rows[i].path.replace(/\//g, ""), 
                    'activation_key': key, 
                    'isKeyActive': true, 
      } 
                 
                // Add object into array 
      userList.push(user); 
            } 
             
            // Save users in app.locals 
            req.app.locals.userList = userList; 
             
            // Render  
            var mig = { 
                'success': true, 
                'msg': 'Step one complete! Amazing. \nThe next two steps will do 
some work in background, while you get to enjoy some... entertainment.', 
                'next': 'migrate2', 
                'first': 'check-green.png', 
                'second': 'check-grey.png', 
                'third': 'check-grey.png', 
                'fourth': 'check-grey.png', 
                'done': false, 
            } 
             
            res.render('migrate', { mig: mig }); 
    } 
    }); 
 
    // close con 
    con.end(); 
     
}); 
 
module.exports = router; 
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Appendix C -  migrate2.js 

var express = require('express'); 
var router = express.Router(); 
var mongoose = require('mongoose'); 
var mysql = require('mysql'); 
var User = require('../models/user.js'); 
var app = express(); 
 
// ----------------------- 
// Migrate: step 2 
// Insert users and posts 
// ----------------------- 
 
 
router.get('/', function(req, res, next){    
     
    // INSERT USERS 
     
    mongoose.connect(req.app.locals.keystone, function(err){ 
        if(err){ 
            console.log(err); 
        }else{ 
            console.log('connected'); 
        } 
    }); 
     
    // inserting  
    var conn = mongoose.connection; 
    conn.collection('users').insert(req.app.locals.userList, function(err, result) 
{ 
        if(err){ 
            console.log(err); 
            var mig = { 
                'success': false, 
                'error': err, 
            } 
            res.render('migrate', { mig: mig }); 
             
        } else { 
            console.log("inserted users"); 
            next(); 
        } 
    }); 
 
}); 
 
router.get('/', function(req, res, next){    
     
    // get _id of each wp_id 
     
    mongoose.connect(req.app.locals.keystone, function(err){ 
        if(err){ 
            console.log(err); 
        }else{ 
            console.log('connected'); 
        } 
    }); 
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    var users = []; 
    User.find({ group: 'student' }, '_id wp_id', function(err, rows, fields)  
    { 
        if (err){ 
            console.log(err); 
            next(err); 
        } else { 
            for(var i = 0; i < rows.length; i++){ 
                user = [ 
                        rows[i].wp_id, 
                        rows[i]._id 
                ]; 
                users.push(user); 
            } 
            req.users = users; 
            next(); 
        } 
    }); 
}); 
 
router.get('/', function(req, res, next){    
 
    // Inserting _id's to keystone_id_map 
     
    var connection6 = mysql.createConnection({ 
        multipleStatements: true, 
        host: req.app.locals.mysql_host, 
        user: req.app.locals.mysql_user, 
        password: req.app.locals.mysql_pw, 
        database: req.app.locals.mysql_db 
    }); 
    connection6.connect(); 
     
    var sql = "INSERT INTO keystone_id_map (wp_id, k_id) VALUES ?"; 
    connection6.query(sql, [req.users], function(err){ 
        if(err){ 
            console.log(err); 
            var mig = { 
                'success': false, 
                'error': err, 
            } 
            res.render('migrate', { mig: mig }); 
             
        } else { 
            console.log("inserted ID mapping"); 
            next(); 
        } 
        connection6.end(); 
    }); 
     
}); 
 
router.get('/', function(req, res, next) { 
     
    if(req.error){ 
         
        var mig = { 
            'success': false, 
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            'error': req.err, 
        } 
        res.render('migrate', { mig: mig }); 
         
    } else { 
         
        // Mysql  
        var connection2 = mysql.createConnection({ 
            host: req.app.locals.mysql_host, 
            user: req.app.locals.mysql_user, 
            password: req.app.locals.mysql_pw, 
            database: req.app.locals.mysql_db 
        }); 
         
        connection2.connect(); 
 
        // Putting all posts into one table 
        // Its just easier this way to map author + _id (in step 3) 
        for(var i = 0; i < req.users.length; i++){ 
            connection2.query("INSERT INTO all_user_posts SELECT ID, post_author, 
post_title, post_date, post_modified, post_type, post_content, post_password, 
post_status, post_name, post_parent FROM wp_" + i + "_posts;", function(err, result) 
{ 
                if(err){ 
                    req.error = true; 
                    req.err = err; 
                } else { 
                    req.error = false; 
                } 
            }); 
        } 
         
        if(req.error){ 
            var mig = { 
                'success': false, 
                'error': req.err, 
            } 
            res.render('migrate', { mig: mig }); 
        } else { 
            var mig = { 
                'success': true, 
                'msg': 'Step 2 complete! \nHere is a joke: What do they call Obi-
wan Kenobis radioactive brother? Obi-wan Tjernobyl!', 
                'next': 'migrate3', 
                'first': 'check-green.png', 
                'second': 'check-green.png', 
                'third': 'check-grey.png', 
                'fourth': 'check-grey.png', 
                'done': false, 
            } 
 
            res.render('migrate', { mig: mig }); 
        } 
    } 
}); 
 
module.exports = router; 
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Appendix D -  migrate3.js 

var express = require('express'); 
var router = express.Router(); 
var mongoose = require('mongoose'); 
var mysql = require('mysql'); 
var User = require('../models/user.js'); 
var app = express(); 
 
 
router.get('/', function(req, res, next) { 
     
    // Putting posts into one table 
     
    var connection2 = mysql.createConnection({ 
        host: req.app.locals.mysql_host, 
        user: req.app.locals.mysql_user, 
        password: req.app.locals.mysql_pw, 
        database: req.app.locals.mysql_db 
    }); 
 
    connection2.connect(); 
 
    // Putting all posts into one table 
    // Its just easier this way to map author + _id 
    for(var i = 0; i < req.app.locals.numOfUsers; i++){ 
        connection2.query("INSERT INTO all_user_posts SELECT ID, post_author, 
post_title, post_date, post_modified, post_type, post_content, post_password, 
post_status, post_name, post_parent FROM wp_" + i + "_posts;", function(err, result) 
{ 
            if(err){ 
                req.error = true; 
                req.err = err; 
            } else { 
                req.error = false; 
                next(); 
            } 
        }); 
    } 
}); 
 
router.get('/', function(req, res, next) { 
     
    var con = mysql.createConnection({ 
        host: req.app.locals.mysql_host, 
        user: req.app.locals.mysql_user, 
        password: req.app.locals.mysql_pw, 
        database: req.app.locals.mysql_db 
    }); 
    con.connect(); 
     
    // variables 
    var posts = []; 
    var query = "SELECT all_user_posts.post_id, all_user_posts.post_author, 
all_user_posts.post_title, all_user_posts.post_date, all_user_posts.post_modified, 
all_user_posts.post_type, all_user_posts.post_content, 
all_user_posts.post_password, all_user_posts.post_status, 
all_user_posts.post_name, all_user_posts.post_parent, keystone_id_map.k_id FROM 
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all_user_posts INNER JOIN keystone_id_map ON all_user_posts.post_author = 
keystone_id_map.wp_id;"; 
     
    // QUERY 
    // ------------------ 
    con.query(query, function(err, rows, fields) { 
         
        if (err) { 
            console.log(err); 
        } else { 
            // loop through result 
            for (var i = 0; i < rows.length; i++) { 
                 
                    // setting correct syntax for published posts 
                    var kState = rows[i].post_status; 
                    var state; 
                 
                    if(kState == "publish"){ 
                        state = "published"; 
                    }else{ 
                        state = "draft"; 
                    } 
                 
                    // generate a random slug 
                    var slug = Math.random().toString(36).substring(2, 15) + 
Math.random().toString(36).substring(2, 15); 
                 
                    // making sure author relationship will work 
                    var ObjectID = mongoose.Types.ObjectId; 
 
                    // save to object 
                    var post = { 
                        'slug': slug, 
                        'title': rows[i].post_title, 
                        'state': state, 
                        'author': new ObjectID(rows[i].k_id), 
                        'publishedDate': rows[i].post_date, 
                        'modifiedDate': rows[i].post_modified, 
                        'wp_id': rows[i].post_author, 
                        'type': rows[i].post_type, 
                        'content': { 
                            'extended': rows[i].post_content, 
                        }, 
                        'password': rows[i].post_password, 
                        'post_id': rows[i].post_id, 
                        'post_parent': rows[i].post_parent, 
                    } 
 
                    // Add object into array 
                    posts.push(post); 
                } 
             
            mongoose.connect(req.app.locals.keystone, function(err){ 
                if(err){ 
                    console.log(err); 
                }else{ 
                    console.log('connected'); 
                } 
            }); 
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            // inserting  
            var conn2 = mongoose.connection; 
            conn2.collection('posts').insert(posts, function(err, result) { 
                 
                if(err){ 
                    console.log(err); 
                    var mig = { 
                        'success': false, 
                        'error': err, 
                    } 
                    res.render('migrate', { mig: mig }); 
                     
                } else { 
                    var mig = { 
                        'success': true, 
                        'msg': 'Step 3 complete! Wow, the migration is actually 
complete now.', 
                        'next': ' ', 
                        'first': 'check-green.png', 
                        'second': 'check-green.png', 
                        'third': 'check-green.png', 
                        'fourth': 'check-green.png', 
                        'done': true, 
                    } 
 
                    res.render('migrate', { mig: mig }); 
                } 
            }); 
        } 
    }); 
 
    // close con 
    con.end(); 
}); 
 
module.exports = router; 
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Appendix E -  migrate.pug 

extends layout 
 
block content 
    .content-wrapper 
        .title 
            .headliner Migration in process 
            br 
        if mig.success 
            .text 
                p= mig.msg 
            br 
            .text  
                h2 
                .features-wrapper 
                    .features-item 
                        .features-icon  
                            img.image(src='http://localhost:3000/images/' + 
mig.first) 
                        .features-text  
                            p Migrate all of the users  
                    .features-item 
                        .features-icon  
                            img.image(src='http://localhost:3000/images/' + 
mig.second) 
                        .features-text  
                            p Setting up a backend environment 
                    .features-item 
                        .features-icon  
                            img.image(src='http://localhost:3000/images/' + 
mig.third) 
                        .features-text  
                            p Transfering all user data 
 
                             
            br 
            br 
            .text 
                if !mig.done 
                    p Lets go to the next step! 
                    br 
                    a(href='http://localhost:3000/' + mig.next)  
                        button Yeah, lets go! 
                else 
                    p Your application has successfully been migrated into 
Keystonejs. 
                    .headliner Enjoy!  
            br 
        else 
            .text Oh no! Something went wrong.  
            .text= mig.error 
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Appendix F -  tables.sql 

 

/* ---------------------------------- 
   Whatever the WPDB is called  
   ---------------------------------- */ 
use wordpress; 
 
/* ---------------------------------- 
   Tables 
   ---------------------------------- */ 
 
CREATE TABLE keystone_id_map ( 
 wp_id INT, 
 k_id VARCHAR(255), 
 PRIMARY KEY(wp_id, k_id) 
); 
 
CREATE TABLE all_user_posts ( 
 post_id INT, 
 post_author INT, 
    post_title varchar(255), 
    post_date DATETIME, 
    post_modified DATETIME, 
    post_type varchar(4), 
    post_content nvarchar(4000), 
    post_password varchar(255), 
    post_status varchar(255), 
    post_name varchar(255), 
    post_parent INT, 
 PRIMARY KEY(post_author, post_id) 
); 
 
/* ---------------------------------- 
   Queries  
   ---------------------------------- */ 
 
SELECT  all_user_posts6.post_id,  
  all_user_posts6.post_author,  
        all_user_posts6.post_title,  
        all_user_posts6.post_date,  
        all_user_posts6.post_modified,  
        all_user_posts6.post_type,  
        all_user_posts6.post_content,  
        all_user_posts6.post_password,  
        all_user_posts6.post_status,  
        all_user_posts6.post_name,  
        all_user_posts6.post_parent,  
        keystone_id_map2.k_id  
FROM all_user_posts6  
INNER JOIN keystone_id_map2 ON all_user_posts6.post_author = 
keystone_id_map2.wp_id; 
 
SELECT  wp_users.ID AS wp_id, 
        wp_users.user_email AS email, 
        wp_users.user_login AS username, 
        wp_users.user_registered AS regDate, 
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        wp_blogs.path AS subname, 
        metafirstname.meta_value AS firstname, 
        metalastname.meta_value AS lastname, 
        metadescription.meta_value AS description, 
        metanickname.meta_value AS nickname 
FROM    wp_users 
INNER JOIN wp_blogs ON wp_users.ID = wp_blogs.blog_id 
LEFT JOIN wp_usermeta metafirstname ON wp_users.ID = metafirstname.user_id AND 
metafirstname.umeta_id = 25 
LEFT JOIN wp_usermeta metalastname ON wp_users.ID = metalastname.user_id AND 
metalastname.umeta_id = 26 
LEFT JOIN wp_usermeta metadescription ON wp_users.ID = metadescription.user_id AND 
metadescription.umeta_id = 2 
LEFT JOIN wp_usermeta metanickname ON wp_users.ID = metanickname.user_id AND 
metanickname.umeta_id = 1; 
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Appendix G -  add-user.js 

// ==UserScript== 
// @name         add-user.js 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description   
// @author       You 
// @match        http://localhost/wp-admin/network/site-new* 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
 
(function() { 
    'use strict'; 
 
    // Use local storage to keep count of added users 
    var counter = localStorage.getItem("counter"); 
    var userPrefix = "student"; 
 
    // Add 1000 users 
    if(counter < 94){ 
        // add values 
        document.getElementById('site-address').value = userPrefix+counter; 
        document.getElementById('site-title').value = userPrefix+counter; 
        document.getElementById('admin-email').value = userPrefix+counter + 
"@student.wordpress.lc"; 
 
        // incr coutner 
        counter++; 
        localStorage.setItem("counter", counter); 
 
        // submit 
        document.querySelector("form").submit(); 
    } else { 
        alert("No more!"); 
    } 
 
}) 
 


