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Sammanfattning
Scania AB äger komplicerade testsystem som genererar stora och invecklade
mängder av data. Ett av dessa testsystem är Hardware-In-the-Loop riggar (HIL)
som testar elektriska system och genererar elektriska signaler samt resultat av de
utförande testerna. Datat från dessa elektriska signaler skall sedan sparas i JSONfiler. För att dra nytta av Datat måste de sparas i en lämplig databas som kan behandla denna data på ett bra sätt.
Data från elektriska signaler beskriver olika fordonsegenskaper över tiden, vilket
kan betraktas som en multivariat tidsserie.
I det nuvarande systemet lagras och visualiseras data på ett ineffektivt sätt. Syftet
med den första delen av studien är att undersöka 4 relevanta databaser som kan
hantera JSON-filer. Den andra delen av detta arbete handlar om metoder för visualisering av signaler, det vill säga hur signaler kan representeras i form av grafer.
Undersökningsresultat visade att två databaser är mer kvalificerade att ersätta den
nuvarande databasen. CouchDB och PostgreSQL testades för att mäta deras prestanda när det gäller lagring och hämtning av data.
Testresultatet visade att CouchDB har högre prestanda för datahämtning än PostgreSQL. Därefter utvecklades en prototyp vars uppdrag var att visualisera signaler i
webbläsare.
Nyckelord
SQL, NoSQL, JSON, Python, Visualisering, Signaler

Abstract
Scania AB owns the complex test systems that generate complex and large amounts
of data. To take advantage of this data, it must be stored in a suitable database, depending on the data type. One of these test systems is Hardware-In-the-Loop which
tests electrical system and produces large amounts of electrical signals. The data of
these electrical signals will be saved in the form of JSON files.
In the current system, these data are stored and visualized in an inefficient manner.
The purpose of this study was to investigate 4 relevant databases that can handle
JSON files. The second part of this work was to visualize signals in the web browser.
Results of investigations show that two databases were more qualified to replace
the current database. CouchDB and PostgreSQL was a test-item to measure their
performance in terms of response time in relation to file size and the number of
signals.
Results of the tests show that CouchDB has higher performance for retrieving data
than PostgreSQL. Then, a prototype was developed in order to visualize the signals
in the web browser.
Keywords
SQL, NoSQL, JSON, Python, Visualization, Signals
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1 | INLEDNING

1 Inledning
1.1 Företagsbeskrivning
Scania AB är ett globalt och ledande företag vars verksamhet är att tillverka lastbilar och bussar. Företaget äger också verksamhet inom forskning och utveckling av
lastbilskomponenter.
1.2 Problemformulering
Behovet att få tillgång till lagrade data på ett snabbt och enkelt sätt är en grundbeståndsdel för att spara kostnader, tid och resurser. När mängden av data är enorm
krävs det särskilda tekniker av datalagring för att hantera sådana fall. De teknikerna varieras från en databas till en annan.
HIL-riggar är ett simuleringssystem som testar olika lastbilskomponenter och genererar elektriska signaler och testresultat. Signalerna och testresultatet omvandlas
till data och sparas som JSON-filer i mappar på hårddisken. Sedan lagras de i
MongoDB som BSON-format. Den första delen av arbetet handlar om lagring av
dessa signaler på ett effektivt och sökbart sätt. Den nuvarande lösningen har dock
brister, bland annat:




Data blir icke-indexerade och icke-sökbara.
Svårt att koppla ihop data med varandra.
I MongoDB har ett dokument en max storlek på 16 MB. Om en JSON-fil
överskrider den maximala storleken måste en så kallad GridFS, som delar filer i form av små binära filer, användas.

Den andra delen av arbetet handlar om att kunna visualisera data i en webbläsare.
På Scania AB används MATLAB-programvara som ett visualiseringsverktyg för att
kunna analysera data. Denna lösning har brister:



MATLAB måste vara installerad på alla datorer som tillhör testavdelningen.
Det finns ingen koppling mellan testresultatet och signalvisualiseringen.

1.3 Målsättning
Målet med arbetet är att utveckla en prototyp som direkt lagrar
stora växande datamängder i en databas så att data blir åtkomliga och sökbara.
Prototypen bör också visualisera data i en webbläsare för att underlätta arbetet för
testaren i Scania AB. För att uppnå huvudmålet är arbetet uppdelat i tre olika faser: en undersökningsfas, en implementationsfas och en analytiskfas.
1.3.1 Undersökningsfas
 Analys av inspelade data som är sparade i filformat på hårddisken i det nuvarande systemet.
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Utförande av en allmän litteraturstudie omkring olika typer av databaser,
deras begränsningar och annorlunda tekniker för lagring av stora datamängder.
Utförande av en allmän litteraturstudie omkring olika typer av databaser,
deras begränsningar och annorlunda tekniker för lagring av stora datamängder.
Genomföra en förstudie kring relevanta ämnen som visar vad som gjorts i
liknande fall.

1.3.2 Implementationsfas
Med resultaten av förstudier som grund byggdes sedan prototypen. Målet med
dessa prototyper var att kunna:






Lagra direkt de inspelade data i databasen oavsett mängden av data
Söka effektivt efter de önskade signalerna
Plotta grafer för olika signaler i webbläsare
Undvika fördröjningen av datahämtningen från databasen genom att hämta
data av en viss signal och inte en hel fil
Mäta prestanda av utvalda databaser

1.3.3 Analyseringsfas
En jämförande analys med följande mål utförs med hjälp av framtagna prototyper
och utförda tester skulle:




Visa jämförelse mellan SQL- och NoSQL-databaser om datalagringsformat,
prestanda och kapacitet
Visa jämförelse mellan användningen av Matlab och webbläsare för att visualisera de inspelade data
Visa utvärdering och bedömning av prototypens utvalda databaser och metoder av datavisualisering

1.4 Avgränsningar
Avgränsningar i detta arbete var följande:





Scania ställer ett krav att de JSON-filerna som innehåller testresultat kommer att förbli lagrade på MongoDB
Endast ett fåtal databaser och visualiseringsmetoder skulle undersökas
p.g.a. tidsbegränsning av 10 veckor
En prototyp skulle utvecklas med två nödvändiga delar: datalagring och
datavisualisering i en webbläsare
Det skall gå att hämta data för en signal och inte hela filen
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2 Bakgrund
Detta kapitel tar upp en beskrivning av det nuvarande systemet i syfte att få reda
på problem med de nuvarande teknikerna i systemet.
2.1 Beskrivning av det nuvarande systemet
Det nuvarande systemet består utav tre huvuddelar: testdelen, lagringsdelen och
visualiseringsdelen.
2.1.1 Testsystem
Hardware-in-the-Loop (HIL) är ett testsystem som används av konstruktions- och
testingenjörer för att bedöma och värdera komponenter och nya mjukvara till inbyggda system. HIL är ett alternativ till att testa dessa komponenter i kompletta
systemsimuleringar. Detta tillåter testning av nya komponenter och prototyper,
medan den kommunicerar med mjukvarumodeller som simulerar resten av systemet. Att byta ut resten av systemet med datormodeller som kör programvara simuleringar, reducerar kraftigt storleken och komplexitet av hårdvaruprogram och
ökar flexibiliteten och hastigheten för att köra många olika tester och testscenarier.
De fysiska komponenter som testas reagerar på de simulerade signalerna verksamma i hårdvaruprogrammet[1].
2.1.2 Data lagringssystem
Systemet använder sig av MongoDB för att lagra data som är i JSON-format.
MongoDB är en öppen-källkod och en dokumentorienterad databas som är konstruerad för exceptionellt hög prestanda och som utvecklas i C++. BSON är ett filformat vilket används av MongoDB för att lagra och hämta data [2]. De lagrade
data behöver inte ha samma strukturer, vilket gör att dokuments innehåll blir flexibel [3]. BSON-dokument kan vara maximalt 16 MB i MongoDB. För att kunna lagra
filer större än 16 MB använder MongoDB av sig en specifikation så kallad GridFS.
GridFS delar upp filer i mindre binära filer.
I Scania, kan HIL-riggar systemet vara på drift i flera dagar så att de genererade,
inspelade data överskrider den maximala storleken av en BSON-fil. Då sparas data
med hjälp av GridFS och därför blir data icke-sökbara och icke-indexerade. Dessutom måste hela dokumentet hämtas från databasen även om behovet är en liten del
av data. En del av detta arbete är att kunna lösa detta problem.
2.1.3 Visualiseringsverktyg
MATLAB står för Matrix Laboratory som är ett beräkningsprogram och programmeringsspråk. MATLAB är utvecklad av MathWorks och används främst för matematiska och tekniska beräkningar. Syftet med att använda Matlab i nuläget är att
visualisera signaler i form av grafer. Detta verktyg ger bättre förståelse för beteende
av signaler.
Användning av MATLAB har olika brister:


Programmet måste vara installerat på datorer
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Programmet fungerar långsamt och kan möjligen krascha
Ibland kan inte all data visualiseras i grafer
Underhållning och ändring i MATLAB källkod är komplicerad

2.1.4 Inspelade data
Med hjälp av HIL-rigg utförs tester på elektriska komponenter. Efter att testerna är
klara spelas signalerna in och lagras i JSON-filer. Varje signal består av tre attribut:
signalnamn, värden och tidpunkter. Hur data är strukturerade i en JSON-fil visas i
Bilaga-B. De inspelade data kallas hädanefter signaler.
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3 Teori
I detta kapitel beskrivs två huvudsakliga ämnen: databas och visualisering. I det
första delkapitlet introduceras databasämnet och undersöks typer av databaser
och deras egenskaper. I det andra delkapitlet, behandlas visualiseringsämnet.
Många industrier och företag genererar numera stora mängder av data. Datamängdens typer och hur den ska användas avgör vilka databaser, som är mest passande för att lagra denna data. Ofta är denna data också mer omfattande eller
komplex och osammanhängande för människans uppfattningsförmåga att tolka
det. Här uppstår ett stort behov för datavisualisering med hjälp av en lämplig metod i syfte att nå en bättre förståelse för vad som denna data fastställer.
3.1 Databaser
En databas är en uppsättning av data som har en regelbundna och logiskt koherent
struktur på ett sådant sätt att de önskade data lätt kan hämtas och bearbetas[4].
Många företag bland annat Scania använder sig av databaser för att samla in all
data för vidare undersökning, analys, felsökning och utveckling.
Varje databas har sina egna tekniska förmågor vilket medför i naturligtvis fördelar
och nackdelar beroende på vilket system databasen befinner sig i. Vid val av rätt
databas är några specifika egenskaper nödvändiga för att genomföra en utvärdering
och rekommendation. T.ex. databasfrågors hastighet, tillgänglighet, CRUD, indexering, skalbarhet, databasschema och gränssnittet av databasfrågan.
De följande punkterna förklarar de egenskaperna:
Hög tillgänglighet
Detta innebär att alla klienter alltid kan skriva in och läsa ut data från databasen
även om den primära databasservern går ner. Detta uppnås genom att en eller flera
reservdatabaser är redo att ta över operationer om den primära databasservern är
ur funktion[5].
CRUD
CRUD cykeln beskriver elementära funktioner hos en ihållande databas. CRUD står
för (create, read, update and delete) skapa, läsa, uppdatera och ta bort. Dessa
funktioner beskriver också datats livscykel. När en databas inte har fullständigt
stöd till CRUD operationer måste den saknade operationen implementeras i applikationens kod.
Indexering
Ofta är det ett heltal som identifierar platsen för ett dataelement i förhållande till
platsen för ett annat dataelement. Indexering har ofta en signifikant påverkan på
prestandan t.ex. hastighetsökning av databasfrågor.
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Hastigheten
Hastigheten på de databasfrågorna har stor betydelse för en webb applikation. Om
databasfrågor tar för lång tid, kommer detta att ha en kraftig inverkan på latens av
klientapplikationer.
Skalbarhet
Skalbarhet är ett systems förmåga att öka genomströmningen genom att lägga till
resurser för att klara den ökande belastningen. Två metoder, vertikal skalning och
horisontal skalning, används för att ändra infrastrukturen av ett system och således
kunna förbättra prestandan.[7]
1. Vertikal skalning: innebär att ytterligare hårdvaror till befintliga datorer
skall förbättras t.ex. RAM, CPU, etc. Denna metod hjälper visserligen med
att höja upp prestandan av datorer. Men denna metod är inte lönsam för att
de nya och kraftfulla hårdvarorna är kostsamma.
2. Horisontal skalning: gör att databasen distribueras i olika noder och databasservrar och således är data uppdelade i separata databasservrar[7]. Då är
designen skalbar. Utöver detta, kan arbetsbelastningen delas mellan olika
databasservar på ett sådant sätt att överbelastningen förebyggs. Många företag använder sig av horisontal skalning såsom Google, Amazon, eBay.

Figur 3-1 Vertikal skalning och horisontal skalning

Replikering
Master-Slave:
Master-Slave är en modell av kommunikation mellan olika enheter på ett sådant
sätt så att en enhet har kontroll över återstående enheter i samma system. I denna
modell skall uppdateringsförfrågningar först tas emot av en master-enhet som
asynkront skickar till slavar.
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Master-Master:
Master-Master är en metod för replikering i en databas som gör att data kan lagras
av en grupp datorer och uppdateras av någon medlem i gruppen. Fördelen med
denna metod är att om en nod går ner, fortsätter andra noder att uppdatera databasen.
3.1.1 Relationsdatabaser
Relationsdatabasen presenterar data som tabeller. På detta sätt förenklas sökningen, sorteringen och aggregeringen av datat i databasen[8]. Relationsdatabas (RDB)
består av flera tabeller med delvis redundant information. Detta databassystem har
länge varit den vanligaste formen av databaser.
Databashanteringssystemet används för att manipulera datat genom hämtning,
insättning, borttagning. I stället för att spara informationen i en enda stor tabell
(som i ett kalkylark) delar man upp informationen i flera tabeller. Data ur flera tabeller sammanställs genom en operation som kallas för Join (samkörning).
För att säkerställa datalagring till denna typ av databas bör transaktioner ha ACID
egenskaper[5]. ACID står för atomicity, consistency, isolation, durability vilka är
nödvändiga egenskaper i databaser vid transaktionshantering [9]:






Atomicity (atomära) transaktioner måste följa ”allt eller inget”-principen det
vill säga att en transaktion antingen genomförs från början till slut, eller ingen ändring skall ske. Ifall en transaktion inte slutförs skall hela transaktionen återvändas (rollback) [6]
Consistency (Konsistens) betyder att all information i databasen är identisk
och konsekvent. Det får inte finnas några uppgifter i databasen som inte
stämmer med varandra.
Isolation betyder att mellanstegen i en transaktion ska vara otillgängliga för
andra transaktioner. En pågående transaktion ska inte kunna påverka en
annan pågående transaktion.
Durability (hållbara) betyder att när en transaktion är avslutad så sparas resultatet på ett säkert sätt så att den inte kan ångras.

3.1.2 NoSQL Databaser
NoSQL är en typ av databaser som kan lagra stora datamängder. Kraven på NoSQL
databaser är att de skall vara skalbara, snabba, tillgängliga och kunna hantera
många olika typer av information. Det är däremot inte så viktigt att man kan ställa
komplicerade frågor (queries). Beteckningen NoSQL syftar på att man inte kan
ställa frågor med frågespråket SQL till denna typ av databaser. Det finns inga bestämda kriterier för hur en NoSQL databas ska vara uppbyggd som t.ex. Nyckelvärde databas och dokumentorienterad databas. NoSQL databaser används ofta för
att lagra svårkategoriserad information som textdokument, musik och video.
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Egenskaper av NoSQL databaser avgörs av CAP teorem. År 2002 publicerade S.
Gilbert och N. Lynch ett formellt bevis av CAP teorem i sin artikel: ” Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services”
[11].
CAP teorem säger att det är omöjligt för ett distribuerat datorsystem att samtidigt
ge alla tre av följande garantier:
1. Consistency (Konsistens): alla klienter ser omedelbart de senaste uppgifterna även när det gäller uppdateringar
2. Availability (Tillgänglighet): alla klienter kan hitta en kopia av vissa uppgifter även när det gäller att en nod misslyckas. Om någon del av systemet går
ner kan klienter fortfarande komma åt data.
3. Partition tolerance: en databas kan vara uppdelad på flera servrar. Systemet
fortsätter att fungera oberoende av godtyckliga meddelandeförlust eller fel
på en del av systemet.
Nedan kommer de viktigaste typerna av NoSQL databaser:
3.1.2.1 Nyckel-värde databaser
Denna databasmodell är baserad på map eller hashtabeller. Vissa nyckel-värde databaser kan lagra komplexa värde som listor och hashtabeller. Nyckel-värde-par är
extremt snabba för vissa fall, men denna databastyp saknar stöd för komplexa frågor och aggregering. Aggregering betyder generellt att datan kan kombineras till en
ny data. Till den databastypen hör Riak, Redis, Memebase och MemcacheDB[12].
3.1.2.2 Kolumnorienterade databaser
Den grundläggande idén för en kolumnorienterad databas är att data i kolumner
grupperas tillsammans på ett diskblock. I en kolumnorienterad databas är värdena
för en viss kolumn samlokaliserade i samma diskblock, däremot i radorienterad
modell är alla kolumner för varje rad samlokaliserade i samma diskblock. C-Store,
MonetDB och Cassandra är exemplar på denna typ av databaser.
Fördelar med den kolumnorienterad arkitektur:
I en kolumnorienterad databas optimeras frågor som syftar till att aggregera värdena för specifika kolumner eftersom alla värden som ska aggregeras finns i
samma disk block. CPU och IO optimering varierar beroende på arbetsbelastning,
indexering och schema mönster. I allmänhet är frågor som arbetar över flera rader
betydligt snabbare i en kolumnorienterad databas.
En hög kompressionsgrad kan uppnås med mindre resurser. Kompressionsalgoritmen tar bort redundans i data värden. Data som är ständigt återkommande
uppnår högre kompression än data med låg upprepning särskilt om dessa repetitioner är lokaliserade. CPU-överbelastningen av kompression är mycket lägre om
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det kan fungera på isolerade block av data som är grund idén i kolumnorienterade
databaser.
Nackdelar med den kolumnorienterade arkitektur:
Datainsättnings operation är resurskrävande p.g.a. att en rad av data tar plats på
flera block på hårddisken.
3.1.2.3 Dokumentorienterade databaser
En dokumentorienterad databas är icke-relationsdatabas som lagrar och hämtar
data i/från dokumenten i form av JSON, BSON eller YAML[15]. Det finns olika sätt
för att kunna organisera och samla in dokumenten t.ex. collection och tags. Till
skillnad från tabeller i relationsdatabaser, kan en samling (collection) av dokumenten innehålla olika strukturer. Varje dokument identifieras med en unik nyckel och
anses som fristående det vill säga den har inga särskilda relationer med andra dokument. I dokumentorienterade databaser är alla dokument indexerade vilket ger
en effektiv sökning efter en viss data. Det finns många dokumentorienterade databaser framförallt MongoDB och CouchDB.
3.1.2.4 Grafdatabaser
Grafdatabaser återger relationerna mellan databasens element i form av grafer.
Även sökningar i databasen görs genom att följa graferna. De har noder, kanter (relationer) och egenskaper för att representera data. De flesta grafdatabaser använder sig inte av indexering. Varje nod har istället en pekare till angränsande noder[11]. Grafdatabaser är verkningsfulla när det gäller lagring och sökning av data
på individuell nivå, medan relationsdatabaser är mer användbara när samma process ska utföras på ett stort antal uppgifter.
3.2 Visualisering
Mängden av rådata som lagrades i olika databassystem ökade exponentiellt så att
det blev svårt att förstå de data. Rådata är i princip obegriplig data som inte kan
tolkas. Det är enklare att förstå bilder och grafer än massvis av siffror och text. Därför uppstod behovet av ett verktyg för att öka analytisk förmåga hos användaren.
Visualisering som är ett väldigt brett område kommer att tas upp i den inkommande rubriken.
3.2.1 Introduktion till visualisering
Visualisering är ett sätt för att undersöka, utforska rådata[22] utifrån bilder, ritningar och grafer. Eftersom en bild kan ersätta meningar och texter säger John W
Tukey i sin bok ”Exploratory Data Analysis” ”The greatest value of a picture is when
it forces us to notice what we never expected to see”. Det går även att definiera visualisering som en process för att kartlägga information till individens synsinne.
Med hjälp av visualisering kan arean av information, som behöver uppmärksamhet
och förbättring, identifieras.
Visualisering omvandlar data till en visuell form samt utnyttjar fördelarna med
människors naturliga förmåga att snabbt kunna identifiera visuella mönster som
hjälper med observation, bläddring och förståelse av information[23].
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För att betona vikten av visualisering, skall ett tidigare arbete utnyttjas. Datamängder av Anscombe [24] består av fyra små datamängder med lika statiska värden
men annorlunda grafer. Tabell 3-1 visar dessa datamängder.
Tabell 3-1 Datamängder av Anscombe

Dessa datamängder har samma medelvärden 9.0 och 7.5, på x respektive y-värdet.
De har dessutom samma värden på variansen och korrelation. Men graferna till
dessa datamängder skiljer sig från varandra. Figuren 3-2 visar grafer till varje datamängd.

Figur 3-2 Datamängder av Anscombe representeras med olika diagram
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Att förstå stora datamängder är besvärligt och detta kan således leda till att missa
dolda mönster inom data. Utifrån exemplet är det tydligt att visualisering hjälper
att upptäcka alla möjliga mönster. Då hastiga och felaktiga beslut kan förebyggas.
Det finns många på varandra följande steg för att lyckas med presentation av data.
Ifall ett steg inte finns i processen kan detta leda till att en felaktig mening visas för
användaren. Lagrade data skall till att börja med hämtas antingen från nätet, fil
eller hårddisk. Om mängden av data är stor ska fokus ligga bara på de användbara
data. Efteråt ska data filtreras och detta kräver avancerade matematiska moduler.
Nu ska mönster upprättas och visualiseras. Det är oerhört viktigt att användaren
känner till datatypen för att kunna välja rätt visualiserade modeller såsom bar, graf,
träd eller diagram.
3.2.2 Problem inför tillämpning av visualisering
 Representation: att kunna utföra en kodning på rådata som omvandlas till
ett visuellt format som ger information till användaren. Tre aspekter måste
tas hänsyn till innan tillämpning av representation: datatyper, komplexitet
av data samt perception och kognition.
 Presentation: fokus ska ligga på vilket sätt det kodade data skall visas samt
vilken del av data som skall visas för användaren. t.ex. att visa alla sidor till
en bok på datorskärmen leder till att data blir oläsbara. Ett sätt att lösa detta
problem är att visa en sida åt gången.
 Interaktion: Att förbättra interaktion mellan individen och dator ger en tydlig förståelse och en mental modell från visualisering av data. Interaktion
kan vara med synsinne t.ex. en färgad karta till en stad är redan synlig kodad
data och individen kan enkelt ha all information. Att röra datormus är ett
annat sätt för interaktion
3.2.3 Icke-funktionella krav på visualiseringsverktyg
Visualiserings programvaruverktyg är centrala för att skapa framgångsrika visualiseringar. Sådana system måste omfatta flera icke-funktionella krav för att vara effektiva.
Relevanta attribut inkluderar följande[27]:






Effektivitet: Programvaran ska snabbt producera visualiseringar. Det tar
minuter för vissa applikationer men bråkdelar av en sekund för andra.
Skalbarhet: Programvaran ska kunna hantera stora datamängder inom
givna prestanda och resurs gränser.
A n v ä n d a r v ä n l i g h e t : Programvaran bör ha ett gränssnitt som är både
användarvänligt och lätt att läras av avsedda användargrupper.
Anpassningsbarhet: Programvaran bör ha ett enkelt och effektivt sätt att anpassa sig efter specifika uppgifter, scenarier, problem eller datamängder.
Tillgänglighet: Programvaran ska vara tillgänglig för den avsedda användargruppen under särskilda förhållanden (t.ex. licens och plattform).
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4 Metoder och resultat
Det följande kapitlet kommer att beskriva valda metodik, tillvägagångssätt samt
möjliga lösningsmetoder för att kunna gå från problemställningar i kapitel 1.2 till
att uppfylla målen i kapitel 1.3.
4.1 Litteraturstudie
Flera böcker och vetenskapliga artiklar som handlar om olika datalagringssystem
och visualiseringstekniker har använts.
4.1.1 Undersökning av databaser
Denna undersökning är baserad på att ta fram de relevanta databaser och utföra en
jämförelse mellan dem. För att välja ut rätt kandidat måste databasens egenskaper
överensstämma med företagets krav.



En databas med stöd till stora JSON-filer som datamodell och hög prestanda
att utföra lagring, sökning och indexering
Datalagringssystemet ska vara skalbart genom tillägg av servrar på ett sådant sätt att systemet i helhet inte påverkas

På grund av tidsbegränsning av arbetet, valdes de följande databaserna för att studeras:
4.1.1.1 PostgreSQL
PostgreSQL är en öppen källkod objekt relations databashanteringssystem. Elasticitet, kreativitet och kompatibilitet är viktiga egenskaper som PostgreSQL erbjuder.
Databasen är ett plattformsoberoende och kan köras på de flesta moderna operativsystem såsom Windows, Mac och Linux. Det är SQL databas och är ACID - kompatibel[11]. PostgreSQL är känd som en hållbar databas under längre perioder. I
många fall kräver PostgreSQL inget eller lite underhåll[25].
PostgreSQL har följande egenskaper:


Utmärkt SQL standarder följs upp till SQL 2008. Den har fullt stöd för
främmande nycklar, samkörning, vyer, triggar och lagrade procedurer (på
flera programmeringsspråk)[26].



Klient-serverarkitektur. Kommunikationen mellan klienten och servern sker
normalt via TCP/IP-protokoll eller via Linuxsocket. PostgreSQL kan hantera
flera anslutningar från en klient[11]. PostgreSQL förgrenar en ny process för
varje ny anslutning. Dessa processer kommunicerar med varandra utan
störning av serverns huvudprocess (postgres)[11].



Bra samtidighetskontroll där läsare och skrivare inte blockerar varandra.
PostgreSQL val den första databasen utformades med den här funktionen.
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Den erbjuder en komplett och fullständig implementation. I PostgreSQL kallas denna funktion ”Multi-Version Concurrency Control (MVCC)”[26].


Systemet är konfigurerbart. Nästan alla PostgreSQL komponenter kan konfigureras såsom loggar, planerare, statistisk analysator och lagringshanterare. PostgreSQL är också utbyggbart för många typer av applikationer.



Utmärkt skalbarhet och prestanda med omfattande inställningsfunktioner. PostgreSQL är skalbar både i det stora mängd data som kan
hanteras och i antalet samtidiga användare som kan rymmas. Det
finns aktiva PostgreSQL system i produktionsmiljöer som hanterar
mer än 4 terabyte data[26].

PostgreSQL arkitektur:
PostgreSQL server arkitektur (se figur 4-1) kan delas in i fyra delsystem enligt följande[11]:
 Process manager: hanterar klientanslutningar som förgrening (forking) och
avslutande av en process.
 Query processor: När en klient skickar en fråga till PostgreSQL analyseras
frågan av tolken(Parser), och sedan bestämmer (traffic cop) delsystemet frågetyp. En ”utility” frågan skickas till (Utilities) delsystemet. Val-, infognings, uppdaterings- och borttagningsfrågor omskrivs av (Rewriter) därefter genereras en exekveringsplan av (Planner). Slutligen exekveras frågan och resultatet returneras till klienten.
 Utilities: Ett delsystem ger ett medel för att upprätthålla databasen som
uppdatering av statistik, exportering och importering av data med ett visst
format och loggning.
 Storage manager: Hanterar cacheminnet, disk buffertar och fördelning av
lagringen.

Figur 4-1 PostgreSQL arkitektur
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Replikering:
PostgreSQL stöder replikering via strömning. Strömmande replikering är en
primär-sekundär replikering som använder filbaserad log transportering.
Strömmande replikering är en binär replikeringsteknik, eftersom SQL-satser
inte analyseras. Den bygger på att ta en ögonblicksbild av primär noden, och
sedan transporterar ändringarna från primär noden till sekundär noden och kör
dem på sekundära noden. Den stödjer synkron och asynkron replikering samt
kaskad replikering[11].
4.1.1.2 Cassandra
Apache Cassandra är en öppen källkod distribuerad databas management system
för att hantera stora mängder data över många servrar vilket ger hög tillgänglighet
utan en enskild felpunkt. Cassandra tillhandahåller robust stöd för kluster som
sträcker sig över flera datacenter. Asynkron replikering möjliggör minskning av
fördröjning av svarstid mellan datacenter och klienter[13]. Cassandra är byggd på
Amazons Dynamo och Googles BigTable och använder deras teknik.
Cassandra arkitektur:
Cassandra arkitektur erbjuder skalbarhet, prestanda och kontinuerlig drifttid till
denna databas. Istället för att använda en äldre primär-sekundär eller en manuell
och svår att underhålla delad konstruktion har Cassandra "ring" arkitektur som är
elegant, lätt att installera och underhålla. I figur4-2 visas Cassandra ring arkitektur.

Figur 4-2: Cassandra ring arkitektur.

Cassandra data inskrivning
Figur 4-3 ger en översikt av Cassandra datainskrivning-väg som beskrivs i följande.
Data som skrivs till en Cassandra nod skrivs först på diskens log-fil (Commit log)
för utförda operationer och skrivs sedan till en minnesbaserad struktur som kallas
”memtable”. När en ”memtable” storlek överskrider ett konfigurerbart gränsvärde
skrivs data till en oföränderlig fil på disken som kallas SSTable. Buffring inskrivs i
minnet och detta gör att inskrivning med många megabyte disk I/ O alltid ska vara
en hel sekventiell operation som händer samtidigt istället för en åt gången under en
lång period.
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Figur 4-3: Cassandra write path

Cassandra data utläsning
För en läs operation (se figur 4-4) använder Cassandra en s.k. Bloom filter som är
en datastruktur i minnet. Detta filter kontrollerar sannolikheten för en SSTable att
ha efterfrågade data. Bloom filter kan berätta mycket snabbt om filen har det efterfrågade data eller inte. Om svaret är en trevande ja, frågar Cassandra om ett ytterligare lager i minne cachar vilket hämtar de komprimerade data på disken. Om svaret är nej läser Cassandra inte detta SSTable alls och går vidare till nästa SSTable.

Figur 4-4: Cassandra reading path

4.1.1.3 MongoDB
En av de mest populära icke-relationsdatabas enligt DB engine hemsidan [10].
MongoDB är en C++ öppen källkod och en JSON dokumentorienterade databas
som internt använder sig av en binär kodad variant av JSON-filer kallas BSON[15].
MongoDB:s arkitektur består av samlingar och varje samling innehåller minst ett
dokument. Det är inte ett krav att dokumenten under samma samling skall ha nöd-
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vändigtvis samma struktur det vill säga samma nycklar eller värden. Denna databas
sammankopplar mellan nyckelvärde-databaser och relationsdatabaser då
MongoDB är skalbar och högprestanda.
Fördelar med att använda MongoDB:
Sharding:
”Sharding” som ses i figur 4-5 eller horisontal skalning är en av de viktiga egenskaperna som MongoDB stödjer. Denna metod gör att de stora datamängderna
splittras i olika Shards (databasservar)för att kunna hantera hög arbetsbelastning
[16]. Följande figur ger ytterligare förståelse om hur Sharding funkar.

Figur 4-5: Översikt om Shardings funktionalitet.

Hög tillgänglighet:
Replikation är en mekanism för att öka datatillgänglighet genom att duplicera data
i olika databasservrar [17] och således undvikas förlust av data. Att implementera
den mekanism använder MongoDB en så kallad ”Replica set” som består av en
grupp MongoDB instanser med samma datamängd. En av de instanser skall bli
primär instans och tar då emot alla skrivande operationer. Däremot blir de återstående instanser sekundära instanser och deras roll är att tillämpa alla inkommande
operationer från den primära instansen. Ifall den primära instansen inte är tillgänglig kommer en omröstning att ske bland de sekundära instanserna för att välja
ut en ny primär instans. På det sättet är åtkomsten till data alltid tillgänglig.
Indexering:
Ifall index inte finns, måste MongoDB läsa alla dokument i en samling. Detta leder
till förlust av tid och resurser. MongoDB erbjuder många typer av indexering beroende på vad för typ av data som eftersöks. En standard ID är en index som genereras vid skapandet av ett dokument om användaren inte själv har skapat den. Denna
index är unik och dokument får inte ha samma ID. ”Single field” är en annan typ av
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index som användaren skapar för att förenkla frågor och få svaret från databasen.
Många dokument har ett gemensamt fält och då kan ett index skapas för att sortera
de dokumenten med avseende på detta fält. ”Compound index” liknar ”Single field”
men det går att skapa index med flera fält. Ordningen av fält i index är oerhört viktigt eftersom den avgör hur frågor skall utföras.
Nackdelar med att använda MongoDB:
Dokumentet i MongoDB har maximala storleken med 16 MB därför måste data
modelleras och optimeras. Denna databas hanterar datamängden som är större än
16 MB genom GridFS. Men det påverkar prestandan och hastigheten av databasen.
MongoDB har inte stöd för JOIN så att det inte går att samtidigt söka data i olika
samlingar.
4.1.1.4 CouchDB
Apache CouchDB är en skalbar, feltolerant, och schemafria dokumentorienterad
databas skriven i Erlang. Den kan användas när en traditionell SQL-databas inte är
den bästa lösningen på det existerande problemet. Men det betyder inte alls att
CouchDB passar för alla problem[18]. Dokument är den primära enheten av data i
CouchDB och består av ett obegränsat antal fält och bilagor. Dokumentet inkluderar också metadata som upprätthålls av databassystemet.
CouchDB erbjuder flera funktioner t.ex.[19]





En RESTful HTTP/JSON API nås av många programmeringsbibliotek och
verktyg.
Inkrementell och flexibel replikering med konflikthantering.
Inkrementell MapReduce databasfrågor skrivna på alla språk (JavaScript
stöd inbyggt).
Ett webbläsarbaserat GUI och hanteringsverktyg (Futon).

Multi-Version Concurrency Control (MVCC):
CouchDB läs operationer använder en Multi-Version samtidighetstyrning (MVCC)
modell, se figur 4-6, där varje klient ser en konsekvent bild av databasen från början till slutet av läsning. I CouchDB:s dokument är uppdateringsmodellen icke-låst
och optimistisk. Klientapplikationer redigerar dokument genom att ladda ner dokument, tillämpa ändringar och spara dem tillbaka till databasen. Om en annan
klient redigerar samma dokument kan den göra ändringar på dokument. Men klienten får ett redigeringskonflikt fel när dokumentet ska sparas. För att lösa uppdateringskonflikten kan den senaste dokumentversion öppnas, redigeringar tillämpas
och uppdateringen köras igen. Dokument uppdateringar (lägga till, redigera, ta
bort) blir antingen lyckade eller misslyckade. Databasen innehåller aldrig sparade
eller redigerade dokument[19].
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Figur 4-6: MVCC för CouchDB

ACID i CouchDB:
CouchDB system erbjuder alla ACID egenskaper. CouchDB överskriver aldrig
"committed" data eller tillhörande strukturer. Databasfilen är alltid i ett konsekvent tillstånd. Databasens läsare är icke-låsta och behöver aldrig vänta på databasens skrivare eller andra läsare. Klienter kan läsa dokument, utan att någon som
utlåses eller blir avbruten av samtidiga uppdateringar, hos samma dokument. Dokumenten är indexerade i b-träd via deras namn (DocID) och en sekvens-ID. Varje
uppdatering till en databas instans genererar ett nytt sekvensnummer. Sekvens ID
används senare för att hitta förändringar i en databas[19].
Komprimering i CouchDB:
Vid en viss tidpunkt i schemat eller när databasfilen överstiger en viss mängd av
bortkastat utrymme kloner komprimeringsprocessen all aktivt data till en ny fil och
raderas den gamla filen. Databasen förblir tillgänglig hela tiden och alla uppdateringar och läsningar får slutföras. Den gamla filen tas bort först när alla data har
kopierats och alla användare övergått till den nya filen[19].
CouchDB vyer:
CouchDB har en speciell uppsättning av dokument. Dessa dokument kallas "design" dokument som användaren kan definiera "Map-Reduce" frågor till databasen
i. Resultaten av "Map-Reduce" funktionen indexeras i "views" som inkrementellt
uppdateras när databasen uppdateras. CouchDB erbjuder också temporära vyer.
Temporära vyer måste också indexeras vilket för stora databaser kan ta tid att
minska nyttan av ad hoc sökfunktionen[21].
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4.2 Design av prototyp
Prototypen skall uppfylla kraven i kapitel 1.3. Utvecklingsprocess av prototypen är
baserad på en jämförelse mellan olika databaser som är ett resultat av en utförande
studie. Tabell 4-1 representerar en jämförelse mellan 4 databaser.
Tabell 4-1: Jämförelse mellan 4 databaser

Databas

MongoDB

CouchDB

NoSQL/

NoSQL/

Typ av databas

PostgreSQL

Cassandra
NoSQL/

SQL
Dokument Dokument

Kolumnorienterad, Nyckel-värde

JSON-format Stöd

Ja

Ja

Ja

Nej

Max JSON-fil storlek

16MB

4GB

1GB

2GB, rekommenderad <10MB

RESTful API

Nej

Ja

Nej

Nej

Samtidighetskontroll

Låsning

MVCC

MVCC

atomic, isolated, and durable transactions

Vertikal

Horisontal

Skalbarhet

Horisontal Horisontal

4.2.1 databas urval
MongoDB:
BSON-dokument har en maximal storlek på 16 MB. Om datastorleken är större än
16 MB måste specifikationen GridFS användas för att dela ett dokument i små filer.
I det nuvarande systemet går det inte att begränsa storleken på de inspelade data
det vill säga dokumentets storlek kan vara mer än den maximala gränsen. Då måste
alla dokument sparas i GridFS format. GridFS sparar data i binära format som i
princip är icke-sökbara. Därför måste hela dokument hämtas för att kunna sökas
igenom. Detta visade att MongoDB leder till slöseri av tid och resurser.
PostgreSQL:
För att jämföra mellan SQL databaser och NoSQL databaser utvaldes PostgreSQL.
PostgreSQL har stöd för JSON-format vilket omfattar indexering och söknings
funktioner. Utöver det bjuder denna databas på 1 GB storlek per dokument vilket
löser problemet med stora JSON-filer. PostgreSQL är en vertikal databas vilket betyder att skalbarhet sker genom att förbättra samma servers hårdvara (CPU, RAM
och hårddisk). PostgreSQL är inbyggd på tuppel kompression som i inte är särskilt
bra. Den är bra på att komprimera långa strängar av identiska byte, men den är
dålig på att komprimera JSON-filer. Denna databas är en bra lösning eftersom
Scania AB nuförtiden använder sig av en enda server för datalagring.
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Cassandra DB:
I det nuvarande systemet har Scania bara en server för att spara det inspelade data.
Cassandra anpassar sig mest för distribuerade system det vill säga flera servrar.
Detta innebär att Cassandra förlorar sin största fördel. Därtill rekommenderar Cassandra utvecklare att storleken på en JSON-fil skall vara mindre än 10MB för att
öka prestanda[28] vilket är olämpligt för inspelade data som har lätt att överstiga
denna gräns. Ovan tyder på att Cassandra inte är den bästa kandidaten för detta
arbete.
CouchDB:
CouchDB är en lämplig lösning för datalagringssystem hos Scania. Den har till och
börja med ett fullt stöd för JSON-format. Det vill säga att CouchDB tar emot och
returnerar JSON-filer. Dessutom kan den spara väldigt stora dokument upp till
4GB. CouchDB använder HTTP protokoll för att lagra och returnera data. HTTP är
ett lätt vikt protokoll som har stöd i nästan alla programmeringsspråk. Prestanda
av CouchDB håller sig i samma nivå med antingen en eller flera noder. När det gäller komprimering använder CouchDB av sig Google snappy som är väldigt effektiv
med både komprimering ratio, hastighet av komprimering och dekomprimering.
Då är CouchDB en lämplig lösning eftersom den uppfyller arbetesmålsättningen.
4.2.2 Visualiseringsverktyg
Visualiserings programvara kan delas upp till tre olika kategorier: bibliotek, applikations ramverk eller nyckelfärdiga projekt.
Visualiseringsverktyg hos Scania:
Scania använder två olika visualiseringsverktyg som inte är webbläsarbaserat.
Dessa två verktyg är:
1. MATLAB: en populära programvara kan vara skräddarsydd för användarens
behov genom att skriva egen kod. Denna är tillämpad i olika applikationer
såsom signal- och bildbehandling, kommunikationer, kontroll av design system, tester och mätningar, finansiell modellering och analys etc.… Nackdelar med detta är att ett program som är skriven i MATLAB kan endast köras i
MATLAB plattformar, den är också seg, kräver resurser, och har inte bra
gränssnitt.
2. CANalyzer: är en utvecklings- och analyserings verktyg för CAN (Controller
Area Network) bussar systemen och är utvecklad av VECTOR. Syftet med
denna programvara är att simulera kommunikationstrafik med hjälp av
kraftfulla och grundläggande funktioner. Nackdelen med CANalyzer är att
den kan visualisera bara datatrafik signaler men inte input/output signaler.
Förslag till nya visualiseringsverktyg:
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Ett krav i detta arbete är att visualisering ska äga rum på en webbläsare. Då är lokala programvaror som MATLAB inte passande i detta arbete.
Urvalet av visualiseringsverktyget är baserat på punkterna i avsnitten 3.2.2, 3.2.3
och testarnas behov. Problemet med representation är redan löst eftersom data av
signaler inte är en rådata, med ett annat ord signaler kan visualiseras direkt.
Många Javascript bibliotek används som webbaserade visualiseringsverktyg utvecklade för presentation och interaktion. På grund av tidsbegränsningen av arbetet går det inte att utveckla eget Javascript bibliotek. Problemet med det färdiga
Javascript bibliotek är att de saknar detaljerade dokumentation. Det går inte att
bestämma det mest lämpliga biblioteket som tillfredsställer testarna.
Tre olika Javascript bibliotek har blivit utvalda för att kunna visualisera data på
webbläsaren. Valet av de biblioteken är baserat på vissa kriterier såsom animation,
zoomning etc.






4.3

Canvasjs: Ett Javascript bibliotek som erbjuder till ett så enkelt API och
körs i olika enheter. Det finns 24 typer av diagram som bjuds av detta bibliotek t.ex. linje, kolumn, bar, arean etc. Dessutom har det stöd till olika webb
browser. Det här biblioteket är gratis bara för studenter och utvecklare.
NVD3.js: Detta Javascript bibliotek byggs på D3.js och utvecklas av ett team
på Novus Partners. Den grafikwebb teknologie som använts i detta bibliotek
kallas för SVG (står för Scalable Vector Graphics). Som Canvasjs, kan NVD3
visualisera data med olika typer av diagram. Det är också helt gratis.
Dygraphs: Det är ett bibliotek som inte har massa typer av diagram jämfört
med de 2 föregående biblioteken.
Resultat

4.3.1 Databas Test
I syfte att välja den mest lämplig databasen, utfördes tester med hjälp av två Python-script, en för PostgreSQL och den andra för CouchDB. Testerna genomfördes
på en databasserver med egenskaper listade i Tabell 4-2. De testerna är baserade
på att mäta tiden för lagring och hämtning av JSON-filer. I testerna användes 58
JSON-filer som innehåller data av elektriska signaler. De 58 JSON-filer har total
storlek på 520 MB. Varje Python-script kan delas i två delar. Den första delen var
för att lagra alla JSON-filer, en i taget med hjälp av iteration. Den andra delen var
att hämta data från databasen. Denna del hämtade tre typer av data som är dokumentnamn, signalnamn och själva data av signaler. För en bättre översikt se BilagaB som innehåller hur data är strukturerad i JSON-filer. Lagrings- och hämtningstider sparades i en text-fil via samma Python-script. Resultatet av dessa tester bestämde vilken databas som är mest lämplig för detta arbete.
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Tabell 4-2 Databasserver egenskaper

Servers egenskaper
Total fysisk minne

5671 MB

CPU

Intel Core i3-3217U@1.8GHz X 4

Operativsystem

Ubuntu 16.04 LTS amd64

Linux kärna

4.4.0-22-generic

Python

2.7

Lagringsresultat:
Python-testscript körde en förfråga för varje databas med syftet på att lagra alla
JSON-filer, en per gång med hjälp av iteration. Målet med denna förfråga var att
mäta tiden för att lagra varje JSON-fil. Enligt testresultatet i figur 4-7 visar det sig
att PostgreSQL är bättre än CouchDB när det gäller tiden av datalagring.

Figur 4-7 Visar lagringstid för CouchDB och PostgrSQL i relation med fil storlek

Hämtningsresultat:
För att kunna mäta tiden av datahämtning, utfördes tre olika förfågningar. Förfrågan 1 (se Bilaga-A) hämtar alla dokumentnamn av de 58 JSON-filer som finns i
båda databaser. Dokumentnamnet är det namnet till själva JSON-fil (se Bilaga-B).
Tabell 4-3 visar att PostgreSQL tar mindre tid än CouchDB.
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Tabell 4-3 Resultat av frågan1

Förfråga 1

CouchDB

PostgreSQL

Tid

8.67 ms

3.47 ms

Förfrågan 2 (se Bilaga-A) hämtar alla signalnamn som finns i varje JSON-fil. Resultatet av denna förfråga kan ses i figur 4-8 där ser man att PostgreSQL har längre tid
än CouchDB. Det är tydligt att PostgreSQL påverkas av två faktorer: antal signaler i
en JSON-fil och storlek av JSON-fil. Däremot har de här två faktorerna nästan ingen inverkan på CouchDB. Således har CouchDB mindre tid än PostgreSQL angående denna förfråga.

Figur 4-8 Tid för att hämta signalnamn i relation med filstorlek och antal signaler.

Hämtning av alla signaler i en JSON-fil sker genom förfrågan 3 (se Bilaga-A), men
det skall bli en signal i taget med hjälp av iteration. Man märker i figur 4-9 att antal
signaler i en JSON-fil och storlek av filer påverkar prestandan av PostgreSQL. Där-

Figur 4-9 Tid för att hämta själva signaler i relation med filstorlek och antal signaler.
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emot påverkas CouchDB inte alls av antal signaler. Storleken av JSON-filer har en
obetydlig påverkan på CouchDB.
4.3.2 Implementation av visualiserings bibliotek
I detta deltest undersökts beteendet och visualiseringstid av tre visualiseringsbibliotek som är Canvasjs, Dygraghs och NVD3. För att kunna genomföra detta deltest
utvecklades en webbsida med hjälp av HTML, CSS och Javascript. Uppgiften med
den webbsidan var att hämta data från CouchDB och visualisera detta data (signaler) i en webbläsare. Hur signaler skall visualiseras, illustreras i figur 4-10. Olika
webbläsare såsom IE, Chrome och Opera samt olika plattform (Linux, Windows)
användes under detta deltest. Resultat av detta deltest diskuteras i delkapitel 5.2.

Figur 4-10 Ett exempel från Canvasjs som illustrerar hur en visualisering av en signal ska vara.

4.3.3 Prototyp för det nya systemet
Efter förstudien och testning av olika databaser och Javascript bibliotek, utarbetas
ett förslag om det nya systemet vilket illustreras i figuren 4-11 .
Detta framkastade system skall behålla en del av det nuvarande systemet och utföra

Figur 4-11 Förslaget om det nya systemet

ändring på databasen och presentation av data. De inspelade data skall migrera
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från MongoDB till CouchDB. När det gäller visualisering av data, ersätts MATLAB
mot Canvasjs. Lösningen resulterar också en ändring på systems arkitektur på ett
sådant sätt att 2-lager arkitektur skall prioriteras över 3-lager arkitektur.
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5 Analys och diskussion
5.1 Prestanda av databaser
Prestanda av databaser består av hämtning och lagring av data vilket har mätts i
sektion 4.3.1. Figur 4-7 visar att PostgreSQL är mer effektiv än CouchDB när det
gäller lagring av JSON-filer. En viktig faktor som negativt påverkar lagringshastighet är storleken av JSON-filer. T.ex. en JSON-fil på 20 MB tar ofta 2.8 sekunder
med PostgreSQL och 9.3 sekunder med CouchDB. På grund av filerna inte uppdateras har lagrings operation haft en relativ påverkan på systemet i helhet.
Tre olika förfrågningar har testats för att mäta hastigheten av data datahämtning
från databasen och effektiviteten av indexering. Hämtnings operation är viktigt i
systemet eftersom användaren vill ta reda hur tester i Scania labb har gått och inte
göra ändringar i själva databasen. Denna operation körs dessutom obestämt antal
gånger per flera användare därför ligger arbetsbelastningen på datahämtningen.
Resultat till förfråga 1 syns i tabell 4-3 där PostgreSQL har mindre svarstid än
CouchDB. PostgreSQL:s tabell består av 3 kolumner: Id, Name och Data. Id autogenereras av databasen, Name är namnet till filen och Data är själva JSON-filen.
Sökning efter namnet till en fil funkar på ett väldigt snabbt sätt eftersom namnet
lagras i en kolumn som matchar en index i tabellen. CouchDB använder däremot
en vy för att hämta dokumentnamn från själva dokumentet. Skillnaden mellan
svarstid av de 2 databaser är nästan 5 ms som inte är anmärkningsvärd.
Figur 4-8 ger en översikt på den tiden som tas av databaserna för att hämta alla
signalnamn per dokument. PostgreSQL tar mycket längre tid att utföra förfråga 2
än CouchDB gör. Två faktorer påverkar fördröjning på förfråga 2. De faktorerna är
storlek och antal signaler i JSON-fil. Förklaring till denna fördröjning är att PostgreSQL kör en iteration som söker efter signalnamn igenom hela dokument. På
samma sätt som i förfråga 1 använder CouchDB en vy som resulterar i mycket
snabbare svarstid. Jämfört med PostgreSQL, hämtar CouchDB signalnamn utan att
behöva en loop. Eftersom svarstid ligger på nära till 0 ms kan man säga i detta fall
att databasen inte påverkas av filstorlek och antal signaler.
Fördröjning sker även på förfråga 3 hos PostgreSQL. Figur 4-9 visar en uppenbar
skillnad mellan de 2 databaserna. Tekniker för datahämtning är samma i förfråga
2. Det är fortfarande samma faktorer som påverkar prestandan av PostgreSQL till
skillnad från CouchDB som bara påverkas av filstorlek.
En enkel beräkning av summan till svarstid på alla tre förfrågor visar att CouchDB
är mycket snabbare än PostgreSQL på datahämtning.
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5.2 Visualisering
Canvasjs: Detta bibliotek klarade visualisering av 50 signaler inom mindre än 5
sekunder. Alla önskade information syns tydligt på webbsidan.
Dygraphs: Man kunde representera flera signaler m.h.a. detta bibliotek. Det tog 7
sekunder för att visualisera 50 signaler. Att visa tidsstämplar på graferna var ett
krav i arbetet med visualisering. Dessvärre kan detta bibliotek inte visa tidsstämplar om de inte skär tidpunkterna som finns i själva signalen (se Bilaga-B).
NVD3: NVD3 kraschar redan vid visualisering av första signal på grund av stora
antal punkter som skall representeras.
5.3 Två lager arkitektur
CouchDB har stöd till RESTful API via HTTP protokoll. Alla REST operationer
sker via HTTP vilket innebär att klient kan direkt kommunicera med databasen
utan behov av en mellanprogramvara. 2-lager arkitektur har några fördelar såsom
att applikationer kan lätt utvecklas och underhållas och kommunikationen är
snabbare.
5.4 Den ekonomiska och arbetsmiljömässiga vinsten av det nya systemet
Det nya systemet bidrar till att RESI teamet får en tydlig inblick över utförande tester och fattar snabbare beslut. Detta leder till att projekt tar mindre tid att slutföras. Detta system hjälper dessutom med att hårddisken håller mycket mer data
med hjälp av CouchDB kompression som är upp till 75 %. CouchDB kunde reducera storleken på filerna från 520 MB till 104 MB.
Med den nya lösningen skapas möjlighet för bättre arbetsmiljöförutsättningar genom att minska arbetsbelastning på anställda. Lösningen för visualisering främjar
sökningen efter signaler och bjuder användaren till ett enkelt utseende på en webbläsare. Därför går det snabbare att analysera signaler och utgöra en tydlig bild på
testresultat.
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6 Slutsatser
I detta arbete utfördes en studie om skillnaden mellan olika databaser med avseende på egenskaper av datalagring och prestanda. Målet med denna del av studie är
att hitta en databas som kan hantera lagring av stora JSON-filer på ett sådant sätt
att data blir indexerade och sökbara. Den andra del av studie handlar om att visualisera data som finns i dessa JSON-filer i en webbläsare.
En prototyp utvecklades där en NoSQL och SQL databas implementerades. Denna
bidrog till att testa äkta filer från Scania AB. Testresultat visade att CouchDB är
lämplig lösning för att lagra denna typ av filer. Datahämtning är mer effektivt med
CouchDB tack vare vyer.
Visualiseringen i webbläsaren visade att den inte är resurs krävande och har
mindre svarstid än MATLAB. Canvasjs bibliotek blev utvald som visualiseringsverktyg eftersom det kan hantera väldigt stora mängder av punkter, rita flera objekt
i ett diagram och anpassas efter behov.
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Bilagor
Bilaga-A
Nedan visas vyer som implementerades i CouchDB

Förfråga 1 PostgreSQL

Förfråga 1 CouchDB

Förfråga 2 PostgreSQL
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Förfråga 2 CouchDB

Förfråga 3 PostgreSQL

Förfråga 3 CouchDB
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Bilaga-B

Fler signaler lagras i en JSON-fil på följande sätet.

TRITA 2016:57

www.kth.se

