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Sammanfattning 
Hårdvara kan bli gammal, program kan sluta utvecklas, filer som skapats från sådan 

hårdvara respektive mjukvara kan bli oanvändbara med tiden. Samt att hålla ordning 

på många individuella filer kan i längden bli jobbigt för användare. Med en 

databasorienterad lagrinsgslösning kan olika API:er användas för att göra data 

kompatibel med flera olika verktyg och program, samt att det kan användas för att 

skapa en centraliserad lösning för att enkelt hålla ordning på information. Bland 

databaser finns det två primära grupperingar: SQL och NoSQL. Detta arbete ämnar 

undersöka vilken typ som passar för att hantera motion capture data. Tester har 

utförts på SQLs MySQL och NoSQLs Neo4j. Neo4j som är specialiserad för att 

hantera data som motion capture data. Resultatet från testningarna är förvånande 

nog att MySQL hanterar motion capture data bättre än Neo4j. Ytterligare arbeten för 

att undersöka fler varianter av databaser för en mer komplett bild föreslås. 

Nyckelord: NoSQL, SQL, Motion capture, Tillgänglighet. 
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1 Introduktion 
Allt eftersom utvecklingen fortskrider händer det då och då att gamla filformat går i graven 

för att bereda väg åt nya moderna och effektiva format. Men det är inte alltid den 

utvecklingen är enbart positiv. Vad händer när en organisation, beroende av ett visst 

filformat eller ett visst program, väljer att byta upp sig och skaffa nya moderna maskiner? 

Hur skall dem göra om de nya maskinerna inte stödjer det filformatet eller om programmet 

är programmerat för att fungera på ett visst operativsystem. Ska de behålla en av de äldre 

maskinerna och löpande försöka konvertera gamla filer som enligt Lundell & Gamalielsson, 

(2011) inte alltid är möjligt. Ska de behöva hålla kvar i ett gammalt operativsystem för att 

behålla funktionalitet. Inkompatibla filer och system leder till problem inom vården enligt 

Eichelberg, et al. (2005) som då också anser att applikationer med syftet att agera 

”centralstation” mellan dessa kan vara en lösning. 

Det finns ett flertal sätt att gruppera alla de olika typerna av databaser som finns och 

används, en av de grupperingarna som blivit allt mer populär att använda är när de delas in i 

två grupper. Det är på ena sidan SQL och på den andra NoSQL. SQL är en typ av databas som 

funnits länge och som huvudsakligen används som relationsdatabas för strukturerad data. 

NoSQL har också funnits ett tag, men har inte blivit populärt fören på senare år. NoSQL 

databaser bygger på olika plattformar, har olika specialiteter och användningsområden, men 

används mycket för ostrukturerad data. Motion capture används inom vården, inom 

forskning, till spel och filmer för att nämna några användningsområden. Motion capture data 

skiljer sig från andra data då den innehåller förhållandevis mycket nummer, då det primärt 

handlar om att hålla reda på noders positioner i en tredimensionell rymd. 

Under det här arbetet kommer det att undersökas om det med en databas går att säkra 

tillgängligheten hos motion capture data genom att importera den från filer medan de 

fortfarande går att läsa. Syftet med arbetet är att konstruera applikationer för att ta hand om 

redan existerande data och sedan göra hämtning och uppspelning av data så klientoberoende 

som det går genom att förflytta den aktiviteten till en webbapplikation. Syftet är också att 

utvärdera om databaserna kan ge tillräckligt låga svarstider för att motivera flytten från filer 

till databaser. 

För att genomföra själva testandet genomfördes ett experiment som resulterade i tre servrar, 

en med en SQL databas, och två med NoSQL databaser. Anledningen till att NoSQL fick två 

servrar är för att det finns flera plattformar databasen kan köras på. I detta arbete användes 

en NoSQL databas som använde Java som grund, och för servrarna finns det flera Java 

plattformar att välja mellan. Testerna som sedan genomfördes testade databasernas 

svarstider för att ta reda på hur lång tid det tog för dem att hämta lagrad data.  
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2 Bakgrund 

2.1 SQL  
Många av de SQL-baserade databaserna är gjorda för att lagra och hantera data som har en 

koppling mellan sig, kopplingen är en relation mellan de lagrade entiteterna. Databaser som 

då räknas till de SQL-baserade lämpar sig därför inte lika bra till att hantera ostrukturerad 

och osammanhängande data. De databaserna är också i regel inte heller särskilt bra på att 

hantera större mängder komplex data som till exempel stora dokument eller större samlingar 

av värden (Han, et al., 2011).  

Det finns flera fördelar bland de SQL-baserade databaserna. Bartholomew(2010) nämner att 

en av SQL-databasernas styrkor är att de har ett någorlunda gemensamt språk, 

SQL(Structured Query Language). Och att de eventuella skillnaderna som finns i språket 

bland de databaserna oftast är så pass små att det är möjligt att med små medel göra 

ändringar i existerande kod för att enkelt kunna byta mellan olika databaser. Det 

gemensamma språket innebär också en nackdel enligt Wojnicki & Ligeza (2005) som menar 

att SQL har för många begränsningar som bland annat i sin tur är anledningen till varför 

dessa databaser inte lämpar sig för att hantera komplex data. Det går helt enkelt inte att på 

ett smidigt sätt hantera eller göra något med den typen utav data via databasen, utan 

hanteringen får då ske externt i en annan applikation. 

Enligt Atzeni, et al. (2013) är de SQL-baserade databaserna byggda på ett sådant sätt att när 

de ska växa, växer de på ”höjden”. De är strukturerade på det sättet att för att växa ges dem 

mer kraft: mer beräkningskraft; mer minne. Det var en fördel då när de första systemen inte 

var särskilt kraftfulla och det var en klar fördel att byta upp sig. Men nu för tiden är det inte 

längre alltid bättre att ha mer, utan ibland ska det vara fler. Att växa på ”bredden”, genom att 

använda sig utav distribuerade system, är något bara ett fåtal SQL-databaser kan göra bra. 

Bartholomew (2010) talar också om hur SQL-baserade databaser är ett bra val inom 

branscher och organisationer där data som hanteras måste korrekt. Där ett bra sätt att 

garantera det är att se till att databas-transaktionerna uppfyller ACID(Atomicity, 

Consistency, Isolation, Durability) och där är SQL fortfarande det starkare av alternativen. 

Det vanligaste valet bland de olika former och typer av databaser som används i 

webbapplikationer nu anses fortfarande var någon form av SQL-baserad databas enligt 

Atzeni, et al. (2013) och Bartholomew (2010).  

2.1.1 RDBMS – Relationsdatabas 
I en relationsbaserad databas lagras data samt kopplingar mellan den och annan data. För att 

visualisera det används ER-modeller, som den modell som återfinns i Figur 1. 

  

Figur 1 Ett exempel på en ER-modell för entiteterna Person och Hus 

Person Hus Bor i 

PersonNummer 

Namn 

Adress 

N M 
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I den vänstra rektangeln, i Figur 1, finns entiteten Person, som har attributen Namn och 

PersonNummer. Och då PersonNummer är understruket är det attributet entitetens 

identifierande nyckel, alla instanser av Person måste därför ha ett unikt PersonNummer. I 

den högra boxen finns Hus, som har attributet Adress som dess nyckel. Slutligen återfinns 

Persons och Hus relation i diamanten i mitten: En person kan bo i flera hus, och i ett hus kan 

det bo flera personer. Bokstäverna N och M på kopplingarna står för att det är ett många till 

många förhållande (Urbain, 2012).  

 

PersonNummer Namn 

800316-7270 Kalle 

820403-5755 Olle 

931029-9079 Pelle 

 

 

 

Figur 2 Ett exempel på hur information lagras i en databas enligt Figur 1 
 

Ovan, i Figur 2, går det att se en visuell representation över hur data skulle lagras i en 

databas enligt ER-modellen i Figur 1. Data lagras strukturerat och i ordning.  

2.2 NoSQL 
Ett relativt nytt sätt att lagra data i en databas är genom att använda sig utav de nya NoSQL-

baserade databaserna. Som istället för att primärt lagra data enligt deras relationer erbjuder 

flera olika former utav datalagring. För det mesta bygger den här nya typen av databaser på 

hur data som ska lagras är strukturerad. Det finns enligt Schindler(2013) tre större typer av 

NoSQL scheman: dokumentsform för att lagra dokument, kolumnsform som liknar de SQL-

baserade, och nyckelvärdesform för att lagra värden och dess nyckel. Pokorny(2011) listar 

även tre ytterligare former: objektsform för att lagra objekt av olika slag, graf-form för att 

lagra data som kan presenteras i grafer, samt ett schema som lagrar data i XML-form.  

De typerna av NoSQL-databaser som är intressanta för det här arbetet är de 

dokumentorienterade, och de graforienterade databaserna. Med en dokumentorienterad 

databas kan den nuvarande strukturen efterliknas samtidigt som det öppnas upp för de 

fördelar databaslagring ger. Den graforienterade är lämplig då motion capture data kan 

presenteras i olika typer av grafer, samt att den data som skall användas i sitt nuvarande 

användningsområde används som effektivast när den presenteras i en graf. Eftersom det då 

går att söka och se specifika rörelsemönster i data. De återstående typerna: kolumn, 

nyckelvärde, objekt, samt XML har ingen uppenbar fördel i jämförelse mot den traditionella 

SQL-databasen och arbetet kommer således inte fokusera på de formerna av NoSQL. 

Då NoSQL-databaser inte lagrar information enligt samma former som SQL-databaser gör 

lagras data inte heller på samma strukturerade sätt. Enligt Pokorny(2011) lagras data nu 

istället ostrukturerat allt eftersom den läggs till i databasen. För att hålla ordning på data 

Adress 

Mogata Sjöhagen 15 

Torggatan 23 

Hagaskog 25 

Simpnäs 32 

PersonNummer Adress 

800316-7270 Mogata 

Sjöhagen 15 

820403-5755 Torggatan 23 

820403-5755 Hagaskog 25 
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använder sig NoSQL istället av flertalet index liknande listor som består av flera poster med 

för det mesta två värden. Det första värdet är den nyckel som används för att identifiera 

specifik data och det andra värdet är antingen resten av data om det är ett litet objekt eller en 

pekare om det är ett större. Pekaren pekar då på det stället resten av data faktiskt finns 

lagrat. NoSQL lägger mindre vikt på hur och eller var data lagras, utan lägger mer tyngd på 

att hålla reda på vart den lagras. Pokorny(2011) nämner också att NoSQL-databasernas 

motsvarighet till SQL-databasernas attribut är nycklar. 

Mycket av funktionaliteten hos de NoSQL-baserade databaserna bygger enligt 

Schindler(2013) på den funktionalitet som dess värdsystem har att erbjuda, mer specifikt vad 

värdsystemets filsystem kan göra och låter andra göra. De SQL-baserade databaserna som 

har varit med längre har under sin livstid fått många funktioner inbyggda, till skillnad från 

NoSQL-databaserna som då är begränsade till att verka inom sin domän. Allt eftersom 

NoSQL blir äldre kommer det troligen att byggas in funktionalitet även i dem. En annan 

gemensam egenskap som Bartholomew(2010) nämner mellan de olika NoSQL-databaserna 

är hur olika de är varandra. I regel finns det ytterst få likheter mellan de individuella 

databaserna: det är sällan de delar samma språk, och alla NoSQL-databaser har egna API:er. 

När valet står mellan SQL och NoSQL skall beslutet enligt Atzeni, et al.(2013) tas beroende 

på om det är riktighet eller tillgänglighet som väger tyngst när data skall hämtas. Många av 

de NoSQL-baserade databaserna stödjer distribuering för att säkerställa att data alltid är 

tillgänglig, och den distributionen leder i sin tur enligt Pokorny(2011) till en bättre 

arbetsbelastning. Det är också genom distribution som NoSQL är gjort för att växa. 

Pokorny(2011) talar också om hur för att nå en högre tillgänglighet måste riktighet offras, 

detta på grund utav hur den distribuerade databasen uppdaterar data mellan sina instanser. 

För tillfället uppdaterar det flesta databaserna sin data enligt ett ”förr eller senare” schema, 

och inte så fort som möjligt mellan noderna. Det leder i sin tur till att datas riktighet inte kan 

garanteras eftersom instanserna inte alltid har den senaste versionen av data. 

2.2.1 Dokumentorienterad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Ett exempel på hur information lagras i en dokument-databas 

800316-7270 

Kalle 

Mogata Sjöhagen 15 

931029-9079 

Pelle 

820403-5755 

Olle 

Torggatan 23, 

Hagaskog 32 

Simpnäs 32 
Mogata Sjöhagen 15 

800316-7270 

Hagaskog 25 

820403-5755 

Torggatan 23 

820403-5755 
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Enligt Schindler(2013) använder sig de dokumentorienterade databaserna sig utav ett flertal 

sekundärindex för att underlätta vid diverse sökningar som inriktar sig på specifika delar i 

dokumentinstanserna. Om det för varje Hus skulle lagrats en lagfart istället skulle det 

underlätta vid sökningar om de olika delarna av lagfarten skulle vara lagrade i egna index. 

Cattel(2011) nämner att det finns flertalet dokumentorienterade databaser som har stöd för 

att lagra flera olika typer utav dokument i samma databas och då även i en sådan skulle det 

underlätta med flera sekundärindex eftersom de olika dokumenten skulle kunna innehålla 

samma nyckelvärden. Det finns också enligt Cattel(2011) de databaser som även har stöd för 

nästlade dokument, men det är långt ifrån alla som har stöd för den funktionaliteten. 

Ett användarexempel som Cattel(2011) använder sig av för att påvisa en av de 

dokumentorienterade databasernas styrkor är den där man tänker sig en bransch eller en 

organisation som behandlar stora mängder av olika dokument. Först och främst är databasen 

gjord för att hantera dokument och om dokumenten delar i alla fall ett nyckelvärde blir det 

direkt mycket lättare för dem att enkelt hitta rätt och göra kopplingar mellan de olika 

dokumenten. Samt att om de skulle vilja öka sin lagringskapacitet kan de köpa in en till 

likvärdig maskin och få en bättre arbetsbelastning samtidigt som det förbättrar sin kapacitet. 

En annan liknande variant på NoSQL-baserade databaser är de objektorienterade 

databaserna. De påminner mycket om de dokumentorienterade, och skiljer sig från dem 

eftersom de som namnet antyder behandlar objekt istället för dokument. Liksom vid 

objektorienterad programmering populeras databasen av klasser, och utifrån dem skapas 

instanser populerade med relevant information (Formica, Groger & Missikoff, 1998). 

Utseendet på den lagrade data påminner mycket om hur samma data skulle sett ut i en 

dokumentorienterad databas. 

2.2.2 Graforienterad 
Enligt Abramova & Bernardino(2013) lämpar sig för de som har mycket data, och där data 

bör användas som någon form utav graf för att den skall vara användbar. Det som skiljer 

graforienterade databaser från andra är inte bara det att den är till för att lagra graf-data utan 

också för hur den kan hantera grafer internt. Martinez-Bazan, et al.(2011) talar om hur 

graforienterade databaser tillåter intern mönstersökning, det är alltså möjligt för en 

användare att söka efter ett visst mönster bland data som bara skulle gå att upptäcka genom 

att faktiskt realisera grafen utifrån data. En annan fördel som nämns är databasernas 

förmåga att returnera grafen i delar till användaren om det skulle vara så att grafen i sin 

helhet är för stor för att kunna hanteras på användarens klient. Det gör det också möjligt att 

lagra realiserade delar av grafen om det skulle behövas. 
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Figur 4 Ett exempel på hur information lagras i en graforienterad-databas enligt 
Figur 1 
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2.3 Motion capture 
Motion capture är ett samlingsnamn för den aktivitet som går ut på att spela in föremåls och 

eller individers rörelser för att sedan kunna få fram data ur den informationen. Den 

resulterande motion capture data kan sedan flyttas mellan olika medium för att användas till 

exempel inom vården får att underlätta diagnostisering inom vården (Solomito, Lee & 

Peterson, 2011), eller för att få en 3D-modell lagd över för att sedan användas i ett spel eller i 

en film (Belland, 2002). Inom vården kan det användas som ett underlättande verktyg då 

läkaren inte är fysiskt begränsad till att befinna sig i samma rum som sin patient, det räcker 

med en gång för att läkaren sedan skall kunna ”undersöka” patienten i stort sett vart som 

helst när som helst (Solomito, Lee & Peterson, 2011). Och inom underhållningsbranschen 

kan motion capture användas som ett kvalitetsförbättrande verktyg som ger animerade 

karaktärer och händelser en mer naturtrogen känsla (Tang, Chan & Leung, 2011). 

 

root 5.72523 15.2374 -44.999 5.01582 -1.96962 -1.21357 

lowerback 0.0673355 2.75578 4.71124 

upperback -1.52074 3.74694 2.23627 

thorax -1.4506 1.82601 -0.380854 

lowerneck -9.78536 -1.11678 -2.33129 

upperneck 21.0236 -0.83073 -1.24301 

head 8.12617 -0.688027 -0.101624 

rclavicle 2.05742e-014 4.29375e-014 

rhumerus -22.8386 -14.6593 -80.3594 

rradius 23.979 

rwrist 8.49154 

rhand -16.2602 -34.8115 

 

Figur 5 Ett exempel på hur motion capture data ser ut lagrat i en fil av typen 
AMC 

 

Det blir snabbt tydlig om man kollar på Figur 4 att motion capture data skiljer sig från andra 

data som lagras i databaser, den är förhållandevis nummertung. Motion capture data består 

till större delen av nodernas olika vinklar, och eventuellt relevant koordinatdata, samt det 

identifierande namnet för motion capture punkten som spelats in. Motion capture data tar 

också upp förhållandevis mycket plats, ett inspelat klipp på några sekunder kan snabbt vara 

uppe i några megabyte, beroende på hur avancerad inspelningsutrustningen är. 
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3 Problemformulering 
Motion capture data kan spela en viktig roll vid diagnostisering inom sjukvården (Solomito, 

Lee & Peterson, 2011). Ett problem med data är att den ofta finns i specifika filformat som är 

beroende av specifika operativsystem, och eller specifik programvara (Eichelberg, et al., 

2005). Genom att flytta data från sitt nuvarande format till en databas kan några av 

beroenden undvikas. De som blir som blir kvar eller rättare sagt kommer till är de som rör 

servern och den mjukvara som i slutändan behövs för att kunna lagra och hämta motion 

capture data. På det sättet ökar man möjligheten att data fortfarande är tillgänglig i stort sätt 

oberoende av klientens system och programvara.  

3.1 Problemet 
Då motion capture data ser ut som den gör, med en större mängd nummer och en mindre 

mängd text är det svårt att veta hur den ska lagras för att göra det hela effektivt. Problemet 

blir att ta reda vilken databas motion capture data skall lagras i samt att ta reda på om en 

databasorienterad lösning kan presentera motion capture data med svarstider tillräckligt låga 

för att uppspelningen kan ske i realtid.  

Den relevanta data som i det här arbetet skall hanteras lagras för tillfället i stora filer, där helt 

enkelt allt relevant finns i en och samma fil. Problemet med att lagra data i filer är att själva 

data är låst i sitt nuvarande format och det kan vara krångligt att använda den på sätt som 

från början inte var påtänkta. Ett annat problem som uppstår när information lagras i filer är 

att verktygen som användes för att skapa och läsa filerna inte alltid fortsätter att finnas under 

hela filens livslängd som enligt Lundell, Gamalielsson & Mattsson, (2011) leder till problem 

längre fram när informationen inte längre är lättillgänglig. 

En fördel med att lagra data i en databas är att den då går att generalisera och få den enkel, 

vilket gör det lättare att hantera den senare. Till skillnad från när man lagrar data i en fil, som 

ofta leder till begränsningar med vad som sedan kan göras med data på grund av dess 

struktur. Om data hämtas från en databas kan den hämtas på olika sätt och sedan går det att 

göra nästan vad som helst med dem. En annan fördel med databaser är att de hittills har varit 

väldigt seglivade, databas som lagringsform används fortfarande och det var längesen de kom 

till. Däremot är det många filformat som försvunnit och andra nya som skapats.  

Ett problem med databaslagring jämfört med fillagring är att svarstiderna nästan garanterat 

kommer att stiga. När en fil hanteras laddas den in i datorns primära minne, som är väldigt 

mycket snabbare än det sekundära minnet som databasen återfinns i, och därför blir 

svarstiderna helt enkelt lägre för sökningar i filen. När data hämtas från en databas hämtas 

den relevanta data från sekundärminnet vilket i sin tur leder till högre svarstider. Den 

databasorienterade hanteringen tar inte upp onödig plats i primära minnet hos klienten men 

det resulterar dessvärre till att data tar längre tid att ladda (Hohenstein & Ebert, 1999; No, 

Thakur & Choudhary, 2000).  

Trots att riktighet (med riktighet menas hur vi kan vara säkra på att det vi ser är det som 

ursprungligen lagrats) väger tungt när det handlar om vårddata är förlusten i riktighet för att 

nå tillgänglighet inte relevant när det kommer till motion capture data då den spelas in och 

lagras en gång, och sedan hämtas upprepade gånger. Det är aldrig aktuellt att uppdatera 

smådelar av en lagrad motion capture post eftersom det skulle vara i stort sätt omöjligt att 

matcha in en uppdaterad punkt bland gammal lagrad data.  
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3.2 Hypotes 
Hypotesen är att en form av databaslagring, närmare bestämt att en NoSQL-databas bör vara 

effektivare än en SQL-databas för att lösa problemet, då det finns versioner av den som är 

byggd för att hantera nummertung data (Jing, Haihong & Guan, 2011). Vilket i sin tur bör 

leda till att svarstiderna kan hållas tillräckligt låga för att motivera en flytt från en fil-baserad 

hantering till en databas-baserad.  

Med en databasbaserad lösning är hanteringen av motion capture data inte lika 

klientberoende. Med en webbapplikation som gränssnitt kan man förflytta den mesta av 

eventuella beräkningar till servern och sedan skulle det vara möjligt att undersöka data via 

nästan vilken klient som helst. Läkaren skulle inte längre behöva ta sig till sin dator för att 

kolla upp små detaljer, utan kan ha med sig till exempel en surfplatta för att kolla på data.  

3.3 Delmål 
På vägen för att lösa problemet och förhoppningsvis bevisa hypotesen måste ett antal delmål 

klaras av. 

 Ett ursprungsformat för motion capture data måste väljas utifrån en större mängd 

existerande format. Fördelaktligen ett som innehåller förhållandevis mycket text 

alternativt är textbaserat och inte lagrad i en binär form 

 

 En datastruktur i SQL måste definieras, utan den går det inte undersöka hur lämpligt 

SQL är som lagringsmedium 

 

 Minst en datastruktur till NoSQL måste definieras, liksom SQL går det inte att 

undersöka utan den. Det skall gärna definieras fler då det skulle bli en mer komplett 

undersökning om flera typer testas 
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4 Metod 
Liksom Li & Manoharans(2013) arbete, som utfördes som ett experiment för att undersöka 

prestandaskillnader mellan SQL och NoSQL, kommer även detta arbeta att utföras som ett 

experiment. Ett experiment är det mest praktiska alternativet för det här arbetet och 

resultaten som genereras under arbetet kommer att vara objektiva. Samt att den data som 

kommer att användas under genomförandet kommer att vara kopior. Vilket gör att om 

experimentet skulle leda till felaktigheter och eller om data oavsiktligt skulle komma att 

förändras kommer det att i värsta fall ge dåliga resultat på testerna och inte resultera i 

personskador på grund utav felaktiga diagnoser. 

Innan testerna mellan SQL och NoSQL genomförs måste först motion capture data 

exporteras och eller konverteras till ett format som antingen direkt går att spara ner i en 

databas. Eller i ett format som kan manipuleras utan att förstöra data, för att sedan sparas 

ner i databasen. Ett format likt AMC, som kan ses i Figur 4, är att föredra då det är 

förhållandevis enkelt att identifiera de olika noderna eftersom de ligger ordnade efter deras 

namn följt av deras värden. Varje frame skiljs åt av sitt nummer, vilket gör det lätt att se vilka 

noder som hör till vilken frame. 

Testerna som skall utföras kommer att testa vilken databas som ger bättre svarstider och hur 

stark tillgängligheten är, för det två tänkta scenarierna. Scenario 1 kommer att undersöka 

svarstiderna när en större mängd punkter hämtas för att granskas i grupp, data som hämtas 

är då är i ett bredare spektrum under en inte alltför lång tid. Scenario 2 kommer att 

undersöka svarstiderna när en eller ett få antal punkters koordinatdata hämtas under en 

längre tid, data hämtas i ett smalt spektrum under en längre tidsperiod. 

Ett sätt att testa skillnader mellan SQL och NoSQL är att följa CRUD (Create, Read, Update, 

Delete), den metoden testar många olika delar av databaserna (Li & Manoharan, 2013). Dock 

är CRUD inte riktigt lämplig för just den här typen av skillnadstest. Då motion capture data 

sällan uppdateras eller tas bort. Motion capture data spelas in och sparas till databasen, för 

att sedan kunna hämtas och läsas av så länge som data finns tillgänglig. 

4.1 Alternativa metoder 
Ett sätt att utvärdera den nya databasorienterade hanteringen av motion capture data skulle 

kunna vara att via ett enkätutskick helt enkelt samla in användarnas upplevelser av det nya 

systemet. Genom att samla in svaren och analysera dem är det möjligt att ta reda på om 

användarna upplever svarstiderna som tillräckligt snabba även om de inte nödvändigtvis är 

på det sättet rent tekniskt. 

Nackdelen med en enkätundersökning är att den insamlade undersökningsrätten är subjektiv 

då det är vad användarna tycker om systemet och inte hur systemet faktiskt fungerar. Detta 

kan i sin tur leda till en felaktig utvärdering, eftersom bara för att en användargrupp upplever 

svarstiderna som tillräckliga är det inte säkert att nästa gör det också. 

En ytterligare alternativ metod skulle kunna vara att ta sig till motion capture datas 

nuvarande lagringsplats och installera all nödvändig mjukvara på servern och sedan därifrån 

utföra en fallstudie, som Wholin, et al.(2013) rekommenderar som metod. Genom att 

genomföra en fallstudie är det möjligt att samla in så verklighetsrepresenterande mätdata 

som möjligt då testen utförs på en maskin i drift, på skarp data som aktivt används av de 

olika användarna. 
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Nackdelen med en skarp fallstudie är densamma som gör den till ett av de bättre 

alternativen, att undersökningen sker på skarp data på en maskin under drift. Eftersom det 

är motion capture data som hör till patienter som hanteras är det viktigt att den inte 

oavsiktligt förändras på något sätt. Då data kan komma att användas som stöd vid 

diagnostiseringen av patienten får den inte vara felaktigt lagrad eller upphämtad, det skulle i 

värsta fel kunna leda till felaktig diagnostisering och något sådant får inte hända. 

4.2 Vald metod 
Till en början kommer alla mätningar som görs att genomföras på virtuella maskiner för att 

få så jämna förutsättningar som möjligt mellan de olika implementationerna. Eftersom 

mätningarna först och främst ämnar att användas till att mäta databasernas svarstider 

kommer inte mycket vikt att läggas på att genomföra tester på flertalet olika operativsystem. 

Dels också för att även om resultatet skulle komma att användas är det inte säkert att ett 

eventuellt byta av operativsystem är aktuellt för ett sjukhus.  

Material som kommer att användas för att utföra mätningarna kommer att till så stor del som 

möjligt skapas på egen hand för att det skall gå att publicera utan problem. Det blir i 

efterhand lättare för andra att granska och utvärdera mätmaterial och resultat om det är 

möjligt att återskapa det.  

Om det skulle vara så att motion capture data från sjukhuset inte skulle gå att använda 

kommer data att istället hämtas från http://mocap.cs.cmu.edu/ som låter vem som helst 

göra vad dem vill med data som går att ladda ner från sajten. Motion capture data på sajten 

finns i flera olika format och borde vara ett bra alternativ till sjukhusets data. 

NoSQL är fortfarande en relativt ny teknik, vilket resulterar i att de olika implementationerna 

har ett tydligt skiftande supportgrund. Det kan i sin tur leda till problem under arbetets 

genomförande om det skulle vara så att ett problem stöts på som ännu inte lösts till den 

implementationen problemet uppstått i.  

Mätningarna skall först och främst mäta svarstiderna på serversidan för att resultaten skall 

bli så klientoberoende som möjligt, samt att det också då går att utesluta 

uppkopplingshastighet och latens. De olika databasstrukturerna kommer att finnas på olika 

servrar för att de inte ska påverka varandra och ge felaktiga mätresultat.  

Wholin, et al.(2013) nämner att det utifrån väl utföra mätningar skall vara lätt att identifiera 

viss mätdata från annan. Då mätningarna som skall utföras ämnar testa svarstider från olika 

delar av applikationen är det viktigt att senare tydligt dela upp dem, för att minska 

möjligheten att de kan förväxlas. 

4.3 Forskningsetik 
All kod som det är möjligt att publicera bör publiceras tillsammans med det här arbetet för 

att låta andra ha möjligheten att återskapa resultaten med samma grund, och bygga vidare på 

materialet om de skulle vilja. 

Att ha i beaktande under det här arbetet är att motion capture data som först och främst skall 

användas är data tillhörande en patient, och det skulle kunna uppfattas som känslig data. För 

att fortfarande kunna publicera den data med gott samvete ges patienten valet att med 

samtycke låta publicera data alternativt kommer den att anonymiseras tillräckligt väl för att 

kunna publiceras i alla fall. 

http://mocap.cs.cmu.edu/
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Enligt Cai, Nerurkar & Wu (1998) är det viktigt att all testning som sker med benchmarking 

sker på ett sådant sätt och eller med sådana program som gör det svårt om inte omöjligt för 

de olika databaserna att fuska under testningarna. Det är inte alltid möjligt att benchmarking 

kan ske på ett sätt som simulerar riktig användning och det kan de olika tillverkarna utnyttja. 

Genom att i förväg veta vad som kan komma att testas kan speciella funktioner 

implementeras för att ge ett program bättre förutsättningar att få högre poäng på testet. Även 

om programmet då får ett bra resultat på testet är det inte garanterat att det fungerar lika bra 

under den riktiga användningen som testet är tänkt att mäta. Med detta i åtanke är det under 

arbetet viktigt att granska de eventuella program som skall användas för att mäta 

databasernas svarstider. Samt att i förhand ta reda på om databasen i fråga är känd för att ha 

just en sådan funktionalitet inkluderad.  
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5 Förberedelser inför genomförande 
Under förberedelserna skapades ett antal applikationer för att det slutligen skulle vara 

möjligt att utvärdera svarstiderna hos de utvalda databaserna. Ett pilottest utfördes innan 

det skarpa genomförandet för att visa att det senare skulle vara möjligt att utvärdera 

databasernas svarstider efter ett skarpt test. 

Inför genomförandet valdes MySQL och Neo4j till de databaser som skulle testas. MySQL för 

dess enkelhet och popularitet. Neo4j för att dess community såg ut att vara det mest aktiva 

bland de olika graf-databaserna. 

5.1 Förberedelser 
Två applikationer skapades för att konvertera motion capture data från sitt AMC-format till 

ett för databaserna användbart format. Den första skapar en textmassa, enligt MySQLs 

syntax, som MySQL kan hantera och spara ner. Medan den andra skapar en textmassa, enligt 

Neo4js Cypher syntax, som Neo4j kan hantera. Applikationerna är skrivna i Java, och i sin 

exporterade form(.jar) tar dem en AMC som parameter, och skapar under exekveringen en 

SQL-fil respektive en Cypher-fil och fyller dessa med korrekt formaterad data. 

 

1 

root 9.28722 16.95 -34.2762 8.20944 3.39386 1.16184 

lowerback 6.78285 -4.34327 -2.18541 

Figur 6 Ett mindre exempel på hur en av AMC-filerna ser ut 
 

I en AMC-fil lagras alla noders positioner över ett antal frames. Informationen lagras rad för 

rad i grupperingar avskilda med ett frame-nummer. Den ensamma ettan i Figur 6 visar att 

Frame 1 börjar därefter. Noderna root och lowerback får varsina rader där deras värden 

lagras efter namnet.  

MOCAP( 

 name varchar(100), 

 frame int, 

 node varchar(100), 

 value1 double default 0, 

 value2 double default 0, 

 value3 double default 0, 

 value4 double default 0, 

 value5 double default 0, 

 value6 double default 0); 

Figur 7 Databasstrukturen för SQL inför pilottestet 
 

Strukturen för SQL-databasen gjordes enkel för att det skulle vara möjligt att ta till vara på 

data från fler källor än http://mocap.cs.cmu.edu(Carnegie Mellon University, 2014) om det 

skulle bli nödvändigt. Enkelheten är även ett resultat från ett mindre problem som uppstod i 

början av förberedelserna som gjorde att det inte var möjligt att lagra alltför stora mängder 

data utan att databasen gick i baklås. För att då enkelt kunna fylla på med data togs kravet på 

http://mocap.cs.cmu.edu/
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unika rader bort för att det skulle vara möjligt att lagra samma data flera gånger för ökad 

volym. Senare i förberedelserna upptäcktes det att begränsningen fanns i MySQL-Workbench 

och inte i MySQL och det var inte längre nödvändigt att lagra samma data flera gånger. 

Strukturen förändrades dock inte igen eftersom det inte har en påverkan på pilottestet. 

Figur 8 Ett mindre exempel på hur data från Figur 6 ser ut efter att ha körts 
genom AMC-till-SQL applikationen 

 

Efter att ha kört en AMC-fil igenom amc-till-sql konverteraren skapas en fil med innehåll 

som Figur 8. Varje rad innehåller namnet på den ursprungliga filen, följt av numret på en 

fram, och sedan namnet på en nod samt dess värden. För att undvika att lagra null-värden i 

databasen fylls alla noder med färre en sex värden på med extra värden.  

 

Figur 9 Ett mindre exempel på hur data från Figur 6 ser ut efter att ha körts 
genom AMC-till-Cypher applikationen 

 

Den första versionen av amc-till-cypher applikationen skapade filer med data lagrad i 

formatet som Figur 9 visar. Det formatet är till för att användas via Neo4js inbyggda 

webbgränssnitt, men det visade sig snabbt under förberedelserna att det finns stora 

begränsningar i det gränssnittet då det snabbt gick i baklås på alla filer förutom de minsta. 

Efter lite snabbt sökande i forum visade sig att begränsningen ändå verkade finnas i Neo4j 

och att den inte var stabilt att lägga in mer än 5000 rader i databasen under samma körning. 

För att komma förbi det problemet behövde ett annat format för data skapas samt att det var 

nödvändigt att hitta ett annat sätt att spara data i databasen. 

 

 

(a1:MoCap {file: "02_03.amc", frame: 1, node: "root", value1: 

"9.28722", value2: "16.95", value3: "-34.2762", value4: "8.20944", 

value5: "3.39386", value6: "1.16184"}), 

(a2:MoCap {file: "02_03.amc", frame: 1, node: "lowerback", value1: 

"6.78285", value2: "-4.34327", value3: "-2.18541", value4: 0, 

value5: 0, value6: 0}), 

("02_03.amc",1,"root",9.28722,16.95,-34.2762,8.20944,3.39386,1.16184), 

("02_03.amc",1,"lowerback",6.78285,-4.34327,-2.18541,0,0,0),  
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Figur 10 Ett mindre exempel på data från version 2 av AMC-till-Cypher 
applikationen 

 

Det andra formatet på Cypher-data skiljer sig inte så mycket från den första, men det är 

tillräckligt för att databasen inte ska låsa sig under hanteringen. Varje rad hanteras nu 

separat under körningen samt att alla filer körs i omgångar, varje frame körs som en egen 

batch under lagringen. Det visade sig också att Neo4j har ett shell som tillåter direkt 

inmatningen från externa filer vilket gjorde det lika enkelt att lagra data i Neo4j som i 

MySQL. 

Båda databasernas strukturer har designats för att kunna uppnå en tillfredställande 

jämställdhet samt enkelhet, för att de skall gå att rättvist jämföra resultaten mellan dem. 

Inför pilottesterna fylldes databaserna med data från 28 filer från 

http://mocap.cs.cmu.edu/(Carnegie Mellon University, 2014), filerna kommer från sajtens 

tre första ”subjects”. Varje fil hanterar 29 noder med varierande antal frames. Räknat i rader 

gav de 28 filerna tillsammans totalt 2254866 rader. 

5.2 Pilottest av MySQL 
Testet av MySQL genomfördes via en webbläsare med hjälp utav JavaScript och Ajax på 

klienten, och ett PHP-script på servern. I PHP-scriptet finns den kod som används för att 

hämta data ur databasen. Scriptet är konstruerat utifrån information hämtad ur 

dokumentation från MySQLs egen sajt(Hinz, et al., 2014). Javascriptet buffrar upp ett antal 

Ajax anrop i webbläsaren. Ajax begär körning av PHP-scriptet på servern. PHP-scriptet 

startar en timer, kör SQL frågan, och stoppar timern. Tiden det tog att köra frågan skrivs ut, 

informationen som hämtats ur databasen ignoreras då den inte är intressant i den här delen 

av genomförandet. Ajaxkoden tar hand om tiden den fick från scriptet och skriver ut den i ett 

element på sidan för att det sedan skall vara möjligt att ta till vara på resultaten.  

10000 test i följd är det högsta stabila testantalet som hittats, vid 100000 gick webbläsaren i 

baklås och testet fick köras om. En körning tar ungefär 5 timmar och 34 minuter att 

genomföra. För att varje individuellt test inte skall påverka ett annat ges varje test ett fritt 

exekverings-fönster på två sekunder, dock visade sig att genomsnittstiden för testen blev 2,1 

sekunder och det är möjligt att testen några av testen läckt in på några andra testkörningar. 

Men eftersom pilottestet är till för att visa att det går att mäta svarstider anses det inte vara 

nödvändigt att köra ännu ett test med ett högre exekveringsfönster. 

CREATE (a1:MoCap {file: "02_03.amc", frame: 1, node: "root", value1: "9.28722", 

value2: "16.95", value3: "-34.2762", value4: "8.20944", value5: "3.39386", 

value6: "1.16184"}) 

CREATE (a2:MoCap {file: "02_03.amc", frame: 1, node: "lowerback", value1: 

"6.78285", value2: "-4.34327", value3: "-2.18541", value4: 0, value5: 0, value6: 

0}) 

http://mocap.cs.cmu.edu/
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Figur 11 Alla resultat från pilottestet av MySQL 
 

Genomsnittssvartiden är ca 2,2 sekunder, trots spikarna som uppstod under testningen. 

Frågan som körs går ut på att hämta alla värden för root-noden i filen 02_03.amc, den 

minsta filen som lagrats i databasen. Med i frågan finns också ”SQL_NO_CACHE” för att se 

till att databasen inte lagrar några resultat, för att den verkligen ska köra frågan varje gång 

(Cai, Nerurkar & Wu, 1998).  

5.3 Pilottest av Neo4j 
Testet av Neo4j utfördes på samma sätt som med testet av MySQL, från en webbläsare med 

Javascript och Ajax som anropar ett PHP-script på servern. PHP-scriptet är konstruerat 

utifrån exempel från https://github.com/jadell/Neo4jPHP (jadell, 2014). Även här startar en 

timer innan själva förfrågningen sker på servern för att sedan stoppas när frågan besvarats. 

Svarstiden skrivs även här ut och tas till vara av Ajax anropet och skrivs ut på sidan för att det 

ska vara möjligt att ta till vara på den.  

Dessvärre för Neo4j blev databasen snabbt instabil när testen utfördes i följd och alla 

testserier, utom serie tre som fick avbrytas efter fyra, fick avbrytas redan efter test fem. 

 

Figur 12 Resultatet efter pilottestningen av Neo4j 
 

Närmare kontroller av systemens resurser under testningarna visar att servern slukar all 

RAM den kommer åt utan att släppa det efter att testet utförts. Serverns Java-modul är också 

väldigt aktiv även efter att testet utförts, oavsett om det är en testserie som har körts eller ett 
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ensamt test. Och det enda sättet att nollställa servern har varit att stänga av den, att bara 

starta om har inte varit tillräckligt för att få tillbaka det allokerade minnet av någon okänd 

anledning. Om detta är ett problem på grund av en svaghet som grundar sig i Java eller i 

Neo4j är ännu inte fastställt. 

Efter lite sökande i forum återigen, visar det sig att problemet kanske kan bero på att Neo4j 

är bättre på att hantera relationer mellan data än enbart data. Misstankarna baserar sig på 

att de flesta exempel och tester som tidigare utförts på Neo4j har gjorts med förhållandevis 

enkel data, men med varierande komplexitet på deras relationer. Motion capture data som 

används under det här projektet är i jämförelse relativt komplex, men har inga relationer och 

det kan vara möjligt att det här fallet faller mellan Neo4js styrkor. 

5.4 Resultat av pilottest 
Med tanke på problemen som uppstod under testningen av Neo4j valdes de 19:e värsta 

resultaten från testningen av MySQL för att användas i jämförelsen. 

 

Figur 13 Jämförelse av resultaten från pilottesten 
 

Resultaten från pilottesterna visar att Neo4j i bästa fall är ca fem gånger långsammare i 

jämförelse med MySQLs värsta fall i att hantera lagrad motion capture data.  

Med MySQL snittid på ca 2,2 sekunder har den databasen enligt pilottestet en möjlighet att 

hämta frames från databasen i en hastighet av ca 78 frames i sekunden. Om beräkningen 

baseras på att noderna som hämtas under testningen tillhör fil 02_03.amc som innehåller 

173 frames. Neo4j kan i bästa fall hämta ca två frames i sekunden om samma beräkning görs 

på Neo4js svarstider och målfil som också är 02_03.amc. 

5.5 Förändringar 
Inför genomförandet planeras vissa förändringar ske på servrarna för att försöka göra dem 

effektivare än vad de varit under pilottesterna. Operativsystemen kommer att bytas ut mot 

riktiga serveroperativ. De kommer även att ges tillgång till fler utav värdsystemets resurser, 

som flera kärnor och mer RAM.  

För att undersöka om det är Java som ligger bakom problemen som Neo4j råkade ut för bör 

även en annan version av Java testas, förutsatt att Neo4j har stöd för någon annan version än 

Oracles. Om det inte är möjligt att hitta orsaken till problemet kan det i värsta fall bli 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

S
v

a
rs

ti
d

 (
se

k
u

n
d

e
r)

 

Test 

MySQL

Neo4j



 

 18 

nödvändigt att byta ut Neo4j mot en annan NoSQL-databas eftersom Neo4j just nu ser ut att 

vara en dålig kandidat för hantering av motion capture data. 
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6 Genomförande 
Plattformarna som användes för testandet under genomförandet var tre virtuella Ubuntu 

servrar, en för SQLs MySQL, en för Neo4j med Oracles JDK, och en för Neo4j med Open 

JDK. Servrarna fick vardera tre processor kärnor, samt tio GB RAM. Värd-systemet som 

servrarna kördes på var en Windows 7 Professionell 64-bitars med en Intel i5 760 med 2.8 

GHz överklockad till 3.37 GHz, samt 16 GB RAM.  

6.1 Mätverktyg 
Mätningarna som skett under genomförandet är baserade på de verktyg som användes under 

pilottestet, med skillnaden att de getts fler frågor att testa. Även här sker själva mätningen på 

hur snabbt servrarna kan hämta den efterfrågade data från databasen. Frågorna som ställs 

till servrarna hämtar olika antal rader för en specifik fil som finns lagrad, selekteringen 

baseras på specifika noder och slutligen även frames.  

Testningen sker på ett sådant sätt att en timer startas och därefter körs frågan och när svaret 

kommit tillbaka stoppas timern och tiden sparas för att sedan kunna tas om hand. Resultaten 

från MySQL används för att generera ett genomsnitt från resultaten från 1000 tester, medan 

genomsnittet för Neo4j baseras på 100 tester. Skillnaden i antal tester kommer från att Neo4j 

under pilottestet gett förhållandevis dåliga testresultat och för att inte dra ut på testningen 

offrades lite precision.  

6.2 Skillnader 
Skillnaden för MySQL servern var en ny struktur för tabellen som återfinns i Figur 14.   

MOCAP( 

 name varchar(10) NOT NULL, 

 frame int NOT NULL, 

 node varchar(10) NOT NULL, 

 value1 double default 0, 

 value2 double default 0, 

 value3 double default 0, 

 value4 double default 0, 

 value5 double default 0, 

 value6 double default 0, 

            PRIMARY KEY (name, frame, node) 

); 

Figur 14 Den strukturerade databasstrukturen för MySQL  
 

Skillnaden mellan den tidigare strukturen och den nya är användandet av en primärnyckel. 

Strukturen är baserad på information som finns publicerade i MySQLs dokumentation(Hinz, 

DuBoid, Stephens, et al., 2014). Testerna utfördes på både den gamla och den nya strukturen 

för att visa skillnaden mellan att använda mer strukturerad struktur och att använda en 

ostrukturerad struktur. Med ostrukturerad menas att inga nycklar användes och inga krav för 

unikhet fanns i tabellen från början, och det är bland annat de som gör skiljer en effektiv 

databas från en ineffektiv (Hinz, et al., 2014).  

Skillnaden för Neo4j från pilottestet var att all onödig data togs bort, alla noll-värden som 

användes för att göra varje nod lika lång. Neo4j och dess noder skiljer sig från MySQL och 

dess tuples bland annat på det sättet att noder inte måste vara lika stora, de behöver inte 
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innehålla samma mängd information. Till skillnad från tuples som behöver vara lika långa, 

och av samma anledning kunde inte noll-värdena tas bort för MySQL servern utan att skapa 

onödiga null-värden i databasen och sådant skall undvikas. 

En ytterligare skillnad för Neo4j är också det som nämnts tidigare i kapitlet, att det under det 

skarpa genomförandet fanns två servrar, en med Oracles JDK, och en med Open JDK som 

Java plattform. Detta för att se om det var en specifik Java distribution som orsakade 

problemen som uppstod under pilottestet. 

När mängden lagrad data i databaserna skulle höjas användes ”subject” fem(5) och sex(6) 

från http://mocap.cs.cmu.edu/(Carnegie Mellon University, 2014). Till skillnad från 

pilottestet som endast innehåller data från ett(1), två(2), och tre(3). 

6.3 Testfall 
De slutgiltiga testfallen testade servrarnas svarstider vid olika nivåer av selektion i frågorna, 

samt hur de frågornas svarstider förändrades vid olika mängder data lagrade i databasen. 

Vid 2254866 lagade rader testades att: 

 Hämta alla frames innehållande en nod i en specifik fil 

 Hämta alla frames innehållande två noder i en specifik fil 

 Hämta alla frames innehållande tre noder i en specifik fil 

 Hämta alla frames i en specifik fil (ingen selektering på noder skedd i detta test) 

Vid 3187332 lagrade rader testades att:  

 Hämta alla frames innehållande en nod i en specifik fil 

 Hämta alla frames innehållande två noder i en specifik fil 

 Hämta alla frames innehållande tre noder i en specifik fil 

 Hämta alla frames i en specifik fil (ingen selektering på noder skedd i detta test) 

Att hämta alla frames för en specifik fil testades även vid 2794266 lagrade rader. 

6.4 Problem 
Tanken var att utföra alla typer av tester på båda strukturerna på alla servrar, men på grund 

av tekniska problem och den mänskliga faktorn var det inte möjligt att utföra alla test på alla 

servrar. Dock räcker resultaten från de test som utförts för att skapa en korrekt bild över de 

olika servrarna och dess strukturers svarstider. 

Testningen tog till en början mycket tid, men efter att små tester genomförts direkt på 

servrarna kunde det konstateras att resultaten från tester som skedde från en klient var 

likvärdiga de resultat från tester som utförts direkt på servern. För att göra testningen mer 

tidseffektiv flyttades då själva testningen till servern. Anledningen till att resultaten är 

likvärdiga är att själva mätningen sker på hur lång tid det tar att hämta data från databasen 

utifrån ett PHP-anrop. 

6.5 Övrigt 
Minnesläckan som kunde observeras under pilottestet har inte kunnat kopplas till 

virtualiseringen av servrarna, däremot har minnesläckan kunnat observeras under normal 

användning av värdsystemets. Även när servrarna inte är igång, under testningarna hölls det 

http://mocap.cs.cmu.edu/
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extra koll på minnesåtgången och om en minnesläcka observerades fick det pågående testet 

köras klart innan alla system och plattformar startades om innan nästa test påbörjades. 
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7 Analys 
Det sammanställda resultatet från tester genomförda på alla servrar, både med dess gamla 

och med dess nya struktur, visar att SQL med god marginal verkar vara den databas-typ som 

bör användes om syftet är att lagra motion capture-data. 

 

Figur 15 Det sammanställda resultatet från alla servrar, frågan hämtar all data om 
en node i en viss fil vid olika mängder lagrad information 

 

Resultaten som presenteras i Figur 15 visar att skillnaden mellan databaserna håller i sig från 

det tidigare utförda pilottestet, där MySQL också presterade bättre än Neo4j. Den nya 

strukturen för MySQL presterade tillräckligt bra för att knappt synas i diagrammet. 

Varför NoSQL presterat mycket bättre under genomförandet är svårt att säga då den primära 

skillnaden är något mer resurser och ett annat operativsystem på servern. Troligen är det 

specialiserade server-operativsystemet som gjort att testningen blev genomförbar. 

7.1 MySQL 1 
I figur 16-17 syns det tydligt hur svarstiden för databasen ökar både då olika mängder av 

selektion sker i frågan som testat. Samt då mängden lagrad data i databasen blir mer.  
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Figur 16 Resultat från testet där olika mängder nodes hämtas 
 

Svarstiden blir högre för varje nivå av selektion i frågan då varje kriterium kräver att den 

lagrade data letas igenom en gång för varje specifik node som efterfrågas. När alla 29 nodes 

hämtas är det enda kravet i frågan att data som hämtas tillhör en viss fil. När en node 

efterfrågas är kravet detsamma som i frågan innan men nu hämtas bara en node från den 

lagrade filen. I den tredje frågan skall två nodes hämtas vilket gör att först hämtar databasen 

den första noden för att sedan kolla igenom data igen för att hitta den andra. Det är därför 

svarstiden ökar mellan varje fråga. Samma sak hände för den fjärde frågan, men i ett steg till. 

 

Figur 17 Resultat från testet som testade hur databasen reagerar vid olika 
mängder lagrad data 

 

Svarstiden för databasen ökar för varje mängd av lagrad data i databasen eftersom all data 

behöver kollas för att hitta de nodes som frågan ställts för. Även om den efterfrågade 

mängden nodes är densamma mellan de lagrade mängderna tar det längre tid för databasen 

att returnera ett svar då den letar igenom all data efter den efterfrågade data. 
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Sammanfattningsvis för MySQLs ostrukturerade struktur är att den inte är riktigt lämplig om 

motion capture data som hämtas skall spelas upp i realtid direkt, då dess svarstider är för 

höga. Samt att allteftersom mer data lagras i databasen ökar svarstiderna ytterligare. 

7.2 MySQL 2 
I Figur 18 syns det att svarstiderna även för MySQLs strukturerade struktur blir högre med 

mer lagrad data, men det som är imponerande är att nu är svarstiderna från början bara lite 

mer än en hundradels sekund.  

 

Figur 18 Resultat från testet som testade hur databasen reagerar vid olika 
mängder lagrad data 

 

Svarstiderna ökar här på grund utav samma anledning som för den tidigare MySQL 

strukturen, men de låga svarstiderna kommer från att nycklar använts. Då nycklarna också 

sparas separat från resten av data kan MySQL snabbt hitta data som efterfrågas utan att 

behöva gå igenom mycket icke relevant data.  
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Figur 19 Resultat från testet där olika mängder nodes hämtas 
 

Med den nya strukturen syns en tydlig skillnad (Figur 19) mellan att hämta alla noder och att 

välja ut några få ur mängden. Detta kommer an på att nu kan två nyckelvärden användas 

istället för tidigare ett värde. MySQL behöver då gå igenom ännu mindre data för att hitta 

rätt då den har två nyckelvärden att gå efter. 

 

   

Figur 20 Resultatet från ett extra utfört test, vars syfte var att se hur mängden 
använda nyckelvärden påverkade svarstiden 

 

Då den nya strukturen får MySQL gett imponerande resultatet genomfördes ett litet extra 

test för att se om svarstiden kunde minskas ytterligare om alla nyckelvärden användes. Och 

som diagrammet i Figur 20 visar minskar svarstiden för varje nyckelvärde som utnyttjas. 
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Det som gör att frame-nyckelvärdet spelar en stor roll för den kortare svarstiden beror 

troligen på att varje frame bara finns lika många gånger i en fil som antalet nodes, medan 

varje node finns i varje frame i en fil. 

En väl strukturerad MySQL struktur bör fungera som grund till en applikation då motion 

capture data skall hämtas och spelas upp i realtid. Om alla tillgängliga nyckelvärden används 

kommer databasen upp i imponerande ca 1453 hämtade bildrutor i sekunden, dock kommer 

det inte vara särskilt intressant då bara en nod hämtats. Om däremot alla nodes hämtas 

”frame by frame” blir resultatet bara ca 1331 hämtade bildrutor i sekunden. De snittiderna 

skall tas med en nypa salt då de kommer från kontrollede testmiljöer och en riktigt 

implementation kommer nog inte lyckas få riktigt lika bra resultat, men det finns en stor 

marginal innan realtidsaspekten inte kan godkännas. 

7.3 NeoOracle 1 
Det sammanställda resultatet för den gamla NeoOracle strukturen visar att Neo4js svarstider 

ökar både när frågan blir mer komplex samt när mängden lagrad data blir mer. 

 

Figur 21 Resultat från testet där olika mängder nodes hämtas 
 

Svarstiderna blir högra för varje gång frågan blir mer komplex, på samma sätt som för den 

gamla MySQL strukturen. Desto mer data som efterfrågas desto mer gånger behöver den 

lagrade data kollas igenom. 
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Figur 22 Resultat från testet som testade hur databasen reagerar vid olika 
mängder lagrad data 

 

Svarstiderna vid större mängder lagrad data blir högre allteftersom databasen fylls på då det 

som tidigare helt enkelt blir mer data för databasen att kolla igenom för att hitta den data 

som efterfrågas. 

Sammanfattningsvis skulle den gamla NeoOracle strukturen inte passa för 

realtidsuppspelning av motion capture data då svarstiderna är alldeles för höga, där det till 

exempel tar nästan 15 sekunder att hämta en node, och nästan nio sekunder att hämta alla. 

7.4 NeoOracle 2 
Den nya strukturen för NeoOracle gav mycket bättre svarstider än den gamla, dock är 

svarstiderna fortfarande högre än de för MySQLs gamla struktur. Även för NeoOracles nya 

struktur kan samma mönster synas för svarstiderna när frågan blir mer komplex samt när 

den lagrade mängden data ökar. 
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Figur 23 Resultat från testet som testade hur databasen reagerar vid olika 
mängder lagrad data 

 

 

Figur 24 Resultat från testet där olika mängder nodes hämtas 
 

Inte heller NeoOracles nya struktur skulle passa för realtidsuppspelning av databaslagrad 

motion capture data, då svarstiderna även för den strukturen är för höga. 

7.5 NeoOpen 1 
Resultaten för NeoOpens gamla struktur är nästan likvärdiga NeoOracles gamla struktur, 

men det går att se i Figur 15 att Open JDK gör att Neo4j presterar lite bättre än när det körs 

med Oracles JDK. 
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Figur 25 Resultat från testet där olika mängder nodes hämtas 
 

 

Figur 26 Resultat från testet som testade hur databasen reagerar vid olika 
mängder lagrad data 

 

Dock räcker inte Open JDKs något bättre svarstider för att göra Neo4j lämplig för lagring av 

motion capture data. 
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8 Avslutande diskussion 

8.1 Sammanfattning 
Arbetets syfte har varit att ta reda på vilken typ av databas som är ett lämpligt lagringsmedia 

för motion capture data, samtidigt som den lagrade data skall vara tillgänglig på ett sådant 

sätt att realtidsuppspelning skall kunna tillgodoses. För att testa detta valdes MySQL som 

SQLs representant och Neo4j som NoSQLs representant.  

Den databas som fått bäst resultat under testandet är helt klart den strukturerade versionen 

av MySQL. Med alla svarstider väl under en sekund visar sig den vara lämplig för att hantera 

motion capture data, samt att med god marginal ha möjlighet att hämta lagrad data i en takt 

som möjliggör uppspelning i realtid av data i fråga.  

Resultatet är å andra sidan inte det som väntats då NoSQL var den som troligen skulle passat 

bättre för syftet, då Neo4j är specialiserat för att hantera data som påminner om motion 

capture data. Resultatet kan dock bero på att motion capture data trots allt är välstrukturerad 

data och på det området har MySQL en fördel i jämförelse med Neo4j. Neo4j är en databas 

som är mer anpassad för ostrukturerad data. 

Även om alla tester inte gick att genomföra är precisionen på det test som utfördes tillräckligt 

hög för att resultatet ändå skall kunna räknas som tillförlitligt, speciellt med tanke på hur 

enformiga testresultaten var, spridningen på svarstiderna var väldigt låg. 

8.2 Diskussion 
Under detta arbete jämfördes MySQL och Neo4j för att slutligen utvärdera vilken av de 

databaserna som passade bäst för att hantera och lagra motion capture data. Testerna som 

utfördes ämnade ta reda på hur databaserna reagerade på frågor av varierande komplexitet. 

Samt hur databaserna reagerade när olika mängder data var lagrade i respektive databas. 

Ur ett samhällsnyttigt perspektiv har arbetet bidragit till att visa att en databasorienterad 

lagringslösning är ett alternativ för hantering av motion capture data. En databas-orienterad 

lösning bidrar till att centralisera hanteringen av data, användare har inte samma behöv att 

hålla ordning på flera lösa filer om alla finns i samma databas. Den databasorienterade 

lösningen kan också användas för att skapa en klientoberoende miljö där all data finns på en 

server som flera kan vara uppkopplade till samtidigt, istället för att alla användare måste ha 

en egen version av en fil samt ett program för att kunna hantera filen. 

Arbetet bidrar också till att visa att en databasorienterad lagrings-lösning är ett fungerande 

alternativ till i alla fall motion capture data. Genom att lagra data i databaser i ett format som 

är enkelt och självförklarande kan inlåsning förhindras. Med inlåsning menas att data 

kommer att vara beroende utav diverse mjukvaror eller hårdvara för att det ska vara möjligt 

att läsa den. Genom att förhindra att inlåsning sker genom till exempel databaslagring, är det 

möjligt att hålla data fortsatt tillgänglig även när dess tillhörande mjukvara eller hårdvara 

inte längre är tillgänglig. Inom i alla fall vården skulle denna utökade tillgänglighet leda till 

att diagnostisering via motion capture data kan ske med en bredare kunskapsbas än annars. 

En risk som uppstår när lagring av data centraliseras är att det på ett ställe finns mycket 

information att hämta. Om man tänker på den data som används inom vården finns det 

mycket känslig information. Om databasen skulle bli hackad eller om någon oavsiktligt 

kommer åt det som finns lagrat är det möjligt att de får tillgång till denna känsliga data. Det 
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är möjligt att komma förbi, eller åtminstone minska risken, för detta problem genom att dela 

på lagringen av motion capture data och den identifierande patientdata. Men det skulle å 

andra sidan leda till att öka komplexiteten hos lagringslösningen. 

Samtidigt som centraliseringen skapar en större risk bidrar den också till att göra själva 

hanteringen av motion capture data klientoberoende. Istället för att data är låst till en fil och 

dess eventuella kopior som finns på en eller flera datorer finns det lagrat tillgängligt. Det 

skulle till exempel låta läkare eller experter undersöka motion capture data från valfri dator, 

kanske till och med från en platta eller en mobil. När data blir mer tillgänglig blir också andra 

personers expertis mer tillgänglig. 

En nackdel med en databasorienterad lagrings-lösning är att allteftersom mer data lagras 

stiger svarstiderna. Den kan vara viktigt att inte låta databasen växa sig för stor om en sådan 

lösning skulle implementeras. Det är möjligt att det i vissa fall räcker med att dela upp data 

bland flera tabeller, alternativt använda distribuerade databaser för att undgå detta problem. 

Men som med andra lösningar skulle det bidra till att öka komplexiteten på lösningen. 

8.3 Framtida arbete 
Det finns ett antal vägar att ta för att bygga vidare på det här arbetet. En definitiv väg att ta är 

att testa fler varianter av NoSQL-databaser för att ta reda på om motion capture data helt 

enkelt är för strukturerat för en sådan databas eller om det bara råkade vara så att Java inte 

är en lämplig grund när snabb åtkomst av data är en prioritet. 

För sakens skull skulle det då också vara passande att testa flera varianter av SQL-databaser 

för att se om det finns någon variant som presterar ännu bättre än MySQL när det kommer 

till hantering av motion capture data. 

Och eftersom detta arbete bara ämnat undersöka hur snabbt data kan hämtas ur en databas, 

skulle det vara högst lämpligt att undersöka i ett annat arbete om det är möjligt att kunna 

hantera den hämtade data tillräckligt snabbt för att fortfarande tillgodose realtidsaspekten. 

Det vill säga, att undersöka om det faktiskt går att spela upp data som hämtats i realtid. 

Det skulle också vara lämpligt att fortsätta testa kapaciteten för MySQL och då ta reda på hur 

länge den databasen kan prestera tillräckligt bra. Och via det testandet ta reda på hur mycket 

data som är för mycket för MySQL att hantera. Under samma arbete kan det vara lämpligt att 

undersöka om det är möjligt att separera data från metadata och se om det är möjligt att 

hålla databasen effektiv över en längre kapacitet. 

Om man ser långsiktigt på framtida arbeten skulle det vara intressant om det någon gång 

kommer en databas som är konstruerad för att hantera just motion capture data. Den 

databasen borde då kunna prestera bättre än min strukturerade MySQL. Med tanke på att 

PostgreSQL(2014) numera har stöd för JSON som data typ är det inte helt omöjligt att det 

kommer att introduceras andra nya datatyper framöver för de SQL-baserade databaserna och 

med tanke på alla NoSQL-databaser som finns nu är det möjligt att även en sådan anpassas 

för ”udda” datatyper. 

Ser man långsiktigt på den klientoberoende delen av arbetet skulle det vara intressant om det 

framöver skulle utvecklas ett nativt stöd för motion capture i webbläsare. Ett sådant stöd 

skulle göra det enklare att göra dynamiska spel där karaktärer och objekt enkelt kan bytas ut. 

Samt att ett sådant stöd skulle göra det enklare att utveckla bland annat de verktyg läkare och 
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andra experter skulle kunna använda för att diagnostisera patienter eller för att forska utan 

att behöva vara bundna till en viss dator. 
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Appendix A -   MoCapSQL.java 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.Scanner; 

 

 

public class MoCapSQL { 

 

 public static void main(String[] args) { 

  long startTime = System.currentTimeMillis(); 

  File listFile = new File(args[0]); 

  Scanner fileScanner = null; 

  StringBuilder sql = new StringBuilder(); 

  PrintWriter writer; 

  File listFile1; 

  listFile1 = new File(listFile.getName() + ".sql"); 

  try { 

   fileScanner = new Scanner(listFile); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  try { 

   listFile1.createNewFile(); 

  } catch (IOException e1) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e1.printStackTrace(); 

  } 

   

 

  for(int i = 0; i < 3; i++) 
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  { 

   fileScanner.nextLine(); 

  } 

   

  sql.append("INSERT INTO MOCAP (name, frame, node, value1, 

value2, value3, value4, value5, value6)" 

    + "VALUES" 

    + "\n"); 

   

  int barr = 0; 

   

  while(fileScanner.hasNext()) 

  { 

   String foo = fileScanner.nextLine(); 

   int bar = 0; 

   boolean isFrame = false; 

   try{ 

    bar = Integer.parseInt(foo); 

    barr = bar; 

   } 

   catch (Exception e){ 

     

   } 

    

   if(bar != 0) 

   { 

    //System.out.println(" Frame: " + 

bar); 

   } 

   else 

   { 

    //System.out.println(foo); 
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    String[] split = foo.split(" "); 

    StringBuilder sb = new 

StringBuilder(); 

    for (int i = 0; i < split.length; 

i++) { 

     split[0] = ("\"" + 

split[0] + "\""); 

        sb.append(split[i]); 

        if (i != split.length - 1) { 

            sb.append(","); 

        } 

    } 

    for (int i = 0; i < (7 - 

split.length); i++) 

    { 

     sb.append(",0"); 

    } 

    String joined = sb.toString(); 

    System.out.println("(\"" + 

listFile.getName() + "\"," + barr + "," + joined + "),"); 

    sql.append("(\"" + 

listFile.getName() + "\"," + barr + "," + joined + "),\n"); 

   } 

  }  

   

  long stopTime = System.currentTimeMillis(); 

  long differenceInTime = stopTime - startTime; 

  System.out.println("Parsing took " + differenceInTime); 

   

  sql.deleteCharAt(sql.length()-2); 

  sql.append(";"); 

  try { 

   writer = new PrintWriter(listFile1); 

   writer.println(sql); 

   writer.close(); 
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  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

} 
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Appendix B -  MoCapNeo4j.java 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.Scanner; 

 

 

public class MoCapNeo4j { 

 

 public static void main(String[] args) { 

  long startTime = System.currentTimeMillis(); 

  File listFile = new File(args[0]); 

//  File listFile = new File("02_03.amc"); 

  Scanner fileScanner = null; 

  int counter = 0; 

  StringBuilder neo4j = new StringBuilder(); 

  PrintWriter writer; 

  File listFile1; 

  listFile1 = new File(listFile.getName() + ".cypher"); 

  try { 

   fileScanner = new Scanner(listFile); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  try { 

   listFile1.createNewFile(); 

  } catch (IOException e1) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e1.printStackTrace(); 

  } 
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  for(int i = 0; i < 3; i++) 

  { 

   fileScanner.nextLine(); 

  } 

   

  neo4j.append("BEGIN\n"); 

   

  int barr = 0; 

   

  while(fileScanner.hasNext()) 

  { 

   String foo = fileScanner.nextLine(); 

   int bar = 0; 

   boolean isFrame = false; 

   try{ 

    bar = Integer.parseInt(foo); 

    barr = bar; 

   } 

   catch (Exception e){ 

     

   } 

    

   if(bar != 0) 

   { 

    //System.out.println(" Frame: " + 

bar); 

    if(bar > 1) 

    { 

    

 System.out.println(";\n" 

      

 + "COMMIT \n" 
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 + "BEGIN\n"); 

     neo4j.append(";\n" 

      

 + "COMMIT \n" 

      

 + "BEGIN\n"); 

    } 

   } 

   else 

   { 

    //System.out.println(foo); 

     

    String[] split = foo.split(" "); 

    StringBuilder sb = new 

StringBuilder(); 

    split[0] = (" node: \"" + split[0] 

+ "\","); 

    sb.append(split[0]); 

    for (int i = 0; i < split.length; 

i++) { 

     if(i != 0) 

     { 

      sb.append(" 

value" + i + ": \""); 

         

sb.append(split[i]); 

         sb.append("\""); 

         if (i != 

split.length - 1) { 

             sb.append(","); 

         } 

     } 

    } 

    for (int i = 0; i < (7 - 

split.length); i++) 

    { 
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     sb.append(", value" + 

(split.length + i) + ": 0"); 

    } 

    String joined = sb.toString(); 

    neo4j.append("CREATE (a" + 

++counter + ":MoCap {file: \"" + listFile.getName() + "\", frame: " + barr + "," + 

joined + "})\n"); 

    System.out.println("CREATE (a" + 

counter + ":MoCap {file: \"" + listFile.getName() + "\", frame: " + barr + "," + 

joined + "})\n"); 

   } 

  }  

   

  long stopTime = System.currentTimeMillis(); 

  long differenceInTime = stopTime - startTime; 

  System.out.println("Parsing took " + differenceInTime); 

   

  neo4j.deleteCharAt(neo4j.length()-1); 

  neo4j.append("; \n" 

    + "COMMIT"); 

  try { 

   writer = new PrintWriter(listFile1); 

   writer.println(neo4j); 

   writer.close(); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

} 
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Appendix C -  MoCapSQL2.java 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.Scanner; 

 

 

public class MoCapSQL2 { 

 

 public static void main(String[] args) { 

  long startTime = System.currentTimeMillis(); 

  File listFile = new File(args[0]); 

  Scanner fileScanner = null; 

  StringBuilder sql = new StringBuilder(); 

  PrintWriter writer; 

  File listFile1; 

  listFile1 = new File(listFile.getName() + ".sql"); 

  try { 

   fileScanner = new Scanner(listFile); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  try { 

   listFile1.createNewFile(); 

  } catch (IOException e1) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e1.printStackTrace(); 

  } 

   

 

  for(int i = 0; i < 3; i++) 
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  { 

   fileScanner.nextLine(); 

  } 

   

  sql.append("INSERT INTO MOCAP2 (name, frame, node, value1, 

value2, value3, value4, value5, value6)" 

    + "VALUES" 

    + "\n"); 

   

  int barr = 0; 

   

  while(fileScanner.hasNext()) 

  { 

   String foo = fileScanner.nextLine(); 

   int bar = 0; 

   boolean isFrame = false; 

   try{ 

    bar = Integer.parseInt(foo); 

    barr = bar; 

   } 

   catch (Exception e){ 

     

   } 

    

   if(bar != 0) 

   { 

    //System.out.println(" Frame: " + 

bar); 

   } 

   else 

   { 

    //System.out.println(foo); 
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    String[] split = foo.split(" "); 

    StringBuilder sb = new 

StringBuilder(); 

    for (int i = 0; i < split.length; 

i++) { 

     split[0] = ("\"" + 

split[0] + "\""); 

        sb.append(split[i]); 

        if (i != split.length - 1) { 

            sb.append(","); 

        } 

    } 

    for (int i = 0; i < (7 - 

split.length); i++) 

    { 

     sb.append(",0"); 

    } 

    String joined = sb.toString(); 

    System.out.println("(\"" + 

listFile.getName() + "\"," + barr + "," + joined + "),"); 

    sql.append("(\"" + 

listFile.getName() + "\"," + barr + "," + joined + "),\n"); 

   } 

  }  

   

  long stopTime = System.currentTimeMillis(); 

  long differenceInTime = stopTime - startTime; 

  System.out.println("Parsing took " + differenceInTime); 

   

  sql.deleteCharAt(sql.length()-2); 

  sql.append(";"); 

  try { 

   writer = new PrintWriter(listFile1); 

   writer.println(sql); 

   writer.close(); 
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  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

} 
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Appendix D -  MoCapNeo4j2.java 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.Scanner; 

 

 

public class MoCapNeo4j2 { 

 

 public static void main(String[] args) { 

  long startTime = System.currentTimeMillis(); 

  File listFile = new File(args[0]); 

//  File listFile = new File("02_03.amc"); 

  Scanner fileScanner = null; 

  int counter = 0; 

  StringBuilder neo4j = new StringBuilder(); 

  PrintWriter writer; 

  File listFile1; 

  listFile1 = new File(listFile.getName() + ".cypher"); 

  try { 

   fileScanner = new Scanner(listFile); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  try { 

   listFile1.createNewFile(); 

  } catch (IOException e1) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e1.printStackTrace(); 

  } 
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  for(int i = 0; i < 3; i++) 

  { 

   fileScanner.nextLine(); 

  } 

   

  neo4j.append("BEGIN\n"); 

   

  int barr = 0; 

   

  while(fileScanner.hasNext()) 

  { 

   String foo = fileScanner.nextLine(); 

   int bar = 0; 

   boolean isFrame = false; 

   try{ 

    bar = Integer.parseInt(foo); 

    barr = bar; 

   } 

   catch (Exception e){ 

     

   } 

    

   if(bar != 0) 

   { 

    //System.out.println(" Frame: " + 

bar); 

    if(bar > 1) 

    { 

    

 System.out.println(";\n" 

      

 + "COMMIT \n" 
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 + "BEGIN\n"); 

     neo4j.append(";\n" 

      

 + "COMMIT \n" 

      

 + "BEGIN\n"); 

    } 

   } 

   else 

   { 

    //System.out.println(foo); 

     

    String[] split = foo.split(" "); 

    StringBuilder sb = new 

StringBuilder(); 

    split[0] = (" node: \"" + split[0] 

+ "\","); 

    sb.append(split[0]); 

    for (int i = 0; i < split.length; 

i++) { 

     if(i != 0) 

     { 

      sb.append(" 

value" + i + ": \""); 

         

sb.append(split[i]); 

         sb.append("\""); 

         if (i != 

split.length - 1) { 

             sb.append(","); 

         } 

     } 

    } 

    //for (int i = 0; i < (7 - 

split.length); i++) 

    //{ 
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    // sb.append(", value" + 

(split.length + i) + ": 0"); 

    //} 

    String joined = sb.toString(); 

    neo4j.append("CREATE (a" + 

++counter + ":MoCap {file: \"" + listFile.getName() + "\", frame: " + barr + "," + 

joined + "})\n"); 

    System.out.println("CREATE (a" + 

counter + ":MoCap {file: \"" + listFile.getName() + "\", frame: " + barr + "," + 

joined + "})\n"); 

   } 

  }  

   

  long stopTime = System.currentTimeMillis(); 

  long differenceInTime = stopTime - startTime; 

  System.out.println("Parsing took " + differenceInTime); 

   

  neo4j.deleteCharAt(neo4j.length()-1); 

  neo4j.append("; \n" 

    + "COMMIT"); 

  try { 

   writer = new PrintWriter(listFile1); 

   writer.println(neo4j); 

   writer.close(); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

} 
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Appendix E -  Mätverktyg – MySQL Pilotstudie 

<?PHP 

 include 'dbconnect.php'; 

 dbConnect(); 

  

 $querystring="select SQL_NO_CACHE * from MOCAP where name = 

'02_03.amc';"; 

  

 $time_start = microtime(true);  

  

 $innerresult=mysql_query($querystring); 

  

 $time_end = microtime(true); 

  

 if (!$innerresult) err("SQL Query Error: ".mysql_error(),"Conference 

filter database querying error"); 

  

 while($row = mysql_fetch_array($innerresult)) 

 { 

  for ($i = 0; $i < count($row); $i++) { 

   //echo $row[$i] . " \n "; 

  } 

 } 

  

 $execution_time = ($time_end - $time_start); 

 //echo "<b>Total Execution Time:</b> ".$execution_time." Secs <br />"; 

 //str_replace(".",",",$execution_time); 

 echo $execution_time."<br />"; 

?> 
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Appendix F -  Mätverktyg – Neo4j Pilotstudie 

<?PHP 

 

use  Everyman\Neo4j\Client, 

 Everyman\Neo4j\Index\NodeIndex, 

 Everyman\Neo4j\Relationship, 

 Everyman\Neo4j\Node, 

 Everyman\Neo4j\Cypher; 

 

require ('vendor/autoload.php'); 

 

$queryTemplate = "MATCH (mc:MoCap) ". 

"WHERE mc.file = '02_03.amc' RETURN mc"; 

 

$client = new Client(); 

 

$query = new Cypher\Query($client, $queryTemplate, array()); 

 

 $time_start = microtime(true); 

 

 $result = $query->getResultSet(); 

 

 $time_end = microtime(true); 

 

 

 $execution_time = ($time_end - $time_start); 

 echo $execution_time."<br />"; 

?> 
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Appendix G -  Mätverktyg – MySQL 1 

<?PHP 

 include 'dbconnect.php'; 

 dbConnect(); 

  

 $querystring="select SQL_NO_CACHE * from MOCAP ". 

 "where name = '02_03.amc' ". 

// "where name = '02_03.amc' and node = 'root' ". 

// "or name = '02_03.amc' and node = 'upperback' ". 

// "or name = '02_03.amc' and node = 'lowerback' ". 

 ";"; 

  

 $time_start = microtime(true);  

  

 $innerresult=mysql_query($querystring); 

  

 $time_end = microtime(true); 

  

 if (!$innerresult) err("SQL Query Error: ".mysql_error(),"Conference 

filter database querying error"); 

  

 while($row = mysql_fetch_array($innerresult)) 

 { 

  for ($i = 0; $i < count($row); $i++) { 

   //echo $row[$i] . " \n "; 

  } 

 } 

  

 $execution_time = ($time_end - $time_start); 

 //echo "<b>Total Execution Time:</b> ".$execution_time." Secs <br />"; 

 //str_replace(".",",",$execution_time); 

 echo $execution_time."<br />"; 
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?> 
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Appendix H -  Mätverktyg – MySQL 2 

<?PHP 

 include 'dbconnect.php'; 

 dbConnect(); 

  

 $querystring="select SQL_NO_CACHE * from MOCAP2 ". 

// "where name = '02_03.amc' ". 

 "where name = '02_03.amc' and node = 'root' and frame = 1 ". 

// "or name = '02_03.amc' and node = 'upperback' ". 

// "or name = '02_03.amc' and node = 'lowerback' ". 

 ";"; 

  

 $time_start = microtime(true);  

  

 $innerresult=mysql_query($querystring); 

  

 $time_end = microtime(true); 

  

 if (!$innerresult) err("SQL Query Error: ".mysql_error(),"Conference 

filter database querying error"); 

  

 while($row = mysql_fetch_array($innerresult)) 

 { 

  for ($i = 0; $i < count($row); $i++) { 

   //echo $row[$i] . " \n "; 

  } 

 } 

  

 $execution_time = ($time_end - $time_start); 

 //echo "<b>Total Execution Time:</b> ".$execution_time." Secs <br />"; 

 //str_replace(".",",",$execution_time); 

 echo $execution_time."<br />"; 
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?> 
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Appendix I -  Mätverktyg – Neo4j Oracle 1 & 2 Open 1 

<?PHP 

 

use  Everyman\Neo4j\Client, 

 Everyman\Neo4j\Index\NodeIndex, 

 Everyman\Neo4j\Relationship, 

 Everyman\Neo4j\Node, 

 Everyman\Neo4j\Cypher; 

 

require ('vendor/autoload.php'); 

 

$queryTemplate = "MATCH (mc:MoCap) ". 

"WHERE mc.file = '02_03.amc' ". 

//"AND mc.node = 'root' ". 

//"OR ". 

//"mc.file = '02_03.amc' AND mc.node = 'upperback' ". 

//"OR ". 

//"mc.file = '02_03.amc' AND mc.node = 'lowerback' ". 

"RETURN mc"; 

 

$client = new Client(); 

 

$query = new Cypher\Query($client, $queryTemplate, array()); 

 

 $time_start = microtime(true); 

 

 $result = $query->getResultSet(); 

 

 $time_end = microtime(true); 

 

 

 $execution_time = ($time_end - $time_start); 
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 echo $execution_time."<br />"; 

?> 



 

 60 

Appendix J -  Testverktyg – samtliga scipt.js 

 

function tester() 

{ 

 $.ajax({ 

  url: "test_XML.php", 

  cache: false 

 }) 

  .done(function( html ) { 

  var res = html.replace(".",","); 

  $( "#results" ).append( res ); 

 }); 

  

 //$( "#stats" ).append( "hejsan"  ); 

} 
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Appendix K -  Testverktyg – samtliga 

<html> 

 <head> 

  <script src="jquery-2.1.0.min.js"></script> 

  <script type ="text/javascript" src ="script.js"></script> 

 </head> 

 <body> 

  <script> 

 

   var tests = 1000; 

   var delays = 4000;  

  

 

   for(var i = 0;i<tests;i++) 

   { 

    setTimeout(function() { 

     tester(); 

    }, delays*i); 

   } 

  </script> 

  <div id = "stats"> 

  </div> 

  <div id = "results"> 

  </div> 

 </body> 

</html> 


