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Sammanfattning 
Motion capture data behöver lagra på ett eller annat sätt lagra detta med databas skulle 

innebära väldigt många fördelar. Den används på många olika sätt och i olika branscher 

därmed skulle innebära en stor förändring. Det finns två olika kategorier av databaser SQL 

databaser och NoSQL databaser, dem databaser som kommer testas är relationsbaserade 

MySQL och dokumentbaserade CouchDB med en prototyp som utvecklas för att utföra dessa 

tester.  Testerna påvisar att CouchDB är bättre databaslösningen vid lagringen av motion 

capture data. Men ytterligare arbete skulle kunna utföra flera tester som påvisar att läsning av 

motion capture data från databaserna kan ske i realtid. Mätningar från experimentet bevisar 

att CouchDB är den snabbare på att lagra Motion Capture data. I framtida arbete skulle arbetet 

kunna införas i filmbranschen och bli effektivt genom att använda mindre hårddiskutrymme 

och minska kostnaderna. 

Nyckelord: MySQL, CouchDB, Lagring, Motion Capture 
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1 Introduktion 

Dem flesta webbplatser använder databaser för att lagra information. Det kan finnas fördelar 

för företag i form av tidseffektiviseringar och sänkta kostnader om de lagrar rörliga objekt och 

3D-objekt i databaser. Det kan därmed finnas ett behov av en databas som kan lagra mycket 

data på ett kostnadseffektivt sätt. Att använda sig av CouchDB skulle kunna vara lösningen på 

detta, genom att lagra Motion Capture data i realtid.  

Företagen som arbetar med Motion Capture lagrar animeringar genom att exportera i väldigt 

många olika filformat. För att minimera den typen av manuell användning så lagras data 

istället i en databas som erbjuder möjligheten att dela animeringen eller 3D-objektet. Att 

utforska en lösning för databaslagrad Motion Capture data skulle göra att sociala utvecklingen 

hamnar på en högre nivå, genom att slippa dela animation och 3D-objekt manuellt.  

Bakgrunden benämner och förklarar hur teknikerna som används under experimentet är 

uppbyggda och hur dem används för detta arbete.  

Arbetet handlar i största drag om vilken databas som är den snabbaste databasen för att lagra 

Motion Capture data. Med tanke på det stora utbud av databaser som finns tillgängligt har ett 

urval gjorts till två databaser, den dokumentbaserade NoSQL-databasen CouchDB och den 

relationsbaserade databasen MySQL. CouchDB är en databas som använder ett strukturerat 

JSON-dokument medan MySQL använder relationer för att lagra data i tabeller. 

Arbetet kommer utföras i ett experiment i virtuella miljöer där operativsystem, webbservrar 

och tillhörande databaser installeras. I miljön kommer mätningar utföras som framställer 

statistik på svarstid för hur snabb CouchDB-databasen är i jämförelse med MySQL-databasen. 

För lagring av Motion Capture data använder sig experimentet av två databaser och AMC-

dokument. AMC-dokumentet används för lagring av animationer, som måste konverteras och 

lagras i databasen. AMC-dokumentet är ett välanvänt dokument i de branscher som använder 

sig av Motion Capture. 

Virtuella miljöer installeras för att utföra tester i en sluten miljö med respektive 

hårdvaruspecifikation, där fyra olika miljöer installeras. En med en processor och 2048 MB 

internminne, en med en processor och 4096 MB internminne och två till miljöer med likadant 

internminne fast dubbelkärnig processor. Detta för att påvisa hur svarstiderna påverkas av 

olika hårdvara. 

Under experimentet konstrueras en high-end prototyp för att utföra testerna av lagringen. 

Prototypen utvecklas i PHP och används för att konvertera AMC-dokumentet till rätt databas. 

Prototypen utför även mätning vid lagring som lagrar svarstiden för den tid det tar att lagra 

dokumentet.  

Hypotesen är att vid användning av stor mängd data ska inmatning utge sig 

vara ett snabbare alternativ med CouchDB, som är en av flera NoSQL-

databaser, än traditionella relationsdatabasen MySQL. 

Med resultat från flertal mätningar bevisas det att Motion Capture data lagras snabbare med 

CouchDB än med MySQL. I framtida arbete skulle arbetet kunna införas i filmbranschen och 

lagring av Motion Capture data som används i filmbranschen bli ytterligare effektivt lagrad 

med mindre hårddiskutrymme och kostnadseffektiv.  
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2 Bakgrund 

Tekniker för att lagra data på internet är i huvudsak databaser, för att snabbt få tillgång till 

information. Det kan till exempel göras med relationsdatabaser så som MySQL. Det finns 

andra databaser som kan lösa mer speciella problem. Många av NoSQL-databaserna föredrar 

att lagra data genom exempelvis dokument, grafer och nyckel-värden (Li & Manoharan, 2013). 

Utvecklarna måste före implementationen avgöra vilken databaslösning som är det optimala 

för arbetet, då det vid större mängd data ställs speciella krav på databasen beroende på vad 

för data som skall lagras. NoSQL-databaserna växt fort i popularitet och anses vara ett bättre 

alternativ vid lagring av stor mängd data enligt Li & Manoharan (2013). Därför behövs ett 

alternativ till databas för att lagra den unika informationen från Motion Capture. När en större 

mängd data och en ostrukturerad data ska lagras anser Parker, Poe & Vrbsky (2013) att 

NoSQL-databaserna är ett bra val. 

Relationsdatabaser är baserade på en uppsättning principer för att optimera prestandan. 

Principer som används av relationsdatabaser och NoSQL, som är framtagna ur CAP-teorin, 

används för att definiera garantier (Abramova & Bernardino, 2013):  

 Consistency (konsistens) – alla servrar har samma information samtidigt. 

 Availability (tillgänglighet) - alla förfrågningar mot servern ska få svar. 

 Partition tolerance (fördelningstollerans) – ifall en del av servern misslyckas, så ska 

inte hela servern gå ner.  

2.1 MySQL 

MySQL är ett relationsbaserat databassystem som använder sig av SQL som frågespråk. 

MySQL är plattformsoberoende och använder öppen källkod. Idag ägs det av Oracle och är en 

av relationsdatabasernas mest använda databas (Li & Manoharan, 2013). Data lagras på ett 

strukturerat sätt där lagringen hanterar data som har kopplingar mellan sig och kopplingen 

är en relation mellan entiteterna. För att hantera databasen används en databashanterare. En 

fråga ställs i databashanteraren och på så vis görs sökningen till databasen.  

ACID, som baseras på CAP teorin, är principer som relationsdatabaser utgår ifrån för att 

uppnå en robust och korrekt relationsdatabas (Abramova & Bernardino, 2013).  

 Atomic (atomisk) - en transaktion är klar när alla operationer är klara, annars utförs 

en rollback. 

 Consistent (konsekvent) - en transaktion får inte kollapsa databasen. Ifall det kan 

hända är åtgärden olaglig och rollback utförs. 

 Isolated (isolerad) - alla transaktioner är oberoende och kan inte påverka varandra. 

 Durable (tålig) – när överlämning utförs kan transaktionen inte ångras.  

Modeller konstrueras över en relationsdatabas för att presentera relationerna och visa 

strukturen över databasen, som syns i Figur 1. Två entiteter med namnet person och 

golfklubba och dess attribut inuti boxen. Primärnycklarna personnummer och namn är 

understrukna och dessa är identifierande för respektive entitet. Attributet golfklubba i 

entiteten person är en främmande nyckel. Den hänvisar till primärnyckeln i entiteten 

golfklubba. Nu finns en relation mellan person och golfklubba. Linjen mellan entiteterna visar 
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hur relationen är. Person kan ha endast en golfklubba och golfklubba kan användas av flera 

personer, se Figur 2. 

 

Figur 1 Exempel på modell över en relationsdatabas med notationen UML. 

Om vi ska beskriva den kort är det data som sparas i en tabell med tillhörande relaterad data 

i respektive tabell, inkluderat den relation som finns i tidigare modell. Här kommer ett 

exempel på hur det kan se ut i dessa tabeller, se Figur 2.  

 

Figur 2 Exempel på innehållet i tabellerna. 

Unified Modeling Language är ett modelleringspråk som används vid mjukvaruutveckling. 

Det brukas i huvudsyfte som en standard för att presentera design av mjukvaran. Den har varit 

en ISO-standard sedan 2000.  

2.2 NoSQL 

2.2.1 CouchDB 

Enligt Han, Haihong, Le, et al., (2011) är Apache CouchDB en flexibel och feltolererande 

databas. Den är en dokumentbaserad NoSQL-databas som använder sig av JSON för att lagra 

data. Enligt Abramova & Bernardino (2013) är varje dokument identifierat av en unik nyckel 

och kan grupperas tillsammans och definieras av kända standarder som exempelvis JSON. 

JavaScript används för att anropa data. En av de större fördelarna är att applikationer får 

möjligheten att tillgå flera databaser, en som är lagrad på enheten och en som till exempel 

finns på servern. CouchDB är ett open souce projekt så alla kan vara en del av utvecklingen.  

NoSQL är ett samlingsnamn för databaser som inte är vanliga relationsdatabaser, en typisk 

data är ostrukturerad och skulle inte passa i relationsdatabaser (Parker, Poe & Vrbsky, 2013). 

Det finns olika klassifikationer av NoSQL-databaser (Juravich, 2012): 

 Key-value stores - sparar data med en unik nyckel och ett värde. Enkelhet tillåter 

databaserna att vara otroligt snabba och skala till enorma storlekar. 
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 Column stores – liknar relationsdatabaser men istället för att lagra register lagras alla 

värden för en kolumn i en ström.  

 Document database – sparar data utan att det struktureras för schema, med hinkar av 

nyckel-värde-par inuti ett fristående objekt.   

 Graph database – sparar data i en flexibel grafmodell som innehåller en nod för varje 

objekt. Noder har egenskaper och relationer till andra noder.  

Principerna som NoSQL utgår rån härstammar från CAP-teorin, men när stor mängd data ska 

lagras är det svårt att upprätthålla ACID-strategierna (Abramova & Bernardino, 2013). NoSQL 

fokuserar därför på BASE-principen: 

 Basically Avaliable (fundamentalt tillgängligt) 

 Soft state (mjukt tillstånd) – konsistens gararanteras inte  

 Eventually consistent (så småningom konsistent) – systemet garanterar även om 

informationen inte är konsistent, att till slut blir informationen konsistent. 

NoSQL använder sig numera framför allt av BASE-principerna men även fortfarande av CAP-

teorin (Abramova & Bernardino, 2013). Den utgår däremot endast från två av de tre CAP-

principerna, som fastställs beroende på applikationens systemkrav. 

Se Figur 3 för ett exempel på ett JSON-dokument. Klammerparantes som omfamnar 

objektet. Nycklar är inom citationstecken och befinner sig innan kolon. Efter kolon finns 

värdet som är en sträng, tal, objekt eller array. För flera nycklar och värden markeras det med 

semikolon.  

 

Figur 3 Exempel på JSON dokument. 

Databasen är tillgänglig via REST API och anses därför vara en databas som omfamnar 

webben helt anser Li & Manoharan (2013). Med REST API görs en efterfråga efter data som 

efterfrågan begär. När en lagring sker av en nyckel som redan finns i databasen sker, istället 

för en skapning, en uppdatering.  

CouchDB fungerar lika bra att använda som databas på en molntjänst vilket framhävs i (Liu, 

Wang & Lin, 2012) artikel. Molntjänst är en plattform som tillhandahåller en miljö med 

tjänster som utvecklare kan hantera virtuellt via internet. Under detta arbete ska databasen 

användas i virtuella miljöer. 
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2.3  Motion Capture  

Motion Capture är ett samlingsnamn på olika tekniker som spelar in föremål för att lagra 

rörelse från objekt eller personer. Data som lagras består av punkter och dess positioner med 

tillhörande objekt. Den informationen som returneras kan sedan flyttas mellan olika system 

och användas exempelvis i vetenskap inom sport för att underlätta för golfare att arbeta mot 

den optimala swingen (Noiumkar, Tirakoat, 2013). Inom golf analyseras den data som 

resulteras för att ta fram den bästa ställningen som golfaren måste inta. I många fall har en 

nybörjare oftast den bästa ställningen enligt Noiumkar och Tirakoat (2013). Tekniken 

används inom många andra branscher så som i underhållsbranschen som ett verktyg för 

animerade figurer och karaktärer (Tang, Chan & Leung, 2011). 

Motion Capture data kan lagras i flera olika filformat där många är anpassade att passa en 

speciell applikation. Strukturen i dokumenten är snarlika. Figur 4 visar ett exempel på 

Motion Capture data i AMC-format.  

 

Figur 4 Exempel på struktur i ett AMC-dokument. 

Då objektets inspelningar är rörelser blir dokument stort väldigt snabbt, flera megabyte i 

många fall, med tanke på att informationen består mestadels av nummer. Det här är en av 

anledningarna till varför en databas behöver vara snabb vid inmatningar för animationer och 

3D-objekt.  
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3 Problemformulering  

Motion Capture är en väldig bred teknologi som kan användas på många olika sätt. 

Applikationer som använder Motion Capture data finns i flera varierande nivåer. Enligt 

Gleicher (1999) är vanliga områden applikationer för övervakning, data för 

användargränssnitt och biomekanisk analys.  

Utvecklingen av Motion Capture har lett till att många företag skapat egna applikationer och 

därmed utvecklat egna filformat. Det innebär (Maddock & Meredith, 2001) att filformatet är 

långt ifrån standard, men däremot läsbart och enkelt att avkoda. Idag finns en standard som 

tyvärr många av de stora aktörerna som arbetar med Motion Capture inte har anammat då 

företagen fortfarande arbetar med sina egna filformat. Det läggs väldigt mycket tid på att 

skicka filer mellan kollegor enligt Dharmasiri & Goonetillake (2013), om detta skulle minskas 

skulle företagen kunna bli mer tideffektiva och minska på utgifter.  

Många av webbplatserna på internet eftersträvar efter att hantera lagrad data med snabba 

svarstider. Företagen får större mängd data att hantera och databaserna behöver optimeras 

för sökning och inmatning. MySQL är en relationsdatabas som inte hanterar ökade 

datamängden effektivt (Parker, Poe & Vrbsky, 2013). Idag arbetar många stora företag som 

Facebook och Google med väldigt mycket lagrad data och blir tvungna att optimera 

databaserna. 

Med tanke på hur Motion Capture data till största del består av nummer blir dokumentet 

väldigt unikt och svårare att spara i databaser. Det behövs fler tester för att ta reda på vilken 

databas som är snabbast för lagring av den typiska informationen i Motion Capture data. 

Databasen behöver vara snabb nog för att lagra data i realtid och vid uppspelning behöver 

även databasen vara snabb nog för att visa uppspelning i Motion Capture-verktyget.  

Ett exempel av dessa verktyg är Autodesk Maya som kan användas för att utveckla rörliga 3D-

animeringar. Om detta arbetes lösning fungerar, med en central lagringsplats, skulle ett 

liknande verktyg kunna lagra data i CouchDB-databasen som hanterar lagringsfilen. Detta 

istället för som idag, då animeringar lagras i en datafil skickas mellan olika datorer och 

kollegor.  

Under experimentet kommer en algoritm utvecklas för att lagra och hantera AMC-dokument 

för att konvertera dessa till JSON-dokument som sedan lagras i databasen. Med den här 

algoritmen skulle mätningar kunna utföras för att få fram databasernas svarstider.  

Fördelar med en central lagringsplats är att erbjuda kollegor som har tillgång till databasen 

att kunna använda redan lagrad animeringsdata för att använda datan i andra eller samma 

projekt. Lagringskapacitet minskar hos företagen eftersom data endast behöver lagras på en 

gemensam plats. Ett problem som kan uppstå vid byte av lagringsplats enligt Dharmasiri & 

Goonetillake (2013) är när företag har en väldigt stor mängd data lagrad på ett annat sätt och 

behöver flytta över dessa till den nya databaslösningen.  

Hypotesen är att vid användning av stor mängd data ska inmatning utge sig 

vara ett snabbare alternativ med CouchDB, som är en av flera NoSQL-

databaser, än traditionella relationsdatabasen MySQL. 
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I ett längre perspektiv skulle lösningen på testerna ge möjligheten att skapa ett socialt verktyg 

med en plattform baserat på open source projekt för animeringar och Motion Capture data. 

Verksamheter som skapar liknande projekt kommer kunna utnyttja det tillgängliga utbudet.  

3.1 Metodbeskrivning 

Arbetet är ett fortsatt arbete från Larssons (2014) tidigare arbete, där mätningar utförs för att 

jämför olika databaser. I det här arbetet används MySQL mätningarna från Larsson (2014)  

arbete som en baslinje, som CouchDB kommer att jämföras med. Den information som 

används vid testerna i Larsson (2014)  arbete är ett AMC dokument och för att göra 

mätningarna rättvisa används samma data. 

Metoden i arbetet är ett experiment.  I experimentet jämförs den snabbaste databaserna 

genom att en prototyp som sparar AMC dokumentet i databasen genom konvertering och 

lagring. Mätningarna kommer utföras i samband med lagring av dokumentet och läsning av 

databasen. Vid varje inmatning så sparas tiden, från start tills inmatningen är färdig. Vid 

läsning av databasen mäts responstiden. Under tiden ska det även mätas hur lång tid som 

läggs på prototypen och hur mycket tid som läggs på inmatningen i databasen, efter det mäts 

läsningen av databasen. 

Motion capture data kommer hämtas ifrån http://mocap.cs.cmu.edu/ (Carnegie Mellon 

University, 2015) som erbjuder utbudet av animeringar i dem flesta formaten.  

En prototyp kommer konstrueras för en mer rättvis jämförelse mellan databaserna. En 

applikation kommer utföra lagringen av ACM dokumentet i databasen och läsning av 

databasen. Mätningarna som utförs på databaserna och prototyperna behöver itereras flertal 

gånger för att göra en rättvis jämförelse med hjälp av standardavvikelser. 

CouchDB databasen behöver installeras och för att jämförelsen mellan databaserna ska vara 

rättvis måste miljön som Larsson (2014) utfört testerna i återskapas. Virtuella miljön ska 

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

uppkopplingshastighet och latens.  

Metoden använder sig av ett resultat som kommer från automatiska mätningar, vilket betyder 

att testerna inte behöver utföras av en person och därmed behöver inte människliga 

rättigheter och konsekvenser vara en faktor.  

3.1.1 Metoddiskussion  

En av nackdelarna med experimentet är att testerna som utförs inte sker i en verklig miljö och 

kommer därmed inte påverka de flesta variablerna i mätningen. Det kan vara påverkan från 

andra datorer i nätverket, andra anställda på företaget eller att databasen blir belastad av 

vanliga användare i normalt bruk (Berndtsson, Hansson, Olsson, et al., 2008).  

Ett experiment fokuserar på att undersöka några få variabler och hur dessa påverkas av 

experimentet. Kommer den tidigare nämnda hypotesen uppfyllas eller inte? Med 

experimentet ska resultatet för mätningarna från undersökningen påvisa ifall hypotesen är 

uppfylld eller inte (Berndtsson, Hansson, Olsson, et al., 2008).  

Arbetet grundar sig på Larsson (2014) som redan innehar mätningar för Motion Capture data. 

I detta arbete ska experiment utföras för att jämföra svarstider från mätningarna mellan 

http://mocap.cs.cmu.edu/
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databaserna MySQL och CouchDB. Experimentet kommer även jämföra svarstiderna mellan 

mätningar innehållande olika mängd data i form av antal scener och rader per dokument. 

3.1.2 Alternativa metoder  

Ett alternativ till tidigare nämnd metod skulle kunna vara att liknande tester utförs i andra 

NoSQL-databaser. Det finns flertal databaser som erbjuds. MongoDB är en dokumentbaserad 

(Abramova & Bernardino, 2013) NoSQL-databas som skulle kunna innebära ett helt annat 

resultat i mätningar som arbetet har analyserat. 

Artikeln utför ett experiment, men en alternativ metod skulle enligt Berndtsson, Hansson, 

Olsson, et al. (2008) kunna vara en fallstudie, där projektet gör en djupgående utforskning av 

ett fenomen i sin naturliga miljö. Detta för att få ut en mer detaljerad undersökning av 

projektet. Om detta arbete skulle göras till en fallstudie skulle det innebära att projektet 

behöver vara i sin riktiga miljö, hos företagen som arbetar med Motion Capture. 

3.1.3 Etiska aspekter 

Arbetet utför utvärderingar i mjukvara vilket gör att det inte finns några testpersoner att ta 

hänsyn till (Berndtsson, Hansson, Olsson, et al., 2008). Däremot måste det säkerställas att 

mätningarna är objektiva och så öppna som möjligt med resultaten. Det kommer uppnås 

genom att vi publicerar resultatet från mätningarna i detta arbete.  

I experimentet kommer miljön begränsas så att få faktorer kan påverka mätningen. I det här 

fallet installeras fyra servrar i varsin virtuell miljö. För att kunna återupprepa studien kommer 

konfigurationen och hårdvaran att redovisas och de prototyper som utvecklas kommer även 

de finnas tillgängliga och fritt för användning. Dessa är bifogade under appendix. Motion 

Capture data som används i artikeln går att hämta från en offentlig webbplats.  
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4 Implementation 

Experimentet utförs genom att utveckla en prototyp för att konvertera Motion Capture data 

och hantera lagring av denna, samt generera svarstider för lagringen i respektive databas.  

Applikationen utvecklas i serverskriptspråket PHP. Applikationens uppgift är att konvertera 

AMC-dokumentet till vald databas, som erbjuder lagring i MySQL och CouchDB. Ett formulär 

implementeras för att erbjuda valmöjligheten för hur lagringen ska gå till väga. Formuläret 

erbjuder möjligheter att välja databas, antal iterationer och storlek på AMC-dokumentet.  

Applikationen lagrar även information om varje test, informationen som är vald i formuläret 

och även statistik över svarstider för respektive test. Figur 5 visar en skärmbild över 

applikationen under implementeringen.  

 

Figur 5 Skärmbild över PHP-applikationen. 

 

AMC-dokumentet lagras i minne direkt vid exekvering och dokumentets första rader består 

av information om dokumentet. Sedan lagras alla noders positioner över antal scener. Först 

kommer numret för den aktuella scenen, följande kommer noderna rad för rad med namn och 

värden för noden. Figur 6 visar ett exempel på AMC-dokumentet.  

1 

root 9.00556 17.9609 14.3639 -179.419 1.71368 -176.996 

lowerback 2.75903 3.69856 0.594096 

upperback 0.409258 4.96087 0.0807211 

thorax -1.07913 2.48159 -0.427356 

 

Figur 6 Exempel på ett ACM dokument. 
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Under exekveringen lagras dokumentet i en vektor som hanterar dokumentet och möjliggör 

användningen av en funktion. I PHP finns en inbyggd funktion som returnerar en korrekt 

struktur kompatibel för CouchDB (Php.net, u å). Funktionen ”json_encode” utgår ifrån 

vektorn för att returnera kompatibel JSON-struktur. Figur 7 visar ett exempel på strukturen 

innan lagringen sker i CouchDB enligt data från Figur 6. 

{"scenes":{"1":{"root":["9.00556","17.9609","14.3639","-179.419","1.71368","-

176.996"],"lowerback":["2.75903","3.69856","0.594096"],"upperback":["0.409258","4.

96087","0.0807211"],"thorax":["-1.07913","2.48159","-0.427356"],"lowerneck":["-

17.5729","-4.11221","-12.2844"],"upperneck":["25.0573","-

4.28766","4.6421"],"head":["11.4578","-2.83787","3.06506"]… 

Figur 7 Exempel på JSON-strukturen efter konverteringen. 

I MySQL implementeras en relation som lagrar AMC-dokumentet. För att få med all 

information som finns i dokumentet implementeras en relation enligt strukturen i Figur 8. 

SQL-syntax används för att inplantera relationen. 

CREATE TABLE mcData ( 
    id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
    docinfo VARCHAR(200), 
    scene INT, 
    node VARCHAR(20),  
    pos1 VARCHAR(20), 
    pos2 VARCHAR(20), 
    pos3 VARCHAR(20), 
    pos4 VARCHAR(20), 
    pos5 VARCHAR(20), 
    pos6 VARCHAR(20), 
    PRIMARY KEY (id) 
)  Engine=INNODB;  
 

Figur 8 SQL-strukturen för relationen i MySQL . 

Eftersom applikationen kan hantera flera olika tester ställer det krav på att identifiera varje 

rad för sig. Detta görs genom att implementera ett attribut som ”id” med typen ”INT” och med 

egenskapen automatisk ökning. För att applikationen ska behärska lagring av samma filer 

upprepade gånger (MySQL, 2015).  

Vektorn används även vid lagringen i MySQL men däremot behövs en kompatibel syntax för 

att databasen ska lagra informationen. Därför sker konvertering av den tidigare 

flerdimensionella vektorn till en endimensionell vektor. Under konverteringen adderas även 

extra symboler som behövs för att göra syntaxen korrekt. Detta resulterar i en SQL-syntax som 

används för att ställa frågan mot databasen och lagra dokumentet. Figur 9 visar ett exempel 

ur SQL-syntaxen.  

INSERT INTO mcdata (docinfo, scene, node, pos1, pos2, pos3, pos4, pos5, pos6) values 
("#!OML:ASF...", "1", "root", "9.00556", "17.9609", "14.3639", "-179.419", 
"1.71368", "-176.996"), 
("#!OML:ASF...", "1", "lowerback", "2.75903", "3.69856", "0.594096", "", "", ""), 
("#!OML:ASF...", "1", "upperback", "0.409258", "4.96087", "0.0807211", "", "", ""), 
("#!OML:ASF...", "1", "thorax", "-1.07913", "2.48159", "-0.427356", "", "", "")... 
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Figur 9 SQL-strukturen för inmatning av dokumentet. 

4.1 Inför pilotstudie 

Inför pilotstudierna används Motion Capture data från http://mocap.cs.cmu.edu/(Carnegie 
Mellon University, 2014). Under ”subjects” och under subject #18 finns AMC-dokument, det 
som används är trail #2 och filen heter 18_02.amc.  
  
Vid pilotstudien börjar databaserna helt utan innehåll. Lagring sker utav ett AMC-dokument 
och under mätningen lagras även svarstiderna i MySQL-databasen. Varje test består av 
samma dokument. Pilotstudierna utförs i antal inmatningar, antal iterationer, antal scener 
och antal rader. 
 
Pilotstudierna exekverar applikationen genom webbläsaren i den virtuella miljön. 
Applikationen är installerad lokalt i den virtuella miljön. Standardinstallerade webbläsaren i 
Ubuntu är Firefox som används i pilotstudierna. Vid användning av den virtuella miljön 
minimeras faktorer som kan påverka beräkningarna och prestandan.  
 
Informationen och statistiken från testerna som lagras i virtuella miljön hämtas med MySQL 
for Excel vilket är ett plugin som installeras med MySQL Workbench och används tillsammans 
med Microsoft Excel. 
 

4.2 Förberedelse av plattform 

Testerna ska genomföras på en dator med dessa specifikationer. Processorn: Intel Dual Core 

i7-3517u 1,9 GHz, Internminne: 8GB DDR3 1600Mhz, Hårddisk: SSD 256 GB. 

Operativsystemet som var installerat är Microsoft Windows 8.1 64-bit.  

En virtuell miljö installeras med hjälp av VM Virtualbox Manager 4.3.26 och operativsystemet 

Ubuntu-14.04.2-desktop-amd64. Inställningarna på Virtualbox är: 4096 MB base memory, 1 

cpu, 16GB dynamically allocated med hårddiskfilen VDI och bridged adapter på network 

adapter. I den miljö som Larsson (2014) tidigare installerat används 8GB lagringsutrymme 

men eftersom problem uppstod vid installation valdes 16GB lagring istället. Detta kommer 

inte påverka resultaten. 

Programmen som installeras i den virtuella miljön Apache 2.4.7 med PHP 5.5.9. MySQL ver. 

14.14 distrib 5.5.41 och CouchDB 1.5.0. Mozilla Firefox 38 for Ubuntu canonical -1.0.  

För att hämta statistik över varje pilotstudie från MySQL-databasen i den virtuella miljön 

krävs ändring av anslutningsinställningar och rättigheter. Figur 10 visar SQL-syntaxen som 

behöver exekveras för att tillåta anslutningar från andra datorer. Det går nu att göra sökningar 

från den lokala datorn in till den virtuella miljön för att hämta statistiken som behövs för att 

framta diagram till experimentet.  

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION; 

Figur 10 SQL-syntax för anslutningsrättigheter. 

 

 

http://mocap.cs.cmu.edu/
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För att fullända möjligheten att ansluta krävs även ändringar av inställningen ”bind-address” 

till ”0.0.0.0” i ”/etc/mysql/my.cnf”. Figur 11 visar vilken rad som behöver ändras. 

bind-address = 0.0.0.0 

Figur 11 Modifiera inställningar enligt exemplet. 

4.3 Pilotstudie av CouchDB 

Juravich (2012) beskrev hur Key-value stores sparar data och att det kräver en unik nyckel 

och ett värde. Applikationen använder ”uniqid” en inbyggd funktion som har ett syfte att 

generera ett unikt id baserat på aktuell tid i mikrosekunder. Vid större mängd inmatningar 

finns en risk att en nyckel redan är upptagen. Applikationen har ingen lösning på detta just 

nu. Lösning måste framtas för att undvika problem i framtida arbete. 

PHP-applikationen exekverar lagringen i CouchDB vid val att exekvera i formuläret. 

Pilotstudien utförs i 10 inmatningar i 2 iterationer med ett litet dokument som lagrar 11 scener 

i databaserna, vilket motsvarar ca 300 rader ur dokumentet. 

 

Figur 12 Diagram över svarstider i genomsnitt på CouchDB. 

Det sker 2 iterationer av 10 inmatningar därför resulterar diagrammet en beräkning i 

genomsnitt och genom beräkningsmetoden så minimeras antalet spikar. Genomsnittet för 

CouchDB slutar på 7,5 millisekunder.  
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4.4 Pilottest av MySQL 

PHP-applikationen exekveras genom webbläsaren som utför själva proceduren. 

Applikationen lagrar data i vald databas. När det kommer till antal inmatningar och 

iterationer finns möjligheten att välja det även i applikationen. När lagringen görs i MySQL 

lagras den tidigare konverterade vektorn rad för rad genom inmatningar. Först lagras starttid 

och så fort lagringen är färdig lagras även sluttid. Dessa värden används för att beräkna 

svarstiden för utförd lagring.  Den här informationen lagras i en separat relation i MySQL-

databasen.  

Inga större problem vid lagringen utav Motion Capture data framkom, däremot går det att 

optimera relationerna ytterligare.  

 

 

Figur 13 Diagram över svarstider i genomsnitt på MySQL. 

Resultatet över svarstiderna i MySQL-databasen i den virtuella miljön för MySQL har 

genomsnittet 4,7 millisekunder.  
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4.5 Resultat av pilotstudie 

Storleken på dokumentet som lagras spelar väldigt stor roll, eftersom dokumentet är så pass 

litet, endast 11 scener. Det blir intressant att i framtida arbete utföra tester med större 

dokument, så som dokument med 301 scener.   

 

Figur 14 Diagram över svarstider i jämförelse mellan databaserna. 

Resultatet visar att skillnaden mellan databasernas svarstider, vid lagring av Motion Capture 

data, är mindre med ett mindre AMC-dokument. MySQL visar ett genomsnitt av 4,7 

millisekunder medan CouchDB visar ett något högre genomsnitt, 7.5 millisekunder. 
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5 Utvärdering 

Under pilotstudien används endast ett AMC-dokument under mätningarna. Under 

experimentet används tre andra dokument i varierande storlek med sekvensen 2 sekunder, 4 

sekunder och 6 sekunder. Testerna kommer utföras genom att lagra dessa dokument.  

Testerna kommer utföras i iterationer med 5 iterationer per test.  

 1 Inmatning med 5 iterationer  

 10 Inmatning med 5 iterationer 

 100 Inmatning med 5 iterationer 

 1000 Inmatning med 5 iterationer 

Testerna utförs från en och samma webbläsare, i alla virtuella miljöer, och i dessa tester 

används Mozilla Firefox 38 for Ubuntu canonical -1.0. 

5.1 Applikationen  

Under arbetets process har ytterligare funktioner implementerats för att applikationen ska 

hantera lagringen av alla dokument automatiskt tillsammans med alla inmatningar och 

iterationer, vilket motsvarar 16665 resultat per databas. Applikationen används som ett 

mätverktyg för att lagra resultat på hur snabbt lagringen sker mot respektive databas.  

Vid exekvering av applikationen lagras Motion Capture data i en vektor och vid respektive 

databas omvandlas vektorn till en korrekt syntax. Så fort en lagring sker görs en mätning av 

lagringen och sparas sedan undan med resterande svarstider. Efter alla tester är färdiga lagras 

alla svarstider i en egen relation i MySQL. 

För att visualisera dem AMC-dokument som används i den automatiska lagringen så 

implementeras tre animerade bilder, dessa finns tillgängliga på samma webbplats som AMC-

dokumenten, som videoklipp och kräver konvertering för att kunna implementeras.  

Videoklippen har konverterats till GIF-bilder genom att använda ett online-verktyg som finns 

på Ezgif.com (2012). Konverteringen skapar en förenklad visuell uppfattning utav de grafiska 

objekten som lagras.  

En timer implementeras för att obehindrat avläsa hur lång tid det tar för att utföra mätningen 

av hela testet. Skriptet är skrivet i JavaScript utav (Wigmore, 2014) och implementeras så 

timern visar tiden det tar att utföra alla mätningar. Timern visar sekunder, minuter, timmar 

och även vid behov dagar. Tillsammans med timern finns en animering som visas tillsammans 

med texten ”Under progress” för att användaren inte ska stänga av under testerna då det kan 

ta väldigt lång tid. Den ikonen är helt gratis och kan hämtas på Preloaders.net (2008).  

Formuläret utökas även med möjligheten att välja ”Full test” för att kunna exekvera den 

kompletta automationen som sköter inmatningen av tre AMC-dokument genom alla testfall. 

I Figur 15 visas den uppdaterade applikationen.  
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Figur 15 Skärmbild över nya applikationen. 

 

5.2 Virtuella miljöer  

Den virtuella miljö som installerats under pilotstudien används som grund för att installera 

de virtuella miljöer som används under experimentet. Flera virtuella miljöer installeras med 

olika hårdvara vilket kommer genera till ett mer omfattande resultat med möjlighet att kunna 

avgöra hur hårdvara påverkar lagringen. Specifikationer förutom internminne och 

processorer är identiska med hårdvaran från pilotstudien.  

Fyra virtuella miljöer installeras enligt specifikationerna nedan: 

 VM1 med internminne på 4096 MB och 1 CPU 

 VM2 med internminne på 4096 MB och 2 CPU 

 VM3 med internminne på 2048 MB och 1 CPU 

 VM4 med internminne på 2048 MB och 2 CPU 

Eftersom en virtuell miljö redan existerar med behövande program för att köra applikationen 

i den virtuella miljön, används ett verktyg i VirtualBox som duplicerar den första virtuella 

miljön. Duplicering görs tills det existerar fyra virtuella miljöer. Verktyget heter kloning som 

gör att man på ett effektivt och snabbt sätt kan klona tidigare virtuella miljöer. Vid kloning 

används ”Fullständig klon” för skapa en exakt kopia av den befintliga miljön inklusive virtuell 

hårddisk, enligt instruktioner på Virtualbox.org (2004). I efterhand ändras specifikationen 

manuellt för varje virtuell miljö enligt listan ovan.  
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5.3 Analys 

Diagrammen som presenteras nedan visar ”Basfall” som innebär att MySQL är den databas 

som används. När ”Optimering A” visas innebär det att CouchDB används.  

5.3.1 Svarstider från VM1 

I den första virtuella miljön är specifikationen på hårdvaran 4096 MB internminne och 1 CPU. 

I Figur 16 visas svarstider från båda databaserna. Blåfärgade nyanserna gäller optimering A 

och de rödfärgade nyanserna gäller basfall.  

 

Figur 16 Diagram över svarstider i jämförelse mellan dokumenten. 

Figur 17 presenterar tydligt att det skiljer sig mellan databaserna oavsett om dokumentet är 

stort eller litet. Det går även tydligt att läsa av att skillnaden på svarstiden mellan databaserna 

bara blir större och större, allt eftersom det dokument som lagras ökar i storlek. 

 

Figur 17  Diagram över svarstider i jämförelse antalet inmatningar. 
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5.3.2 Svarstider från VM2 

Den andra virtuella miljön har den starkaste hårdvaruspecifikationen med 4096 MB 

internminne och 2 CUP. I Figur 18 presenteras skillnaden på svarstiderna när processorn är 

dubbelkärnig. I denna miljö är resultatet nästintill halverat oavsett databas, i jämförelse med 

VM1. 

 

Figur 18 Diagram över svarstider i jämförelse mellan dokumenten. 

Genomsnittet per inmatning blir lägre i denna virtuella miljö medan skillnaderna mellan 

databaserna kvarstår. Figur 19 presenterar skillnaden mellan varje dokument i respektive 

databas, i dem flesta fallen är skillnaden mellan basfall och optimering A mer än hälften. 

Figur 19 presenterar även skillnaden mellan antalet inmatningar från 1000-1. 

 

Figur 19 Diagram över svarstider i jämförelse antalet inmatningar. 
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5.3.3 Svarstider från VM3 

Den tredje virtuella miljön har den lägsta hårdvaruspecifikationen med 2048 MB internminne 

och en processor. Figur 20 visar att mätningen inte skiljer sig avsevärt mycket jämfört mot 

den första virtuella miljön. Figur 20 presenterar även skillnaden mellan dokumenten och 

databaserna. 

 

Figur 20 Diagram över svarstider i jämförelse mellan dokumenten. 

Figur 21 presenterar hur dokumentens storlek påverkar svarstider och i denna virtuella miljö 

är svarstiderna längre. Det tar längre tid att utföra ett test i VM3 där skillnaden på svarstiderna 

är mindre än hälften i jämförelse mot VM2 och VM4, som använder sig av dubbelkärniga 

processorer.  

 

Figur 21 Diagram över svarstider i jämförelse antalet inmatningar. 
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5.3.4 Svarstider från VM4 

Den fjärde virtuella miljön har dubbelkärnig processor med 2048 MB internminne. Skillnaden 

mot de andra virtuella miljöerna är marginell men när det kommer till endast en processor så 

är skillnaden tydligare, enligt Figur 22. 

 

Figur 22 Diagram över svarstider i jämförelse mellan dokumenten. 

I jämförelse med den andra virtuella miljön där internminnet är på 4096 MB (VM2) 

presenterar inte Figur 23 någon markant skillnad utan den stora förändringen sker när 

hårdvaran ökar i antalet processorer. 

 

Figur 23 Diagram över svarstider i jämförelse antalet inmatningar. 
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5.4 Slutsatser 

För att jämföra de virtuella miljöerna som installerats och hur deras prestanda påverkar 

resultaten, tar Figur 24 upp samtliga miljöer och dess genomsnittliga svarstider. I varje 

virtuell miljö presenteras skillnaden mellan basfall och optimering A. Det innebär att varje 

dokument i respektive virtuell miljö lagras snabbare med CouchDB än med MySQL. I många 

fall är skillnaden mellan databaserna så höga som 3 gånger.  

 

Figur 24 Diagram över svarstider i jämförelse med respektive VM. 

När det gäller de virtuella miljöerna presenteras en skillnad baserat på prestandan. I Figur 

24 skiljer sig VM2 och VM1 från varandra tack vare att VM1 använder en processor och VM2 

använder två processorer. VM3 och VM4 skiljer sig från varandra på samma sätt och använder 

hälften så mycket internminne. Dock är skillnaden mellan VM3 och VM4 liten i jämförelse 

mot skillnaden mellan VM1 och VM2. Detta betyder att mängden internminne därmed inte 

påverkar svarstiderna lika mycket som antalet processorer. 

Figur 25 presenterar skillnaden mellan 

databasernas svarstider i dem olika virtuella 

miljöerna. Vid lagring av dokumentet med 

301 scener. I jämförelse mellan databaserna 

minskar svarstiderna med 70-75%. 

Resterande grafer innehåller inga svarstider 

och observera även svarstiderna i lodräta 

axeln är inte lika.  

 

 

 

Figur 25 Diagram över 301 scener. 
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Vid lagring av dokumentet med 592 scener. I 

jämförelse mellan basfall (MySQL) och 

Optimering A (CouchDB) minskar 

svarstiderna med 66-71% enligt Figur 26. 

Skillnaden mellan Figur 26 och Figur 25 

visar skillnaden på svarstiderna som är 

dubbelt så långa men det är även storleken på 

dokumentet.  

 

 

 

Figur 26 Diagram över 592 scener. 

 

Vid lagring av dokumentet med 817 scener. I 

jämförelse mellan databaserna minskar 

svarstiderna med 70-74% enligt Figur 27. 

Skillnaden mellan databaserna är stor och 

därmed kan statistiken avgöra att Optimering 

A är snabbare i alla tester. 

Vid jämförelse av dokumenten skiljer sig inte 

resultaten tillräckligt för ett forskningsetiskt 

resultat mellan de olika dokumenten, för att 

kunna påvisa att ju större dokument som 

lagras desto längre svarstid. Vid svarstider 

mellan respektive dokumentet är skillnaden 

mellan dokumentet kring 70% oavsett virtuell 

miljö.  

Figur 27 Diagram över 817 scener. 

I Figur 24 visar sig att skillnaden mellan databaserna CouchDB och MySQL vid många 

tillfällen är så pass mycket som tre gånger så stort. Detta upprepar sig oavsett vilket dokument 

som lagras och bevisar att hypotesen i arbetet stämmer.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Hypotesen är att vid användning av stor mängd data ska inmatning utge sig 

vara ett snabbare alternativ med CouchDB, som är en av flera NoSQL-

databaser, än traditionella relationsdatabasen MySQL. 

Resultaten på databaserna går att skilja från varandra så pass mycket att om relationerna i 

MySQL är implementerade som i experimentet av detta arbete, kommer det resultera i att 

CouchDB blir den snabbare lösningen att lagra Motion Capture data med och därmed bevisas 

hypotesen i arbetet.  

Mätningarna utförts i fler virtuella miljöer osett vilken virtuell miljö som används resulterar 

det i att CouchDB är den snabbare lösningen. Två processor påverkar resultaten som halveras 

svarstiderna i jämförelse mot att använda endast en processor. Internminnet påverkar 

däremot inte resultaten. 

Resultaten mellan databaserna påvisar en minskning mellan MySQL och CouchDB med 

minskning av svarstiderna med 66-75%. CouchDB är den snabbare databaslösningen i arbetet. 

Detta upprepar sig oavsett vilket dokument som lagras och bevisar att hypotesen i arbetet 

stämmer.  

Dokumenten som används vid lagringen skiljer sig inte från varandra så pass mycket att 

arbetet kan bevisa förändring i svarstiderna baserat på vilket dokument som lagras. De 

dokument som lagras består av 301 scener, 592 scener och 817 scener. Skillnaden mellan 

dokumentet kretsar kring 70% oavsett virtuell miljö. I framtida arbete skulle tester utföras 

med samma miljöer med större dokument, för att se om det ger samma resultat för vilken 

databas som är bäst vid större mängder data. 

6.2 Diskussion 

Tidigare i arbetet nämns att MySQL-mätningarna ur Larssons (2013) arbete skulle används 

som basfall. Efter experimentet används inga mätningar utav Larssons (2013) arbete. MySQL-

strukturen är den struktur som har använts ur Larssons (2013) arbete så samma relationer 

implementeras i MySQL. 

Eftersom lagring av Motion Capture data finns i så många varierande dokument innebär det 

en uppsjö av filformat som skulle kunna minimeras ifall det finns en snabb och effektiv lösning 

för att lagra Motion Capture data i databaslösningar. Det skulle ge möjligheten till en central 

plats med informationen och på så vis underlätta för företagen som behöver dela Motion 

Capture data inom företaget eller mellan företagen.  

Resultatets trovärdighet ligger i hur prototypen utför mätningarna. I tidigare stadie i arbetet 

fanns vissa buggar som innebar att fel värden lagrades men vid slutets arbete och vid analysen 

så genererade prototypen korrekta resultat. Däremot är inte prototypen helt trovärdig 

eftersom det kan ske med asynkron kommunikation som innebär att lagringen inte sker i 

samma takt i databasen som i applikationen, enligt artikel på Wikipedia (2014).  

Utifrån den tid som fanns för arbetets experiment och därmed valet av storleken på 

dokumenten, så är inte mätningarna forskningsetiska. Detta eftersom dokumentet behöver 
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vara större för att kunna påvisa hypotesen utifrån en mängd data som kan representeras 

forskningsetiskt. I arbetet används dokument som är två till sex sekunder, men förtagen inom 

filmbranschen kan exempelvis behöva inspelningar som kan ligga på flera minuter. Så ännu 

större dokument behövs för att säkerställa ett forskningsetiskt underlag, dock fanns det inte 

tillräckligt med tid i detta arbete.  

När det kommer till MySQL är inte den optimerad nog för att lagra Motion Capture data på 

ett effektivt sätt och därmed framstår den stora skillnaden på resultatet. Därför önskas i 

framtida arbete att testerna som sker optimerar MySQL för en större mängd data, vilket kräver 

att implementering av relationer optimeras i framtida arbete. 

Det går att återskapa arbetet forskningsetiskt då all källkod finns tillgänglig under appendix 

och alla inställningar de virtuella miljöerna använder samt program som installerats 

presenteras i arbetet så det går att återskapa arbetet.  

Den samhälleliga nyttan i arbetet ligger för det mesta för de företagen som använder sig av 

Motion Capture data i vardagligt arbete. Deras arbete med en databaslösning som 

lagringsplats skulle innebära en effektivare arbetsmetod som både generar i minskat arbete 

och minskad lagringskapacitet på varje enskild dator. De behöver inte dela Motion Capture 

data när den redan finns på en central lagringsplats. Det effektiviserar och håller ner 

kostnaderna för varje enhet. Kan minska behovet att upprätthålla tillräckligt med hårdvara på 

varje enhet och istället fokusera på en kraftfull server. 

Eftersom Motion Capture data används i många olika branscher, så som sjukvården, där 

realtidsuppspelning av Motion Capture data skulle kunna innebära möjligheten att kunna 

rehabilitera fortare tack vare grafiska animationer som underlättar när patienteten behöver 

information om rörelsemönster som patienten behöver rehabilitera. Det kan då skickas med 

patienten olika koordinerade rörelsemönster som denne skall öva på genom att efterlikna 

dessa, utan att behöva vara på plats på sjukhuset och inte behöver kontrolleras av specifik 

person under rörelseövningen. 

Vi lagring av Motion Capture data på en central lagringsplats skulle det innebära att risken för 

fysiska skador ökar, förbud mot obehöriga människor krävs för att minska risken och mycket 

annat. Exempelvis när någon obehörig kommer åt folks journaler finns det en risk att dessa 

sprids och därför behöver operativsystem begränsa möjligheten till tillträde. Databasen måste 

begränsa anslutningsmöjligheten till endast vissa applikationer. Det finns många 

säkerhetsåtgärder som måste uppnås vid val av central lagringsplats och risken kvarstår alltid.  

6.3 Framtida arbete 

Det korta perspektivet på arbetet skulle kunna vara att testa andra varianter av databaser för 

att avgöra vilken databaslösning som är snabbast för lagring. Larssons (2014) arbete testar 

MySQL och Neo4j och i detta arbete testas relationsdatabasen MySQL och dokumentbaserade 

CouchDB vilket var önskat från Larssons (2014) och precis som Larsson påstod så genererade 

detta i ett bättre resultat kontra MySQL.  

För att göra arbetet bredare skulle fler tester kunna göras istället för att endast fokusera på 

lagringen, exempelvis även göra mätningar vid läsning. Detta skulle kunna avgöra ifall 

databaserna är kapabla att göra realtidsuppspelningar till programmen som använder Motion 

Capture data. 
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När det kommer till långa perspektivet skulle arbetet kunna användas vid utveckling av en 

cloud-tjänst i realtid som innebär att läkare skulle kunna presentera information för patienter 

och för att diagnostisera patienten via en webbläsare, istället för att bli begränsad till ett visst 

program på en viss dator. Detta skulle ställa krav på att databasen som testas i framtida 

arbeten behöver vara snabb nog för både lagring och läsning för att presentera detta i realtid.  

Om detta arbete skulle införas i filmbranschen skulle lagring av Motion Capture data som 

används i filmbranschen bli ytterligare mer effektivt lagrad med mindre hårddiskutrymme för 

att lagra data som redan finns på andra datorer. Detta genom att lagra Motion Capture data 

på en central plats och skulle medföra en billigare budget för hårdvara och medför även att 

data bara finns på ett ställe och användaren av systemet slipper leta igenom vilken dator som 

behöver användas för just detta projekt.  

Interaktion mellan människa och maskin, där det exempelvis kan vara bil en i trafiken som 

känner av när ett djur ställer sig framför bilen. Allt detta ska ske realtid. Objektet ska kännas 

av o uppfattas som ett farligt objekt. Exempelvis ska den inte stanna för lite löv. Men så fort 

fordonet uppfattar ett farligt objekt så bromsar bilen.  Detta är ett exempel på en tillämpning 

utanför kärnområdet. 

Spel och att interagera med spel skulle kunna göras, där användaren som spelar skannas i 

realtid. Beroende på vilka rörelser som görs sker olika rörelser av objektet. På så vis skulle 

man kunna utveckla en interaktion där användaren känner att objektet finns i närheten och 

man kan påverka det genom att dra isär det eller pressa ihop det. Det gör att spelvärlden blir 

en del av verkligheten. 

I ett framtida arbete skulle mätmetoder med riktiga användare kunna testa systemet och på 

så vis använda en annan metod som skulle resultera i andra mätresultat. Det skulle kunna 

utföras på ett sätt som ger användaren en uppfattning om lagringen går tillräckligt fort även 

vid lagring av hela dokument. Lagringen skulle kunna göras av dokument som är så stora som 

flera minuter och efteråt fråga användaren via formulär om väntetiden var för lång. 
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Appendix A -  PHP-applikation 

<?php 

//Code, comments and design in english 

//Copyright David Aslan 2015 

//version 0.6.2 

//Disable notification 

error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); 

ini_set('display_errors','off'); 

ini_set('max_execution_time', 43200);// to accept longer execution 12h 

 

//settings for database connection 

$options['host'] = "localhost";  

$options['port'] = 5984; 

 

$couch = new CouchSimple($options); // See if we can make a connection 

// Connection to mysql 

$con=mysqli_connect("localhost","root","","exjobb"); 

// Check connection 

if (!$con) { 

    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); 

} 

 

// Declare global variables 

$testresult=""; 

 

// Convert file to array.  

function prepare_file($file){ 

 $arrayName = array( "scenes" => array()); 

 $count=0; 

 $docinfo=""; 

 $scene=""; 

 $object=""; 

 

 //handle line by line from file 

 while(!feof($file)){ 

  $exploded = array(); 

  $count++; 

 

     $line = fgets($file); 

     # do same stuff with the $line 

 

     $exploded = explode(' ', $line); 

     foreach ($exploded as $value) { 

 

      // Input the first three lines 

      if($count==1||$count==2||$count==3){ 

       $docinfo.=$value.""; 
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      } 

      //when first char is a number 

      else if (is_numeric(substr($line, 0, 1))){ 

       $scene=intval($value); 

      } 

      //when string starts whith a char 

      else if (ctype_alpha($value)==true){ 

       $object=$value; 

    $arrayName['scenes'][$scene][$value] = array(); 

      } 

      else{ 

    array_push($arrayName["scenes"][$scene][$object], 

trim($value)); 

      } 

 

     } 

 } 

 

 //remove newlines and add slashes to minimize error. 

 $arrayName['docinfo'] = trim(addslashes($docinfo)); 

 

 return $arrayName;  

} 

 

 

function startcouchdb($INarray, $docsize, $inputs, $iterations, $couch){ 

 //stats for couchdb db 

 $testID=starttest($docsize,$inputs,$iterations,2); 

 $ii=""; 

 

 //slice the important part from array start to end in scenes 

 //$arrayNameSliced = $INarray; 

 // $arrayNameSliced["scenes"] = array_slice($INarray["scenes"], 0, $docsize, true); 

 // array_push($arrayNameSliced["docinfo"], array_slice($INarray, 1, true)) ; 

 

 //convert to json   

 $json = json_encode($INarray); 

 

 //loop for ammount of inputs 

 for ($s=1; $s <=$inputs ; $s++) {  

 $ii++; 

 

  //add array to couchdb 

  for ($i=0; $i < $iterations; $i++) {  

   $ii++; 

 

   $time_start = microtime(TRUE); 

   $resp = $couch->send("PUT", '/exjobb/'.uniqid().'', $json);  
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   $time_end = microtime(TRUE); 

 

   $time = $time_end-$time_start; 

   //Millisecond 

   $time = $time * 1000; 

 

   $GLOBALS['testresult'].="('".$time."', '".$s."', '".$testID."')"; 

   if ($ii<$iterations*$inputs+$inputs){ 

     $GLOBALS['testresult'].=", "; 

   }else{ 

    $GLOBALS['testresult'].="";    

   } 

 

   //Delete db after adding mcdata 

   $resp = $couch->send("DELETE", '/exjobb/');  

 

   //Adding new db. 

   $resp = $couch->send("PUT", '/exjobb/');  

  } 

 

 } 

 addresult($GLOBALS['testresult']); 

 $GLOBALS['testresult']=""; 

}  

 

function startmysql($INarray, $docsize, $inputs, $iterations){ 

 //stats for mysql db 

 $testID=starttest($docsize,$inputs,$iterations,1); 

 //slice the important part from array start to end in scenes 

 //$mysqlArraySliced = array_slice($mysqlArray, 0, $docsize, true); 

 $ii=""; 

 

 //loop for ammount of inputs 

 for ($s=1; $s <=$inputs ; $s++) {  

 $ii++; 

  //Actions to apply test for mysql 

  for ($i=0; $i < $iterations; $i++) {  

   $ii++; 

 

   $time_start_mysql = microtime(TRUE); 

   arraytomysql($INarray); 

   $time_end_mysql = microtime(TRUE); 

 

 

   $time_mysql = $time_end_mysql - $time_start_mysql; 

   $time_mysql = $time_mysql * 1000;  

 

   $GLOBALS['testresult'].="('".$time_mysql."', '".$s."', '".$testID."')"; 
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   if ($ii<$iterations*$inputs+$inputs){ 

     $GLOBALS['testresult'].=", "; 

   }else{ 

    $GLOBALS['testresult'].="";    

   } 

 

   deletemysql(); 

 

  } 

 

 } 

  addresult($GLOBALS['testresult']); 

  $GLOBALS['testresult']=""; 

} 

 

 

function prepare_sql($INarray){ 

 //handle array to be ready for insert in mysql database 

 $mysqlArray = array(); 

 $documentinfo=""; 

 $documentinfo = $INarray['docinfo']; 

 $all_nodes = array(); 

 $all_value = array(); 

 foreach ($INarray as $mcdata => $scenes) { 

     foreach ($scenes as $scene => $nodes) { 

         foreach ($nodes as $node => $positions) { 

    $scenepost=""; 

    $cc=0; 

          foreach ($positions as $position => $value) { 

           $cc++; 

 

        if ($cc==6){ 

         $scenepost.="'".$value."'"; 

        }else{ 

         $scenepost.="'".$value."', "; 

        } 

 

              array_push($all_value,"'$value'"); 

              array_push($all_nodes,"'$node'"); 

          } 

 

    if (next($all_value)){ 

     if ($cc==6){ 

      $scenepost.=""; 

     }else{ 

         $scenepost.="''"; 

     } 

    } 
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          if (next($all_value)){ 

           for ($c=$cc; $c < 5; $c++) {  

         $scenepost.=", ''"; 

         }  

          }else{ 

        $scenepost.=", "; 

          } 

 

          if (current($all_nodes)===next($all_nodes)) { 

             array_push($mysqlArray,"'$documentinfo', '$scene', '$node', 

$scenepost"); 

          }else{ 

             array_push($mysqlArray,"'$documentinfo', '$scene', '$node', 

$scenepost"); 

          } 

 

         } 

     } 

 } 

 return $mysqlArray; 

 

} 

 

function arraytomysql($mysqlArray){ 

 $sql = "INSERT INTO mcData (docinfo, scene, node, pos1, pos2, pos3, pos4, pos5, 

pos6) values "; 

 

 $valuesArr = array(); 

 foreach($mysqlArray as $row){ 

     $valuesArr[] = "(". $row .")"; 

 } 

 

 $sql .= implode(',', $valuesArr); 

 

 if (mysqli_query($GLOBALS['con'], $sql)) { 

     //echo "New record created successfully"; 

 } else { 

     echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($GLOBALS['con']); 

 } 

 

} 

 

function deletemysql(){ 

 $sql = "DROP TABLE exjobb.mcData;"; 

 

 if (mysqli_query($GLOBALS['con'], $sql)) { 

     //echo "New record created successfully"; 
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 } else { 

     echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($GLOBALS['con']); 

 } 

 

 $sql2 = "CREATE TABLE exjobb.mcData (id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

docinfo VARCHAR(200), scene INT, node VARCHAR(20), pos1 VARCHAR(20), pos2 

VARCHAR(20), pos3 VARCHAR(20), pos4 VARCHAR(20), pos5 VARCHAR(20), pos6 

VARCHAR(20), PRIMARY KEY (id))  Engine=INNODB;"; 

 

 if (mysqli_query($GLOBALS['con'], $sql2)) { 

     //echo "New record created successfully"; 

 } else { 

     echo "Error: " . $sql2 . "<br>" . mysqli_error($GLOBALS['con']); 

 } 

} 

 

 

 

function starttest($docsize, $input, $iteration, $db){ 

 // Statestic for test 

 $sql = "INSERT INTO stat (docsize, input, iteration, db) VALUES ('$docsize', '$input', 

'$iteration', '$db')"; 

 

 if (mysqli_query($GLOBALS['con'], $sql)) { 

     //echo "New record created successfully"; 

 } else { 

     echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($GLOBALS['con']); 

 } 

 

 //Collect the new id number 

 $sql2 = "SELECT * FROM stat ORDER BY started DESC LIMIT 1"; 

 $result = mysqli_query($GLOBALS['con'], $sql2); 

 

 if (mysqli_num_rows($result) > 0) { 

     // output data of each row 

     while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

         return $row["id"]; 

     } 

 } else { 

  return 0; 

 } 

} 

 

 

function addresult($results){ 

 //Add result to test 

 $sql = "INSERT INTO test (ms, input, statid) VALUES ". $results .""; 
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 if (mysqli_query($GLOBALS['con'], $sql)) { 

     //echo "New record created successfully"; 

 } else { 

     echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($GLOBALS['con']); 

 } 

 

} 

 

 

 

//run automatic the script to make a full test.  

if(!empty($_POST["fulltest"]=="yes")){ 

 

 //Array on docsize for each file 

 $arrFiles = array(301, 592, 817); 

 foreach ($arrFiles as $doc => $docsize) { 

  if ($docsize==301){ 

   $file = fopen("18_02.amc", "r"); 

   $arrPrep = prepare_file($file); 

 

  }else if ($docsize==592){ 

   $file = fopen("18_03.amc", "r"); 

   $arrPrep = prepare_file($file); 

 

  }else if ($docsize==817){ 

   $file = fopen("05_10.amc", "r"); 

   $arrPrep = prepare_file($file); 

 

  }else{ 

  } 

 

  //Array with ammout of inputs in each test.  

  //$arrInput = array(1000, 100, 10, 1); 

  $arrInput = array(15, 12, 18, 23); 

 

  //Inputs for CouchDB 

  foreach ($arrInput as $key => $value) { 

   startcouchdb($arrPrep, $docsize, $value, 5, $couch); 

 

  } 

 

  //Inputs for mySQL 

  foreach ($arrInput as $key2 => $value2) { 

   $mysqlArray=prepare_sql($arrPrep); 

   startmysql($mysqlArray, $docsize, $value2, 5); 

 

  } 
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  //close acm file 

  fclose($file); 

 

 } 

 

 echo "<script>alert('The execution is complete!')</script>"; 

 

}//run normal test with couchdb 

else if ($_POST["database"]=="couchdb" && $_POST["fulltest"]=="no" && 

isset($_POST["iterations"]) && !empty($_POST["iterations"]) && isset($_POST["inputs"]) 

&& !empty($_POST["inputs"])){ 

 startcouchdb($arrPrep, $docsize, $_POST["inputs"], $_POST["iterations"], $couch); 

 

}else if($_POST["database"]=="mysql" && $_POST["fulltest"]=="no" && 

isset($_POST["iterations"]) && !empty($_POST["iterations"]) && isset($_POST["inputs"]) 

&& !empty($_POST["inputs"])){ 

 startmysql($mysqlArray, $docsize, $_POST["inputs"], $_POST["iterations"]); 

} 

 

 

 

//Disconnect from mysql 

mysqli_close($con); 

 

 

 

class CouchSimple { 

function CouchSimple($options) { 

   foreach($options AS $key => $value) { 

      $this->$key = $value; 

   } 

}  

 

function send($method, $url, $post_data = NULL) { 

  $this->user = ""; 

  $s = fsockopen($this->host, $this->port, $errno, $errstr);  

  if(!$s) { 

     echo "$errno: $errstr\n";  

     return false; 

  }  

 

  $request = "$method $url HTTP/1.0\r\nHost: $this->host\r\n";  

 

  if ($this->user) { 

     $request .= "Authorization: Basic ".base64_encode("$this->user:$this->pass")."\r\n";  

  } 

 

  if($post_data) { 
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     $request .= "Content-Length: ".strlen($post_data)."\r\n\r\n";  

     $request .= "$post_data\r\n"; 

  }  

  else { 

     $request .= "\r\n"; 

  } 

 

  fwrite($s, $request);  

  $response = "";  

 

  while(!feof($s)) { 

     $response .= fgets($s); 

  } 

 

  list($this->headers, $this->body) = explode("\r\n\r\n", $response);  

  return $this->body; 

  } 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>David Aslan &copy; - Storage of Motion Capture Data in NoSQL databases - 

examinaton of CouchDB</title> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

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

</head> 

<body> 

 <header> 

  David Aslan - Storage of Motion Capture Data in NoSQL databases - 

examinaton of CouchDB 

 </header> 

 <nav> 

 </nav> 

 <section> 

  <article> 

    <h2>Genereate simulation</h2> 

   <form action="#" method="post" onsubmit="viewloader(); timer();"> 

    <h5>File:</h5>  

    <div id="chosefile"> 

     <div class="file"> 

      <a href="#"><img class="anim anim1 chosen" 

src="animation/18_02.gif" style="width:60%;"></a> 

      <ul><ol><b>18_02.amc</b></ol><ol>301 

scenes</ol><ol>9034 rows</ol></ul> 

     </div> 

     <div class="file"> 
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      <a href="#"><img class="anim anim2 " 

src="animation/18_03.gif" style="width:60%;"></a> 

      <ul><ol><b>18_03.amc</b></ol><ol>592 

scenes</ol><ol>17764 rows</ol></ul> 

     </div> 

     <div class="file"> 

      <a href="#"><img class="anim anim3 " 

src="animation/05_10.gif" style="width:60%;"></a> 

      <ul><ol><b>05_10.amc</b></ol><ol>817 

scenes</ol><ol>24514 rows</ol></ul> 

     </div> 

    </div>  

    <h5>Full test:</h5>  

    <input type="radio" name="fulltest" value="no" checked 

required onclick="hidesettings();">No 

    <input type="radio" name="fulltest" value="yes" required 

onclick="hidesettings();">Yes 

    <div id="info" class="hide-block"> 

     <p>Warning! This script can take a very long time.</p> 

    </div> 

     <div id="settings" class="view-block"> 

    <h5>Database:</h5>  

    <input type="radio" class="del-req" name="database" 

value="mysql" required>MySQL 

    <input type="radio" class="del-req" name="database" 

value="couchdb" required>CouchDB 

     <h5>Inputs:</h5> 

    <select name="inputs" class="del-req" required> 

     <option value="1">1</option> 

     <option value="10">10</option> 

     <option value="100">100</option> 

     <option value="1000">1000</option>  

    

    </select> 

    <h5>Iterations:</h5> 

    <input type="range" id="rangeIterations" name="iterations" 

value="1" min="1" max="10" 

    oninput="amountII.value=rangeIterations.value" class="del-

req" required> 

    <output name="amountII" for="rangeIterations">0</output> 

    </div> 

    <br> 

    <input type="submit" value="Start test"> 

    <div id="loader" class="hide-block"> 

     <img id="loading" src="loading.png" class="rotating" 

/> 

     <span>Under progess</span> 

     <div id="countup"> 
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       Runtime: 

       <p id="days">00</p> 

       <p class="timeRefDays">days</p> 

       <p style="padding-left:3px;"></p> 

       <p id="hours">00</p> 

       <p class="timeRefHours">:</p> 

       <p id="minutes">00</p> 

       <p class="timeRefMinutes">:</p> 

       <p id="seconds">00</p> 

     </div> 

    </div> 

   </form> 

  </article> 

 </section> 

 <footer> 

 Copyright &copy; 2015 David Aslan - University of Skövde 

 </footer> 

</body> 

</html> 

<?php  

//} 

?> 
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Appendix B -  SQL Struktur 
drop database exjobb; 

create database exjobb; 

use exjobb; 

 

-- documentinfo for the applikation -- 

CREATE TABLE mcData ( 

    id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

    docinfo VARCHAR(200), 

    scene INT, 

    node VARCHAR(20),  

    pos1 VARCHAR(20), 

    pos2 VARCHAR(20), 

    pos3 VARCHAR(20), 

    pos4 VARCHAR(20), 

    pos5 VARCHAR(20), 

    pos6 VARCHAR(20), 

    PRIMARY KEY (id) 

)  Engine=INNODB; 

 

-- statestic for the applikation -- 

CREATE TABLE stat ( 

    id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

    started TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

    docsize SMALLINT, -- 100, 200, 300, rows  

    input SMALLINT, -- 1, 10, 100, 1000 

    iteration TINYINT, 

    db TINYINT,  

    PRIMARY KEY (id) 

)  Engine=INNODB; 

 

 

-- statestic for the applikation -- 

CREATE TABLE test ( 

    id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

    statid INT NOT NULL, 

    input SMALLINT NOT NULL, 

    ms DOUBLE(8,3), 

    PRIMARY KEY (id), 

   FOREIGN KEY (statid) REFERENCES stat (id) 

)  Engine=INNODB; 

 

-- Make view to se all testresults on mysql 

CREATE VIEW resultmysql AS 

SELECT test.id, test.statid, test.input, test.ms, stat.id AS testid, stat.docsize, stat.input AS 

inputs, stat.iteration, stat.db  

FROM exjobb.test  

INNER JOIN exjobb.stat ON test.statid=stat.id 
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Where stat.db=1; 

 

-- Make view to se all testresults on couchdb 

CREATE VIEW resultcouchdb AS 

SELECT test.id, test.statid, test.input, test.ms, stat.id AS testid, stat.docsize, stat.input AS 

inputs, stat.iteration, stat.db  

FROM exjobb.test  

INNER JOIN exjobb.stat ON test.statid=stat.id 

Where stat.db=2; 
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Appendix C -  CSS Struktur 

@charset "utf-8"; 

/* CSS Document */ 

*{ 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

} 

html, body { 

 font-size: 16px; 

 background-color: #76a56e; 

 height: 100%; 

} 

 

body{ 

 color: #000; 

 font-family: 'Dosis', sans-serif; 

 font-weight: normal; 

 /*font-style: normal;*/ 

 -webkit-font-smoothing: antialiased; 

} 

header{ 

 background-color: #548B4B; 

 padding: 5px; 

 color: #fff; 

 font-size: 23px; 

} 

 

section{ 

 margin-left: auto; 

 margin-right: auto; 

 width: 90%; 

} 

article{ 

 margin-top: 15px; 

 background-color: #CBDFC8; 

 padding: 5px; 

} 

#chartdiv { 

 width : 50%; 

 height : 230px; 

} 

.view-block{ 

 display: block; 

} 

.hide-block{ 

 display: none; 

} 
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#loader { 

 padding: 10px; 

} 

#loading { 

 width: 27px; 

 height: 27px;  

} 

.file{ 

 display: inline-block; 

} 

.file ul{ 

  display: block; 

 margin-right: 10px; 

} 

.file{ 

 padding-right: 15px; 

} 

.anim{ 

 float: left; 

 margin-right: 10px;  

 border: 2px solid white;  

} 

.anim:hover{ 

 border: 2px solid yellow; 

} 

.chosen { 

 border: 2px solid #0f0; 

} 

 

#countup p { 

display: inline-block; 

padding: 0px; 

 

margin: 0 0 0px; 

} 

 

@-webkit-keyframes rotating /* Safari and Chrome */ { 

  from { 

    -ms-transform: rotate(0deg); 

    -moz-transform: rotate(0deg); 

    -webkit-transform: rotate(0deg); 

    -o-transform: rotate(0deg); 

    transform: rotate(0deg); 

  } 

  to { 

    -ms-transform: rotate(360deg); 

    -moz-transform: rotate(360deg); 

    -webkit-transform: rotate(360deg); 
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    -o-transform: rotate(360deg); 

    transform: rotate(360deg); 

  } 

} 

@keyframes rotating { 

  from { 

    -ms-transform: rotate(0deg); 

    -moz-transform: rotate(0deg); 

    -webkit-transform: rotate(0deg); 

    -o-transform: rotate(0deg); 

    transform: rotate(0deg); 

  } 

  to { 

    -ms-transform: rotate(360deg); 

    -moz-transform: rotate(360deg); 

    -webkit-transform: rotate(360deg); 

    -o-transform: rotate(360deg); 

    transform: rotate(360deg); 

  } 

} 

 

.rotating { 

 -webkit-animation: rotating 2s linear infinite; 

 -moz-animation: rotating 2s linear infinite; 

 -ms-animation: rotating 2s linear infinite; 

 -o-animation: rotating 2s linear infinite; 

 animation: rotating 2s linear infinite; 

} 

 

footer{ 

 color: #fff; 

 background-color: #376E2E; 

 padding: 5px; 

  

} 
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Appendix D -  JavaScript 

function viewloader(){ 

  var element=document.getElementById("loader"); 

  if(element.className=="view-block"){ 

    element.className="hide-block"; /* Elipsis */ 

  }else{ 

    element.className="view-block"; /* Expand */ 

  } 

} 

function hidesettings(){ 

  var element=document.getElementById("settings"); 

  if(element.className=="view-block"){ 

    element.className="hide-block"; /* Elipsis */ 

  }else{ 

    element.className="view-block"; /* Expand */ 

  } 

 

  var element=document.getElementById("info"); 

  if(element.className=="view-block"){ 

    element.className="hide-block"; /* Elipsis */ 

  }else{ 

    element.className="view-block"; /* Expand */ 

  } 

 

  var inputs = document.getElementsByClassName('del-req'); 

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

      if (inputs[i].required==false){ 

        inputs[i].required=true; 

      }else{ 

        inputs[i].required = false;         

      } 

  } 

} 

 

 

/* 

* Basic Count Up from Date and Time 

* Author: @mrwigster / trulycode.com 

*/ 

function timer() { 

  // Month,Day,Year,Hour,Minute,Second 

  upTime(new Date()); // ****** Change this line! 

} 

 

function upTime(countTo) { 

  now = new Date(); 

  countTo = new Date(countTo); 
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  difference = (now-countTo); 

 

  days=Math.floor(difference/(60*60*1000*24)*1); 

  hours=Math.floor((difference%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1); 

  mins=Math.floor(((difference%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1); 

  secs=Math.floor((((difference%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1); 

 

  document.getElementById('days').firstChild.nodeValue = days; 

  document.getElementById('hours').firstChild.nodeValue = hours; 

  document.getElementById('minutes').firstChild.nodeValue = mins; 

  document.getElementById('seconds').firstChild.nodeValue = secs; 

 

  clearTimeout(upTime.to); 

  upTime.to=setTimeout(function(){ upTime(countTo); },1000); 

} 

 

 


