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Abstract 
 

Midroc automation uses databases for many different projects, both internally and in 

customer projects. At present, they are mainly using relational databases. There is 

an interest in researching different types of databases not based on the relational 

model. Midroc automation wants to know if there are any advantages of using a non-

relational database. 

This project will compare two different databases. To make this comparison 

Microsoft SQL and MongoDB has been selected. MongoDB is a document type 

database which belongs to the category of non-relational databases commonly 

referred to as NoSQL. An application with a GUI and CRUD operations for each 

database has been implemented. This implementation was done using C# .NET in 

Visual Studio. 

The result of the comparison shows that MongoDB is more flexible while developing 

a database. It is also easier to make changes to an existing database while working 

with MongoDB. It is however harder to find information and support online when 

working with MongoDB. 
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Sammanfattning 
 

Midroc Automation använder databaser till många olika projekt, både internt och mot 

sina kunder. Idag använder de främst databaser baserade på relationsmodellen. De 

är intresserade av att utreda om det finns några andra typer av databaser som inte 

är baserade på relationsmodellen och också om dessa skulle innebära några 

fördelar.  

I detta projekt kommer man att jämföra två olika databaser. För att göra denna 

jämförelse har man valt att undersöka Microsoft SQL och MongoDB. MongoDB är en 

databas av dokumenttyp som tillhör de moderna icke-relationella databaserna 

kallade NoSQL. För att göra jämförelsen har en applikation med tillhörande GUI och 

CRUD-operationer implementerats för varje databas. Implementationen har gjorts 

med hjälp av C# .NET i utvecklingsverktyget Visual Studio. 

Resultatet av jämförelsen visar att MongoDB är mer flexibelt vid utveckling av 

databasen. Det är också enklare att göra ändringar till en befintlig databas med 

MongoDB. Det är dock svårare att hitta information och hjälp online då man 

utvecklar en Mongo databas. 
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1 introduktion 

 

I detta projekt ska man utvärdera och jämföra två olika typer av databaser, Microsoft 

SQL server [1] samt MongoDB [2]. Man vill utreda om det finns några fördelar med 

att använda en NoSQL databas [3] så som MongoDB framför en traditionell databas 

baserad på relationsmodellen [4].   

1.1 Mål och motivation 
 

Uppdragsgivaren är Midroc automation [5] vilket är ett av Sveriges ledande företag 

inom automation. Hos Midroc används idag huvudsakligen SQL-databaser. Då 

denna typ av databas upplevs ha vissa nackdelar, som t.ex. avancerad design och 

svårigheter att göra ändringar i modellen, så vill Midroc veta om det skulle vara 

enklare för dem att använda sig av en NoSQL-databas för vissa projekt.  

Målet med projektet är att göra två databasimplementationer med tillhörande GUI för 

att utföra CRUD (Create, Read, Update, Delete) -operationer [6] på databaserna. De 

två valda databaserna är Microsoft SQL Server och MongoDB. En jämförelse mellan 

databaserna görs med fokus på aspekter som flexibilitet och svårighet vid utveckling 

och implementation. Resultatet av jämförelsen kommer användas som underlag då 

man på Midroc ska besluta om det är intressant att övergå från en SQL-databas till 

en Mongo databas. 

Implementationen kommer att göras i programspråket C# [7] med hjälp av 

utvecklingsmiljön Visual Studio [8]. För SQL-databasen kommer Entity Framework 

[9] användas och för Mongo databasen används den officiella MongoDB .NET 

drivern [10]. 

1.2 Förväntade resultat 
 

Förväntningarna på resultatet av jämförelserna är baserade på en kortare 

litteraturundersökning av den information som snabbt fanns tillgänglig på internet. Då 

man visste att MongoDB är schemalöst och inte har några relationer att ta hänsyn till 

förväntade man sig att det skulle vara enklare att göra ändringar i databas.  Man 

misstänkte även att utvecklingstiden skulle vara kortare eller lika mellan 
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databaserna. Det fanns en förväntning om att MongoDB skulle prestera bättre på 

stora datamängder. 

1.3 Faktiskt resultat 
 

Resultaten av projektet är att MongoDB var enklare att arbeta med än MSSQL. Det 

är enklare och smidigare att skapa och ändra i en Mongo databas då den inte har 

samma restriktioner som en relationell databas. Mycket av detta beror på att data i 

en MongoDB sparas i dokument och inte i relationer. Man undviker därmed all 

problematik med primärnycklar och främmandenycklar som ofta uppstår i en 

relationell databas. Se figur 1.1 för en sammanställning av resultaten. 

 

Figur 1.1: Sammanfattning av resultat 

I MongoDB behöver man inte på förhand bestämma sig för vilken typ av data som 

ska sparas i databasen. Detta leder till att det blir enklare att göra ändringar och 

tillägg i databasen.  
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Den största nackdelen med MongoDB är att dokumentationen är bristfällig. Det var 

svårt att hitta hjälpresurser för Mongo jämfört med SQL. Detta var inte särskilt 

förvånande då SQL är en mer etablerad typ av databas. 

1.4 Disposition 
 

I kapitel 1 ges en kortare introduktion till projektet. 

I kapitel 2 ges en mer detaljerad bakgrund samt en översikt av projektets delar. 

Kapitlet innehåller också en översikt av de olika tekniker och verktyg som använts. 

Kapitel 3 beskriver olika aspekter av projektets design. Här går man igenom 

designen av applikationerna A och B samt databaserna och modellerna för dem. 

Kapitel 4 ägnas åt implementationsdetaljer. Här går man igenom intressanta detaljer 

gällande implementation, för att det ska vara lätt att följa finns även flera 

kodexempel. Kapitlet är uppdelat i flera delar så att man enkelt kan läsa hur 

implementationen fungerar för de olika funktionaliteterna man valt att implementera. 

I kapitel 5 presenteras resultaten av projektet. Här görs också en bedömning av 

kravuppfyllelse. 

Kapitel 6 innehåller en utvärdering av projektet, lärdomar, vad som händer med 

projektet efter avslut och hur samarbetet med Midroc har fungerat. 

Bilaga A1 innehåller kravspecifikationen för projektet. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Introduktion 

 

I projektet ska två databaser utvärderas. Det kommer göras en jämförelse mellan 

traditionella SQL-databaser och NoSQL-databasen MongoDB. 

För att få en uppfattning om flexibilitet och användarvänlighet så kommer det 

implementeras en databas med hjälp av både SQL-server samt MongoDB. 

Uppdragsgivare för projektet är Midroc Automation. De vill veta om det finns några 

fördelar med att lagra sin data i en Mongo databas istället för att använda en 

relations-databas så som SQL-server. Detta är intressant för Midroc eftersom de i 

dagsläget huvudsakligen använder SQL-server. 

 

I projektet skapas två parallella applikationer (se figur 2.1), applikation A (4a) och 

applikation B (4b). Bägge dessa applikationer är Windows form applikationer skrivna 

i C#. 

För att hantera databasen för applikation A kommer Entity Framework (3a) användas 

i ORM-lagret [11]. Eftersom applikation A använder sig av en relationsdatabas 

(MSSQL (1a)) så lagras data i relationer som visas som tabeller (2a).  

 

För att hantera databasen för applikation B används MongoDB C# driver (3b) i ORM-

lagret. Denna driver erbjuder i stort sett samma funktionalitet som Entity Framework 

gör i applikation A. I applikation B används MongoDB (1b) som underliggande 

databas. I denna databas sparas all data i en filtyp som kallas dokument (2b). 
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Figur 2.1: Översikt av projektet 

Både applikation A och applikation B kommer att erbjuda samma funktionalitet. Det 

enda som skiljer dem åt är vilken databas de använder. 

 

2.2 Presentation av Midroc Automation 

 

Midroc Automation är ett konsultföretag som inriktar sig på automation, styrning och 

optimering av sina kunders processer. Företaget verkar inom all typ av industri, både 

tillverkning och infrastruktur. Säkerhet och produktion är deras huvudsakliga 

arbetsområde. På kontoret i Karlstad arbetar cirka 12 personer med olika 

kundprojekt. 
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2.2.1 Varför är Midroc intresserade av att utvärdera olika typer av databaser? 

Midroc använder idag främst databaser till att spara information om processer och 

system. De använder även databaser för att spara systemloggar som beskriver hur 

en process har utförts, samt för att spara mätvärden vid testning av systemen. 

Databaser för mätvärden blir ofta stora då ett system läser från en sensor väldigt 

frekvent.  Då systemen skräddarsys kan det bli en stor kostnadsreducering om det 

finns enklare sätt att skapa och administrera/påbygga databaserna. 

 

Midroc vill utreda om de kan använda sig av en NoSql-databas för sina behov, 

närmare bestämt MongoDB. Om MongoDB erbjuder samma funktionalitet som de 

relationsdatabaser som idag används så vill de undersöka om det finns några 

fördelar med att använda MongoDB. Möjliga fördelar som Midroc hoppas på är: 

kortare tid för skapandet av databasen, kortare tid vid ändringar av, eller tillägg till, 

databasen, möjlighet att återanvända kod och scheman vid framtida 

implementationer, mindre komplexa system då man möjligen skulle slippa ett 

abstraktionslager mellan applikation och databas. 

 

2.3 Databaser 

 

En databas [12] är en organiserad samling av data. Den data som sparas i en 

databas är normalt sett baserad på en abstrakt modell av verkligheten. 

 

2.3.1 SQL-databaser 

SQL står för Structured Query Language och är ett domänspecifikt språk (DSL) för 

att ställa frågor mot en databas av relationsmodell [4] [13]. När man talar om SQL-

databaser så menar man en databas som är baserad på relationsmodellen, vilken 

man kan ställa SQL-frågor till.  

Enligt relationsmodellen representeras data som tupler vilka organiseras i relationer 

(tabeller) [14]. En tupel visas som en rad i en tabell där varje kolumn motsvarar 

någon egenskap hos tupeln. En tupel är unik och kan identifieras med hjälp av 

värdet på dess primärnyckel [15]. Primärnyckeln anges vid skapandet av databasen 

och består av någon aspekt av det man vill modellera som är unikt. Om det inte finns 

något naturligt attribut att ange som primärnyckel för tupler i en tabell så kan man 



7 
 

helt enkelt skapa ett id-attribut i form av identifierare [16] som görs unik för varje ny 

tupel som läggs till i databasen.  

 

För att skapa förhållanden mellan olika tabeller används främmandenycklar [17]. En 

främmandenyckel är ett fält i en tabell som används för att identifiera tupler i en 

annan tabell. Främmandenyckeln i en tabell refererar till en annan tabells 

primärnyckel. Förhållanden gör det möjligt att skapa samband mellan tabeller för att 

följa data som hör ihop. 

 

2.3.2 NoSql-databaser 

NoSql [3] används som ett samlingsnamn för databaser som inte använder 

relationsmodellen. Databaser som inte använder relationsmodellen har funnits sedan 

slutet av 1960-talet i form av hierarkiska databaser, objektorienterade databaser och 

grafbaserade databaser. Då relationsdatabaser har varit de mest populära sedan 

1970-talet, och fortfarande är [18], så har icke-relationsdatabaser återigen blivit av 

intresse. Det har skett en stor utveckling inom detta område de senaste 15 åren då 

nya tekniker har börjat användas och dessutom börjat lämna ett avtryck på 

marknaden [19]. Dessa nya tekniker har ingenting med de tidiga icke-

relationsdatabaserna att göra, mer än att de inte bygger på relationsmodellen.  

 

Då NoSQL endast är ett samlingsnamn på databaser som inte använder 

relationsmodellen så finns det inom NoSql också en mängd olika kategorier av 

databaser. Typerna har namngivits efter deras sätt att lagra data. Exempel på olika 

typer är: document store, wide column store, graph, tuple store, object databaser, 

key-value store och key-value cache [20]. Man har i detta projekt valt en av de mest 

populära [21] icke-relations databaserna, MongoDB som är av typen document 

store. 

 

2.3.2.1 MongoDB 

MongoDB är en “open-source” dokumentdatabas som erbjuder hög prestanda, hög 

tillgänglighet och automatisk skalbarhet [22]. I en dokumentdatabas (document store 

database) lagras datan i JSON [23] liknande dokument som i MongoDB kallas 

BSON-dokument. Dokument kan liknas vid tupler i en relationsdatabas med den 
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skillnaden att dokumenten i denna typ av databas är mycket mer flexibla [24]. 

Flexibiliteten kommer från att databasen är utan schema. Detta leder till att man som 

programmerare har större frihet vid skapandet av databasen. Genom att databasen 

är schemalös undviker man ett abstraktionslager vid skapandet av databasen, vilket 

kan leda till en kortare utvecklingstid.  

MongoDB används idag av en rad stora företag och websidor så som; Adobe, 

Craigslist, Ebay, LinkedIn, Shutterfly och Mcafee [25]. 

 

2.4 Utvärdering 

 

För att göra en jämförelse kommer en modell designas utifrån en databas hos 

Midroc. Den nuvarande SQL-databasen är mycket komplex och skulle ta för lång tid 

att återskapa i syftet för en utvärdering. I projektet har därför databasen skalats ner 

för att skapa en enklare modell för jämförelse. I denna förenklade modell (se figur 

2.2) av databasen finns det dock kvar en del av de förhållanden mellan relationer 

som används i den verkliga SQL-databasen hos Midroc.  

 

 

Figur 2.2: Förenklad modell av sekvenser och kommandon som används i projektet 
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Databasen används för att lagra sekvenser, vilka består av ett antal kommandon. En 

sekvens fungerar som en rad instruktioner för ett system.  

 

Ett kommando är en enklare handling i en sekvens, det kan till exempel röra sig om 

att läsa av en mätare i systemet eller snurra en given motor ett antal varv. 

 

Som praktisk jämförelse implementeras den nerskalade modellen på plattformarna 

MSSQL [1] och MongoDB. Intressanta punkter kan vara hur ändringar av modellen 

påverkar de båda databaserna, eller hur väl de naturligt är anpassade för den här 

typen av arbetsområde.  

 

Till att börja med kommer utvärderingen bestå av att implementera två fungerande 

system med tillhörande CRUD operationer samt ett mycket enkelt 

användargränssnitt. Man kommer där att kolla på vilka verktyg som fanns tillgängliga 

samt undersöka hur väl de lämpar sig för Midrocs behov. Man vill sedan testa att 

göra ändringar i modellen för att se hur väl man kan anpassa de båda systemen vid 

en sådan händelse.  

 

I mån av tid kommer man sedan att skapa små system för ytterligare tester. 

 

2.5 Verktyg 

 

I detta avsnitt beskrivs de verktyg som använts under projektet. 

 

2.5.1 Visual Studio 

Microsoft Visual Studio är en integrerad utvecklings miljö med inbyggt stöd för .NET 

[26] språken, men det kan byggas ut för att stödja de flesta programmeringsspråken 

t.ex. Prolog, Lisp, Python, Ruby och Javascript. Det är väl lämpat för utveckling av 

såväl webb som desktop applikationer. Miljön är mycket kraftfull och har många 

inbyggda funktioner för modern utveckling. 
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2.5.2 Microsoft SQL-server  

Microsoft SQL-server är en av de mest använda [27] RDBMS (relational database 

management system). Det finns flera olika versioner av serven för olika ändamål.  

Servern har mjukvara för att driva en databas, vars ändamål är att hålla datan och 

utföra enkla operationer create/read/update/delete(CRUD) för applikationen som 

ansluter sig till servern. Servern kan köras både lokalt och över ett nätverk.  

 

2.5.4 Robomongo 

Robomongo [29] är en kostnadsfri programvara för att hantera MongoDB-databaser. 

Denna MongoDB-manager användes i projektet för att se datan lagrad i MongoDB. 

Robomongo användes mest för att kontrollera att datan i databasen såg ut som det 

var tänkt. 

 

2.5.5 Entity Framework  

Entity Framework (EF) är ett ramverk inom .NET för att enklare kunna hantera 

O/RM  (Object-relational mapping). Detta gör att man som utvecklare bygger upp 

objekt som motsvarar entiteter i databasen. Ramverket kan sedan själv bygga 

relationer och generera en stor del kod eller hela databaser som utvecklaren själv i 

annat fall hade behövt skriva. För att arbeta med databaser med hjälp av EF finns 

det tre arbetssätt; code first [30], model first [31] och database first [32].  

 

2.5.5.1 Code first 

Vitsen med code first är att man kan skriva kod för klasser för att sedan låta EF 

koppla ihop relationen mellan databas och klasser. EF kan utifrån klasserna sedan 

själv bygga databasen. Man får då en objektorienterad modell på applikationsnivå 

utan att behöva skriva egna metoder för varje objekt. Man behöver heller inte skriva 

SQL-Querys för att hämta data från DB utan detta sköts av EF via objekten. Detta 

gör att man kan fokusera mer på att designa klasser istället för att titta på hela 

databasmodellen.  
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Figur 2.3: Blogg exempel [33] 

Man kan nu arbeta mycket enkelt med databasen via objekt eller queries [34]. 

Query Objekt 

select * from Person c 

where c.Id = 1 

db.Person.Find(1); 

UPDATE Person 

SET Name = 'John Doe' 

WHERE id = 1 

db.Person.Find(1).Name = "John Doe"; 

db.SaveChanges(); 

Tabell 2.1: Jämförelse mellan hantering av objekt och queries. 

En fördel är att man nu kan hantera databasen via klasser och att EF i bakgrunden 

översätter klasserna till databasens olika relationer. Eftersom man nu har en 

definition inom programmet av hur en klass (se blogg exemplet figur 2.3 ovan samt 

tabell 2.1) ska se ut så kan den återskapas som ett objekt.  

2.5.5.2 Model first 

Detta arbetssätt bygger på att man skapar en modell av hur databasen ska se ut via 

ett grafiskt gränssnitt. Den faktiska databasen kan sedan skapas utifrån detta. 
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2.5.5.3 Database first 

Detta arbetssätt bygger på att man skapar databasen och utifrån denna sedan 

genererar kod för att hantera den. Detta är praktiskt om man redan har en databas 

som man vill hantera med hjälp av EF. 

 

2.5.6 MongoDB C#.NET driver 

“The official MongoDB .NET Driver provides asynchronous interaction with 

MongoDB. Powering the drivers is a Core library and a BSON library.” [10] 

Denna driver sköter kopplingen mellan .NET miljön för C# och MogoDB, på samma 

sätt som Entity Framework är en koppling mellan .NET och MSSQL. Denna driver 

finns att ladda in som ett tillägg i Visual Studio på samma sätt som Entity 

Framework. 

Till denna driver finns även en implementation för LINQ främst för visning av data. 

[35] 

 

2.5.7 LINQ 

LINQ beskrivs på följande sätt av Microsoft:  

“Language-Integrated Query (LINQ) is a set of features 

introduced in Visual Studio 2008 that extends powerful query 

capabilities to the language syntax of C# and Visual Basic. LINQ 

introduces standard, easily-learned patterns for querying and 

updating data, and the technology can be extended to support 

potentially any kind of data store. Visual Studio includes LINQ 

provider assemblies that enable the use of LINQ with .NET 

Framework collections, SQL Server databases, ADO.NET 

Datasets, and XML documents.” [36] 

I projektet används LINQ på vissa ställen i koden för data-aggregering. 
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2.6 Terminologi  

 

2.6.1 Blob 

 

Ordet blob kommer från orden Binary Large Object och är som namnet antyder en 

samling av binärdata lagrad som en enhet i ett databassystem [37]. Blobbar kan 

användas för att lagra olika media som t.ex. bilder, ljud- eller video-filer. I projektet 

används blobbar för att lagra bilder i databaserna. 

2.6.2 Terminologi och koncept 

Många koncept i MSSQL har motsvarigheter hos MongoDB. Här är en tabell (se 

tabell 2.2) publicerad av MongoDB där de beskriver några av dessa [38].  

 

MSSQL MongoDB 

Table Collection 

Row Document 

Column Field 

Joins Embedded documents, linking 
Tabell 2.2: Jämförelse, koncept 

 

2.6.3 Förkortningar och översättningar 

Här presenteras de förkortningar (se tabell 2.3) samt översättningar som används i 

rapporten. Man har försökt att översätta engelska termer och begrepp till svenska i 

den mån det har gått. I övriga fall har man använt sig av de engelska 

orginaluttrycken.  

Fullständigt namn  Förkortning/Översättning 

Embedded Nästlat/inbäddat 

Tortoise Subversion (SVN) SVN 

Microsoft Developer Network MSDN 

Entity Framework EF 

Microsoft SQL Server MSSQL 

Atomic (från ACID [39]) Atomisk 

Graphical User Interface GUI / Grafiskt användargränssnitt 
Tabell 2.3: Förkortningar och översättningar 
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2.6.4 Synkron och asynkron 

Asynkron kommunikation innebär att två händelser interagerar med varandra men är 

tidsmässigt helt oberoende. Motsatsen är synkron kommunikation där händelserna 

koordineras i tiden. 

Man kan likna detta vid att skicka sms eller ringa. Om man skickar ett sms behöver 

mottagaren inte göra något vid tidpunkten utan kan läsa meddelandet när det 

behagas. Detta är då en asynkron kommunikation. 

Om man istället ringer kräver detta att personen svarar vid just den tidpunkten för att 

hålla samtalet. Detta är ett exempel på synkron kommunikation [39].  

 

2.7 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har man beskrivit bakgrunden till projektet. Viss teori och de verktyg 

och tekniker som används för att implementera databaserna redogörs också för.  
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3 Design 

 

3.1 Introduktion 

 

I detta avsnitt introduceras designen av databasmodellerna samt utvärderingssätten. 

Här beskrivs även designen av applikationerna A och B. 

3.2 Översikt  

 

För att kunna jämföra de två systemen kommer två databaser att sättas upp, den 

ena en SQL (A) databas och den andra är en MongoDB (B) (se figur 3.1). Eftersom 

att MSSQL-server redan är en fungerande lösning men man vill kolla på andra 

alternativ så kommer modellen designas och implementeras med detta först. 

Därefter kommer det att utifrån denna modell skapas en ny databas med hjälp av 

MongoDB. Syftet är att jämföra de två olika typerna av databaser för att avgöra för 

och nackdelar med respektive lösning. 

Den nuvarande databasen hos Midroc (C) består av ett flertal (cirka 50) kommandon 

och innehåller även produktinfo om maskindelar. I projektet har det bestämts att det 

ska arbetas med en förenklad modell av denna databas. Det har därför, i enlighet 

med intresset för hur den nuvarande SQL-databasen (C) används, valts ut vissa 

specifika aspekter att modellera.  

 

Figur 3.1: Databaserna  A och B som är förenklade varianter av databas C 
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3.3 Modell 

 

Denna modell (se figur 3.2) tillhandahölls av Midroc vid projektets start som ett 

förslag på en förenklad variant av deras nuvarande databas. 

 

Figur 3.2: Ursprunglig modell över hur databasen skulle se ut. Tillhandahållen av Midroc. 

 

3.3.1 Databasmodell 

Både databasmodell A och databasmodell B (se Figur 3.1) är lika designade, de 

skiljer sig dock i hur de implementeras och används. 

Detta är en modell för sekvenser av kommandon/instruktioner som ska utföras av en 

viss typ av maskin. Varje sekvens kan innehålla flera olika kommandon. 

Varje kommando kan vara av fyra olika typer: ShowMessageCommand, 

ShowImageCommand, AddCommand, och WriteVariableCommand (se figur 3.4).  

Varje kommando utom ett kan hantera en given datatyp. WriteVariableCommand 

ska kunna hantera alla tre datatyperna som används av de andra kommandona. För 
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att testa skalbarhet för arv har man valt att låta alla kommandon ärva från en 

superklass ”command”. På detta sätt undviker man även redundans.  

 

3.3.1.1 ShowMessageCommand 

Detta kommando visar ett meddelande som anges som en parameter till 

kommandot. Detta är en illustration för hur en sekvens skulle kunna visa ett givet 

värde. Det skulle t.ex. kunna vara värdet från en givare som man vill visa 

informationen ifrån. Kommandot hanterar strängvariabler av datatypen 

“Stringparam”. 

 

3.3.1.2 ShowPictureCommand 

ShowPictureCommand visar en bild som anges som en parameter. Meningen här är 

att ge möjligheten att testa hantering av blobbar. Blobbar används vanligen i en 

riktigt implementation hos Midroc och kan orsaka fördröjningar då bilder behöver 

mycket plats. I projektet har man valt att kalla blobbar för “BinaryObjParam”. 

 

3.3.1.3 AddCommand 

Det här kommandot lägger till ett numeriskt värde. Detta simulerar möjligheten för en 

användare eller en annan process att kommunicera med en given sekvens. I bas-

modellen kommer det inte att finnas några sådana möjligheter utan man har bara 

valt att låta den hantera ett numeriskt värde “NumericParam”. 

 

3.3.1.4 WriteVariableCommand  

WriteVariableCommand ska skriva ut variabeln som skickas in till den som 

parameter. Denna entitet skiljer sig från de andra då den kan hantera flera olika 

datatyper. Här ska det vara möjligt att hantera alla givna parametrar i modellen, i en 

entitet. 
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3.3.1.4 Exekvering 

Eftersom man här endast är ute efter att modellera och inte skapa en direkt körbar 

sekvens har man valt att utelämna exekvering och endast låta informera om vilket 

kommando som just kördes samt skriva ut parameterns värde. 

 

3.3.1.5 Parameter 

Parameter är en “superklass” för alla andra parametrar. Detta ger den möjligheten 

att behandla alla datatyper i modellen. Alla parametrar erhåller ett parameterid och 

(optional) ett namn. I databasen innebär detta att varje specifikt definierad entitet för 

en parameter har en relation till parameter genom ett “ParameterId” (se figur 3.3). 

 

 

Figur 3.3: POCO-klasser för olika typer av parametrar 

 

3.3.1.6 StringParam 

StringParam är en entitet som kan hantera en sträng. 

 

3.3.1.7 NumericParam 

NumericParam är en entitet som kan hantera en integer.  
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3.3.1.8 BinaryObjParam 

BinaryObjParam är en entitet som kan hantera en bytearray, vilken rent teoretiskt 

kan hantera flera typer av data. Den används dock för att hantera bilder i 

applikationerna. 

 

3.3.1.9 VariantParam 

VariantParam är en entitet som ska kunna hantera olika typer av parametrar. Tanken 

är att denna entitet ska användas av WriteVariableCommand för att skriva ut den 

parameter, oavsett typ, som skickas in till detta kommando. 

 

 

Figur 3.4: Databasschema skapat i MSSQL 

 

3.4 Operationer 

 

I projektet har det byggts simpla gränssnitt för att testa olika operationer mot 

databasen. Applikationerna kommer att implementeras med C# WindowsForms [35]. 

Man kommer sedan att lägga till stöd för att skapa, uppdatera, läsa och ta bort 
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(CRUD). Då dessa operationer mer eller mindre alltid används på databaser hoppas 

man att kunna göra en jämförelse mellan de båda implementationerna och 

databaserna.  

 

3.5 Skapande av databas 

 

SQL-databasen kommer att implementeras med hjälp av Entity Framework och 

MongoDB-databas kommer implementeras med hjälp av "MongoDB C# driver". 

Båda applikationerna för databaserna ska implementeras i C# som en 

WindowsForms applikation. Eftersom den grafiska implementationen är 

experimentell och endast skapas för att testa funktionalitet mellan databasen och en 

applikation kommer den hållas enkel och man kommer att förbise användarvänlighet. 

Till en början fanns funderingar kring att använda sig av modellering till databas, en 

så kallad "Model first approach". Man upptäckte dock att man med detta arbetssätt 

skulle behöva ändra mycket av koden i applikationen i efterhand då man inte har 

samma kontroll som vid "code first approach". Det skulle även bli svårare att få en 

inblick i hur implementationen skiljer sig ifrån MongoDB då deras MongoDB C# 

driver inte har något stöd för "model first". Man bestämde sig därmed för att använda 

”code first approach” i detta projekt. 

 

3.5.1 Vyer 

För att visa data har man valt att iterera genom den och lägga den i en ”listview” [40]. 

Skalbarhet för de autogenererade ”gridviews” [41] som man kan uppnå med hjälp av 

biblioteken för Windows Presentation Foundation (WPF) [42] kan dock vara av 

intresse senare i undersökningen.  
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3.6 Applikation A 

 

Designen för  applikation A är skapad för att man som användare ska kunna lägga 

till sekvenser och kommandon i databasen. I projektet har det bestämts att CRUD 

operationer (Create, Read, Update, Delete) ska implementeras, och kontroller för 

detta finns därmed i applikationens UI.  

Applikation A var den första av de två applikationerna som skrevs. Den använder 

Microsoft SQL-Server som databas. 

 

3.6.1 Mainform 

"Mainform" är det fönster som öppnas när man startar programmet (se figur 3.5). Här 

finns två listviews, en för sekvenser och en för kommandon. Här visas information 

såsom Id och namn på sekvensen till vänster samt motsvarande information för 

kommandon till höger. 

 

Figur 3.5: Mainform 

Bredvid de två listorna finns knappar för att lägga till sekvenser/kommandon och ta 

bort sekvenser/kommandon. Det har även lagts till en knapp för att editera 

kommandon samt en knapp för att köra sekvensen. När sekvensen körs utförs alla 

kommandon som hör till den. I applikation A innebär detta att meddelanden visas för 

"ShowMessagecommand", ett värde visas för "AddCommand", en bildbeskrivning 

visas för "ShowPictureCommand" samt en parameter skrivs ut för 

"WriteVariableCommand" (se tabell 3.1 för en sammanfattning). 
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Kommandon Parametertyp Datatyp för 

parameter 

Vid Körning 

ShowMessageCommand StringParam string Meddelande visas 

AddCommand NumericParam Int Värde visas 

ShowPictureCommand BinaryObjektParam Byte [] Bildbeskrivning visas 

WriteVariableCommand VariantParam Parameter* Parametern skrivs ut 

Tabell 3.1: Sammanfattning av kommandon och parametrar. (*egen parameter) 

 

3.6.2 AddSequenceForm 

Här kan man döpa sekvensen som man vill lägga till (se figur 3.6). 

 

Figur 3.6: AddSequenceForm 
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3.6.3 AddCommandForm 

För att lägga till ett kommando i en sekvens måste man först markera en sekvens ur 

listan i "MainForm". Därefter kan man klicka på knappen "Add Command" för att 

öppna "AddCommandForm"-fönstret (se figur 3.7). 

 

Figur 3.7: AddCommandForm. 

I AddCommandForm-fönstret får man först välja typ av kommando i en rullista. 

Variabeltyp fylls automatiskt i beroende på vilken typ av kommando man väljer. Enda 

undantaget till detta är om man väljer att lägga till ett "WriteVariableCommand" då 

man själv kan välja vilken typ av variabel som kommandot ska ha. I rutan "Value" 

fyller användaren i sitt meddelande eller värde beroende på vilket kommando man 

valt. Om användaren har valt att lägga till ett "ShowPictureCommand" så kan man 

därefter klicka på knappen "select picture" för att leta upp en bild att lägga till 

kommandot. 

 

3.6.4 EditCommandForm 

I EditCommandForm-fönstret kan användaren ändra på kommandon man lagt till (se 

figur 3.8). Om användaren vill ändra på värdet av ett "AddCommand" eller 

meddelandet i ett "ShowMessageCommand" så kan man göra det här. Om man 

väljer att editera ett "ShowPictureCommand" kan man byta vilken bild som ska höra 

till kommandot. Man får då även se en "path" till filen man valt. 
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Figur 3.8: EditCommandForm, exempel på redigering av ShowMessageCommand och 

ShowPictureCommand. 

3.7 Applikation B 

 

Applikation B skrevs efter applikation A skrivits klart. Applikation B använder 

MongoDB som databas och är designad för att i övrigt efterlikna applikation A så 

mycket som möjligt. Eftersom syftet med projektet är att jämföra databaser så har 

applikationerna i övrigt mycket liknande utseende och funktion.  

I MongoDB finns valet att göra endera en referensstruktur mellan dokumenten eller 

att använda nästlade dokument (embedded). I projektet används den nästlade 

strukturen där ett dokument innehåller andra dokument. Hur detta implementerats i 

detta projekt kommer att gås igenom mer detaljerat i kapitel 4.  
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3.7.1 MongoForm 

Mongoform är det första fönster användaren möts av när programmet startar (se 

figur 3.9). Detta fönster är både till funktion och utseende mycket likt ”Mainform” i 

applikation A (se 3.6.1).  

 

Figur 3.9: MongoForm 

3.7.2 AddSequenceForm 

I AddSequenceForm kan man döpa den sekvens man lagt till (se figur 3.10).  

 

Figur 3.10: AddSequenceForm, MongoDB 
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3.7.3 AddCommandform 

I AddCommandForm kan användaren välja vilken typ av kommando som ska läggas 

till i sekvensen (se figur 3.11). För WriteVariableCommand går det dessutom att 

välja vilken typ av parameter som ska användas i "Variable type"-listan. I textboxen 

"Value" kan användaren ange värdet för strängvariabler och numeriska variabler. 

 

Figur 3.11: AddCommandForm, MongoDB 

3.7.4 EditCommandForm 

I EditCommandForm kan användaren ändra på den parameter som är knuten till ett 

visst kommando (se figur 3.12). För ShowMessageCommand innebär detta att byta 

ut en sträng, för AddCommand kan ett nytt numeriskt värde anges och för 

ShowPictureCommand kan användaren byta bild. 

 

Figur 3.12: EditCommandForm, MongoDB 
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3.8 Ändringar till databaserna 

 

Efter att databaserna till applikation A och B är färdiga kommer man testa att göra 

ändringar och tillägg till databasmodellen för att se hur enkelt det är att implementera 

dessa utan att data i den befintliga databasen går förlorad. Detta angavs som en 

typisk situation som uppstår då Midrocs kunder efterhand märker att de skulle vilja 

ha annan typ av information i databasen än de först angett. 

Om ändringar av databasschemat görs kommer man inte kunna fortsätta arbeta med 

den utan att göra vissa åtgärder. Den åtgärd som krävs för att man ska kunna göra 

ändringar till schemat och samtidigt behålla tidigare data kallas för en ”migration” 

[44] i Entity Framework. Om man inte gör en ”migration” så är det enda alternativet 

att skapa en ny databas, vilket då medför att den tidigare datan försvinner. 

 I samarbete med Midroc bestämdes därför tre ändringar till databaserna som på 

olika sätt påverkar databasmodellerna. Dessa tre ändringar var: 

 Ändra så att AddCommand stödjer flyttal. 

 Lägga till ett fält kallat "description" till varje kommando. 

 Lägga till en ny typ av kommando "ConfigureInstrumentCommand". Detta 

kommando ska ha tre attribut; en sträng "ip" samt två flyttal "gain" och "offset". 

Samtliga ändringar ska kunna göras på en befintlig databas utan att data som redan 

ligger lagrad går förlorad. 

 

3.9 Design summering   
 

I detta kapitel har designen för den modell som båda databaserna är byggda utifrån 

presenterats. Det har även redogjorts för designen och funktionaliteten i de två 

applikationer som skapats för att testa databaserna. Operationerna (CRUD) som ska 

implementeras har presenterats och skapandet av databasen med hjälp av "Code 

First approach" har förklarats. 

I nästa kapitel kommer detaljer kring implementationen av designen att beskrivas. 
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4 Implementation 

 

I detta kapitel tas detaljer kring implementationen upp och förklaras. Med hjälp av 

figurer och kodexempel kommer kapitel 4 att förklara hur designen av 

applikationerna och de bakomliggande databaserna har implementerats. Man 

kommer närmare förklara implementationen av applikation A samt MSSQL 

databasen som hör till. Här förklaras också implementationen av applikation B och 

den MongoDB databas som används där. 

4.1 Server setup 
 

I detta delkapitel beskrivs hur man startar servers för de båda databaserna. 

4.1.1 SQL 

Vid första uppstart av en server görs grundinställningar. Det går även att direkt välja 

tilläggsverktyg för SQL manager. Detta verktyg gav även möjligheten att ändra 

inställningar för servern samt visuellt inspektera tabellerna. När servern startas upp 

så appliceras grundinställningarna för autentisering. Man kan här även hantera 

användare. 

4.1.2 MongoDB 

Att starta en MongoDB server kräver endast att man skriver in en sträng i 

terminalfönstret. Till skillnad från SQL-servern som konfigurerar autentisering vid 

första start måste MongoDBs server konfigureras efter att den startats.  

Att starta servern görs genom  att skriva ”mongod.exe” i terminalen (se figur 4.1). 

Det finns här även möjlighet att skicka med flaggor för att bestämma t.ex. var 

databasen ska sparas.  

“mongod.exe --dbpath "F:\MongoDB\myMongoDB" 

Figur 4.1: Starta server & ange en path 

Konfigurering av databasen görs sedan genom ”mongo shell” som startas genom att 

skriva ”mongo.exe” i terminalen.  
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4.2 MongoDB Connection 
 

Att skapa en lokal anslutning till MongoDB kräver inte mycket kod (se figur 4.2). När 

en server körs lokalt på en maskin så blir den värd för applikationen med 

standardinställningarna. 

protected static IMongoClient _client; 

protected static IMongoDatabase _database; 

_client = new MongoClient(); 

_database = _client.GetDatabase("SequenceDB"); 

IMongoCollection<Sequence> collection = _database.GetCollection<Sequence>("Sequences"); 

Figur 4.2: Enkel anslutning 

För att specificera en anslutning över ett nätverk kan en anslutningssträng skickas 

som parameter till klienten "MongoClienten (myConnectionString)". Detta möjliggör 

en enkel konfiguration för anslutningar över nätverk.  

Värt att tänka på då MongoDB används över nätverk är att servern med 

standardinställningar inte har någon autentisering, detta går dock enkelt att lösa 

genom att lägga till en användare (se figur 4.3). Ett experiment genomfördes under 

projektet för att lägga till en användare på en server. Användaren läggs till med hjälp 

av ”mongo shell” genom commandotolken.  

use admin 

db.createUser( 

  { 

    user: "myUserAdmin", 

    pwd: "abc123", 

    roles: [ { role: "root", db: "admin" } ] 

  } 

) 

Figur 4.3: Authentication 

Koden ovan tilldelar användaren "myUserAdmin" root-privilegier för databasen 

admin.  
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4.3 Dokumentstruktur  
 

Dokumentstrukturen för BSON-dokument (se avsnitt 2.3.2.1) liknar JSON [43] väldigt 

mycket. I figur 4.4 visas ett exempel på ett BSON-dokument tillsammans med 

kommentarer. 

 

Figur 4.4: Exempel på ett BSON-dokument 

I MongoDB har man som utvecklare ganska stor frihet gällande hur man vill designa 

sin databas. De två huvudsakliga sätten att strukturera data är antingen med 

nästlade dokument eller med referenser mellan dokument. 

 



31 
 

 

Figur 4.5: Exempel på referentiell design [44] 

Den referentiella struktur som visas i figur 4.5 kan liknas vid den struktur man finner i 

SQL databaser med främmandenycklar, vilket ger en mer normaliserad struktur. 

                              

Figur 4.6: Exempel på inbäddad (embedded) struktur för dokument 

 

I detta projekt har man valt att använda den inbäddade strukturen (embedded) för 

MongoDB databasen (se figur 4.6). Denna struktur valdes då den är den mest 

använda och typiska strukturen för MongoDB databaser [45]. Eftersom ett syfte med 

projektet var att jämföra en databas av relationstyp med en MongoDB databas så 

var det mest självklara att använda sig av den struktur som är typisk för MongoDB. 

Referensstrukturen för dokument i MongoDB är mer lik den struktur som finns i 

relationerna i en SQL-databas. Eftersom det inte var något krav på att använda 

liknande struktur i bägge databaserna valdes detta alternativ bort. 
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4.4 MongoDB C# drive Filter 

 

Ett filter används för att matcha ett "attribut" i ett dokument (se figur 4.7). Datatypen 

för filtret sätts genom Buildern, basklassen för filter är BsonDocument. Builders 

används för att skapa ett filter för en datatyp. Varje builder har en generisk typ <T> 

vilket representerar vilket dokument den arbetar med. 

var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("_id", seqid); 

Figur 4.7: Filter 

Filtret kan även skrivas med hjälp av ett lambda uttryck [46] (se figur 4.8). 

var filter = Builders<Sequence>.Filter.Where(x => x._id == seqid); 

Figur 4.8: Filter med lambda uttryck 

Det finns även möjligheten att sätta ihop flera filter genom att använda ”&” operatorn 

(se figur 3.6). 

var filter = Builders<Sequence>.Filter.Where(x => x._id == seqid && x.Commands.Any(i => 
i.CommandId == commandId)); 

Figur 4.9:  Kombinerat filter 

 

4.5 MongoDB och LINQ 
 

MongoDB .NET driver har stöd för LINQ som pekar på ett aggregeringsramverk. 

Aggregeringen kan användas för att t.ex. gruppera på ett värde eller att summera en 

mängd. Ett exempel där LINQ används för att skriva ut namnet på en sekvens 

genom ett givet sekvens-id syns i figur 4.10. 

var result = (from p in collection.AsQueryable() 

          where p._id == seqid 

          select p).FirstOrDefault().Name; 

Console.WriteLine("Name from selected sequence is " + result); 

Figur 4.10: LINQ första nivån 

 

Detta är ett typiskt exempel på hur man kan använda LINQ för att ta fram ett objekt 

via en enkel jämförelse. FirstOrDefault kommer returnera första dokumentet som 
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matchar, detta innebär att eventuella dubbletter inte ingår i variabeln "result". 

FirstOrDefault har även stöd så att inte programmet kraschar ifall frågan skulle vara 

null. Det går därefter att komma åt egenskapen "Name" hos objektet. 

I figur 4.11 visas ett lite mer avancerat exempel på att räkna kommandon för ett givet 

sekvensid. Lägg märke till att detta är en operation på ett inbäddat dokument. 

var result = (from p in collection.AsQueryable().Where(p => p._id == seqid) 

           from cmds in p.Commands 

           select cmds).Count(); 

Console.WriteLine("There were " + result + " Commands"); 

Figur 4.11:  LINQ andra nivån 

Koden är självbeskrivande. Från kollektionen där objektets id (p => p._id) är lika med 

sökt id (seqid). Här görs sedan ytterligare en fråga på andra nivån för att sortera ut 

den array som innehåller kommandon. Det speciella i detta fall är att man har valt att 

göra två from-satser i varandra.  

 

4.6 Stora datamängder 
 

I båda applikationerna användes en binary array vilken kan hålla upp till 2GB data i 

ett 32-bits system. Om storleken inte skulle räcka så kan man använda sig av en  

BigArray <T> [47] (detta har inte testats i projektet). 

Vid utvecklingen av SQL-applikationen upptäcktes ingen begränsning på hur mycket 

data en blob kunde bestå av. Men enligt MSDN ska det finnas en begränsning vid 

2GB för varbinary (max) för ett 32-bit system [50].  

I MongoDB finns det en begränsning vid 16MB på ett dokument. Med 

standardinställningar finns inte heller någon ”constraint” för en användare som 

försöker lägga till mer än 16MB i ett dokument. Det finns stöd för mer typiska 

constraints i MongoDB vilket man kan läsa om i avsnitt 5.4.2.1. 
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Figur 4.12: GridFS filstruktur 

För att behandla dokument större än 16MB användes GridFS (se figur 4.12). Detta 

fungerar genom att dela upp datan i bitar (chunks) i en egen collection 

"FS.Chunks"(4). Ett mellanlager tillhandahåller sedan varje fil "FS.Files"(2), med 

hjälp av en referens som sparas mellan dokumentet "My Image"(1) och FS.Files. 

FS.Files består sedan av egna dokument som innehåller metadata för att återskapa 

binärfilen. Allt detta sker i bakgrunden och utvecklaren behöver bara hålla reda på 

"bucketid" dvs referensen till vart binärdatan sparas.  

public BinaryObjParam CreateBinaryParam(byte[] source){ 
    _client = new MongoClient(); 
    _database = _client.GetDatabase("SequenceDB"); 
    var bucket = new GridFSBucket(_database); 
    var id = bucket.UploadFromBytes("filename", source); 
    IMongoCollection<Sequence> collection = 
_database.GetCollection<Sequence>("Sequence"); 
    return new BinaryObjParam { BucketId = id }; 
} 

Figur 4.13: Kodsnutt GridFS 

Det binära objektet sparas ner i en ”bucket” och på applikationsnivå hanteras sedan 

bara ett id (se figur 4.13 för ett exempel på hur GridFS används).  
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4.7 MongoDB Serialisering/deserialisering  

 

Serialisering [48]  innebär att man sparar ner ett objekt till ett eget format (i detta fall 

BSON) som sedan kan sparas i databasen. Deserialisering är processen att 

återskapa objektet ifrån databasen (se figur 4.14). 

 

Figur 4.14: Serialisering. 

 

För att applikationen ska kunna återskapa ärvda objekt måste dessa explicit noteras 

vid deklareringen av klassen. Detta görs genom att lägga till dem i notationen 

"BsonKnownTypes" (se figur 4.15). 

[BsonKnownTypes(typeof(ShowMsgCmd), typeof(WriteVariableCmd))] 
public abstract class Command 

Figur 4.15: Exempel på användning av "BsonKnownTypes". 
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4.8 Applikation A 

 

Applikation A är den första applikationen som skrevs av de två. Denna applikation 

använder Microsoft SQL-server som databas. Applikationen är skriven i Visual studio 

C# med Entity Framework. 

 

4.8.1 Generera databas från POCO  

POCO [49] står för Plain Old CLR [50] Object. CLR står i sin tur för Common 

Language Runtime vilket är den virtuella maskin som används som 

huvudkomponent i Microsofts .NET initiativ [51]. POCO-klasser används i detta 

projekt för att definiera de olika entiteterna som objekt, och därigenom underlätta 

hanteringen av dem i C#. 

Med hjälp av Entity Frameworks ”Code First Approach” skrivs först POCO-klasser för 

alla tabeller man vill skapa i databasen. I detta avsnitt beskrivs en del av databasens 

POCO-klasser. Som exempel har man valt att visa hur ”ShowMessageCommand” 

fungerar och hänger ihop med de andra delarna i databasen. 

  



37 
 

 

Figur 4.16: Databasdiagram skapat I MSSQL Management Studio. 

I figur 4.16 kan man se den färdiga modellen av de databastabeller som Entity 

Framework skapat av POCO-klasserna. I figuren kan man se att det råder ett ett-till-

ett förhållande mellan Commands och ShowMsgCmd. Detta beror på att 

ShowMsgCmd ärver från Commands och "CommandId" i ShowMsgCmd är 

primärnyckel. Samma typ av förhållande existerar mellan superklassen Parameter 

och den ärvande klassen StringParam. Mellan Commands och Parameter finns ett 

"ett-till-många" förhållande vilket beror på att CommandId i Parameter inte används 

som primärnyckel i den klassen, utan endast som främmandenyckel mot 

Commands. På samma sätt är Message_ParameterId i ShowMsgCmd en 

främmandenyckel som kommer från ParameterId i tabellen StringParam.  
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4.8.2 POCO-klasser 

 

4.8.2.1 Sequence 

 

I klassen Sequence ligger det en lista med kommandon <Commands>. Sekvensen 

har "properties"  kallade "SequenceId" och "Name" som också kan ses som fält i 

figur 4.16. Det finns även en metod kallad "Run" som exekverar alla kommandon 

tillhörande sekvensen. 

1. public class Sequence   

2. {   

3.     public Sequence()   

4.     {   

5.         Commands = new List<Command>();   

6.     }  

7.  
8.     [Key]   

9.     public int SequenceId { get; set; }   

10.     public string Name { get; set; }   

11.     public virtual List<Command> Commands { get; set; }   

12.     public void Run()   

13.     {   

14.         Console.WriteLine("Running sequence...");   

15.         foreach (var command in Commands)   

16.         {   

17.             command.Execute();   

18.         }   

19.         Console.WriteLine("Sequence complete!");   

20.     }   

21. }   

Figur 4.17: Sequence från applikation A. 

 [Key] som står på rad 8 ovan (figur 4.17) är ett exempel på Code First data 

annotations [52]. I detta fall är denna annotation överflödig eftersom konventionen 

för att döpa primärnyckeln är att kalla den för "klassens namn"+ "Id" som det gjorts 

då SequenceId döpts. När man döpt sin tänkta primärnyckel på detta sätt så kommer 

Entity Framework automatisk välja detta attribut som primärnyckel för tabellen som 

skapas i databasen. 
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4.8.2.2 Command 

 

1. public abstract class Command   

2. {   

3.        

4.     public int CommandId { get; set; }   

5.     public int SequenceId { get; set; }   

6.     public virtual Sequence Sequence { get; set; }   

7.    

8.     public abstract string GetParametersAsString();   

9.     public abstract void Execute();   

10. }  

 
Figur 4.18: Command från applikation A. 

Klassen Command innehåller ett "CommandId" som blir primärnyckel i databasen 

samt ett "SequenceId" för att koppla samman kommandot med den sekvens som det 

hör till (se figur 4.18). Det finns även två abstrakta metoder "GetParameterAsString" 

samt "Execute" som implementeras av de subklasser som ärver ifrån Command. I 

det valda exemplet i figur 4.16 används ShowMsgCmd som exempel för att visa 

relationen mellan Command och en av de fyra kommandotyperna. 

 

4.8.2.3 ShowMsgCmd 

 

1. [Table("ShowMsgCmd")]   

2. public class ShowMsgCmd : Command   

3. {   

4.     public virtual StringParam Message { get; set; }   

5.    

6.    

7.     public override string GetParametersAsString()    

8.     {   

9.         return Message.Value.ToString();    

10.     }   

11.    

12.     public override void Execute()   

13.     {   

14.         Console.WriteLine("ShowMsgCmd :: Value = " + Message.Value.ToString());   

15.     }   

16. }   

Figur 4.19: ShowMsgCmd från applikation A. 

 

ShowMsgCmd är ett av de kommandon som ärver från Command-klassen (se figur 

4.19). Denna klass har en virtual property StringParam för att koppla kommandot till 
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den parameter som håller strängen med meddelandet. ShowMsgCmd implementerar 

metoden "GetParameterAsString()", vilken returnerar meddelandet som hör till 

kommandot som en sträng. ShowMsgCmd implementerar även metoden "Execute()" 

som visar meddelandet hörande till kommandot i konsollfönstret. 

[Table] som står på rad 1 i koden ovan är en dataannotation som används för att 

explicit säga åt Entity Framework att ShowMsgCommand ska vara en tabell i 

databasen. Denna  annotation används på flera ställen i koden, överallt där man vill 

specificera att en klass ska översättas till en tabell i databasen. 

 

4.8.2.4 Parameter 

 

1. [Table("Parameter")]   

2. public abstract class Parameter   

3. {   

4.     public int ParameterId { get; set; }   

5.     public string Name { get; set; }   

6.     public abstract string GetParametersAsString();   

7.     public int CommandId { get; set; }   

8.     public virtual Command Command { get; set; }   

9. }   

Figur 4.20: Parameter från applikation A. 

Klassen Parameter har ett "ParameterId", ett namn "Name" samt ett "CommandId" 

för att sammankoppla parametern med rätt kommando (se figur 4.20). Parameter är 

superklass åt de tre olika underklasserna StringParam, NumericParam och 

BinaryObjParam vilka används för att representera parametrar av olika datatyp. 
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4.8.2.5 StringParam 

 

1. [Table("StringParam")]   

2. public class StringParam : Parameter   

3. {   

4.     public string Value { get; set; }   

5.     public override string GetParametersAsString() { return Value.ToString(); }   

6. }   

 
Figur 4.21: StringParam från applikation A. 

 

Klassen StringParam ärver från "Parameter" (se figur 4.21). StringParam har 

attributet "Value" som är av typen string. Value används för att sätta det meddelande 

som "ShowMsgCmd" ska visa. 

4.9 Applikation B 

 

Applikation B skrevs efter att applikation A var färdig. Denna applikation använder 

MongoDB som bakomliggande databas. Applikationen är skriven i Visual Studio C# 

med MongoDBs .Net driver. 

4.9.1 Generera databas från POCO i MongoDB 

 

För att arbeta med MongoDB i C# så finns det en officiell driver som ges ut av 

MongoDB. I det här projektet har version 2.2 av MongoDB .NET drivern använts då 

applikation B också skrivits i C#. MongoDBs .NET driver har liknande funktioner som 

Entity Framework och man har i projektet försökt att använda dessa ramverk på ett 

liknande sätt (se figur 2.1).  

I avsnitt 4.8 beskrevs hur applikation A använder POCO-klasser för att låta Entity 

Framework skapa databasen i SQL-Server. I avsnitt 4.9 beskrivs hur samma 

process sker i Applikation B med hjälp av MongoDBs .NET driver. 
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Figur 4.22: Sekvenser och kommandon i Robomongo, vy 1 

 

I figur 4.22 visas hur dokumentstrukturen ser ut då Mongo-databasen visas i 

"Robomongo". Här används samma exempel på sekvens och kommando som i 

avsnitt 4.8. Man kan i figur 4.22 se en sekvens med ett kommando av typen 

ShowMsgCmd. Detta kommando har ett meddelande med värdet "Hello world!" 

 

Figur 4.23: Sekvenser och kommandon i Robomongo, vy 2 

I figur 4.23 kan man se samma sekvens som i figur 4.22. Här visas sekvensen i en 

annan vy där man bättre kan se hur BSON-dokumentet ser ut.   

Till skillnad från i en SQL-databas använder MongoDB inte främmandenycklar för att 

skapa förhållanden mellan olika delar av databasen. I applikation B har man valt att 

använda en nästlad struktur för Mongo-databasen. Detta innebär att sekvensen 
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innehåller en array av kommandon och att ett kommando i sin tur innehåller en array 

av parametrar. Eftersom en del av syftet var att jämföra databaserna har man försökt 

att använda samma konceptuella modell för båda applikationerna. Man har därmed 

bestämt att varje sekvens kan innehålla flera kommandon och att varje kommando 

ska innehålla EN parameter. För SQL-databasen påverkar detta hur man designar 

databasen eftersom man måste definiera ett "ett-till-ett" förhållande mellan 

kommando och parameter. I MongoDB är designen mer flexibel, och man skulle 

därigenom enkelt kunna lägga till flera parametrar i samma kommando UTAN att 

ändra designen för databasen. 

 

4.9.2 POCO-klasser 

När man arbetar med MongoDBs .NET driver så märker man snabbt likheterna med 

Entity Frameworks ”Code First Approach”. I projektet har man vid utveckling av 

applikation B också utgått från POCO-klasser som först skrivs i Visual studio. Med 

hjälp av dessa klasser bygger sedan .NET drivern databasen.  

4.9.2.1 Sequence 

 

1. public class Sequence   

2. {   

3.    

4.     public Sequence()   

5.     {   

6.         Commands = new List<Command>();   

7.     }   

8.     public ObjectId _id { get; set; }   

9.     public string Name { get; set; }   

10.     public List<Command> Commands { get; set; }   

11.  
12.     public void Run()   

13.     {   

14.         Console.WriteLine("Running sequence...");   

15.         foreach (var command in Commands)   

16.         {   

17.             command.Execute();   

18.         }   

19.         Console.WriteLine("Sequence complete!");   

20.     }   

21. }   

Figur 4.24: Sequence från applikation B. 
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I Sequence ligger en lista med kommandon kallad "Commands" (se figur 4.24). 

Klassen har också en metod kallad "Run" som utför de kommandon som hör till 

sekvensen. Sequence har tre attribut: ”_id”, ”Name” och ”Commands” (listan). ”_id” 

är en identifierare av typen ObjectId som används för att särskilja olika sekvenser. 

"Name" är det namn som användaren ger till sekvensen vid skapandet av den (se 

avsnitt 3.7.2).  

 

4.9.2.2 Command 

 

 

1. [BsonKnownTypes(typeof(ShowMsgCmd), typeof(AddCmd), typeof(ShowPictureCmd), typeof(WriteVariabl

eCmd))]   

2.     public abstract class Command   

3.     {   

4.         public Command() { CommandId = ObjectId.GenerateNewId(); }   

5.    

6.         public ObjectId CommandId { get; set; }   

7.         public abstract ObjectId GetBucketId();   

8.         public abstract string GetParameterAsString();   

9.         public abstract string GetParameterIdAsString();   

10.         public abstract void Execute();   

11.     }   

Figur 4.25: Command från applikation B. 

 

Klassen "Command" innehåller attributet ”CommandId” samt en rad metoder (se 

figur 4.25). På rad 1 i koden ovan används en typ av annotation för att förklara för 

MongoDB C# drivern att ShowMsgCmd, AddCmd, ShowPictureCmd och 

WriteVariableCmd är undertyper till superklassen "Command". 

GetBucketId() är en metod som returnerar det Id som ges till den "bucket" där filer 

hanterade av GridFS [53] hamnar. GridFS är ett stödbibliotek som används för att 

hantera stora filer, mer om detta finns att läsa i avsnitt 4.6. GetBucketId() är en 

abstrakt metod som implementeras av de underklasser som ärver från Command. 

Den enda underklassen som använder detta till något vettigt är "ShowPictureCmd" 

som använder GridFS för att lagra stora objekt/bilder. 

GetParameterAsString() är också en abstrakt metod som implementeras av 

underklasserna som ärver av Command. Denna metod returnerar värdet av en 
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parameter som en sträng. Metoden används för att visa vad fältet "Value" i 

databasen innehåller.  

GetParameterAsId() är ytterligare en abstrakt metod. Denna metod returnerar det 

ObjectId som parametern för ett givet kommando har. 

Den sista abstrakta metoden i klassen "Command" heter Execute() och har som 

uppgift att utföra det kommando som implementerar metoden. 

 

4.9.2.3 ShowMsgCmd 

 

1. public class ShowMsgCmd : Command   

2. {   

3.     public StringParam Message { get; set; }   

4.       

5.     public override string GetParameterIdAsString()   

6.     {   

7.         return Message._id.ToString();   

8.     }   

9.     public override string GetParameterAsString()   

10.     {   

11.         return Message.Value.ToString();   

12.     }   

13.     public override ObjectId GetBucketId()   

14.     {   

15.         return Message._id;   

16.     }   

17.     public override void Execute()   

18.     {   

19.         Console.WriteLine("ShowMsgCmd :: Value = " + this.GetParameterAsString()); 

20.     }   

21. }   

Figur 4.26: ShowMsgCmd från applikation B. 

ShowMessageCommand är ett exempel på en typ av kommando som finns i 

databasen (se figur 4.26). Klassen ärver från superklassen Command och 

implementerar de abstrakta metoder som finns beskrivna i 4.9.2.2.  

ShowMessageCommand innehåller attributet Message som är av typen StringParam 

(mer om denna typ längre fram). Detta attribut är en referens till det meddelande 

som ShowMessageCommand har som uppgift att visa. Metoden Execute() visar 

meddelandet i konsollfönstret. 
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4.9.2.4 Parameter 

 

1. [BsonKnownTypes(typeof(StringParam), typeof(NumericParam), typeof(BinaryObjParam))]   

2. public abstract class Parameter   

3. {   

4.     public Parameter() { _id = ObjectId.GenerateNewId(); }   

5.     public ObjectId _id { get; set; }   

6.     public abstract string GetParameterAsString();   

7.     public abstract ObjectId GetBucketId();   

8.        

9. }   

Figur 4.27: Parameter från applikation B. 

 

På första raden i figur 4.27 finns samma typ av annotation som presenterades i 

4.9.2.2. Denna kod krävs för att MongoDBs C# driver ska förstå att Parameter är en 

superklass som parametertyperna StringParam, NumericParam och 

BinaryObjParam ska ärva av. 

Parameter har ett _id som skapas då man som användaren skapar ett kommando. 

Klassen Parameter har två abstrakta metoder: GetParameterAsString() samt 

GetBucketId(), som implementeras av underklasserna. 

4.9.2.5 StringParam 

1. public class StringParam : Parameter   

2. {   

3.     public string Value { get; set; }   

4.     public override string GetParameterAsString()   

5.     {   

6.         return Value.ToString();   

7.     }   

8.     public override ObjectId GetBucketId()   

9.     {   

10.         throw new NotImplementedException();   

11.     }   

12. }   

Figur 4.28: StringParam från applikation B. 

Klassen StringParam (se figur 4.28) ärver från "Parameter". Den innehåller attributet 

Value där meddelandet i ett ShowMsgCmd lagras. Metoden GetParameterAsString 

returnerar värdet av "Value" som en sträng. GetBucketId är en metod som används i 

kommandot ShowPictureCmd och behövs därmed i BinaryObjectParam. Denna 

metod måste implementeras, annars skickar Visual Studio en varning. Detta är 

anledningen till att denna metod är med i StringParam även om den inte används. 
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4.10 CRUD 

Översikt om hur CRUD-operationerna implementerades för kommandon och 

sekvenser. 

4.10.1 Create (Skapa) 

 

Att lägga till ett nytt kommando fungerar väldigt lika i EF och MongoDB C# drive.  

switch (caseSwitch){ 
     case 0: 
          Console.WriteLine("Show"); 
          sequence.Commands.Add(new ShowMsgCmd  
          { 
               Message = new StringParam 
               { 
               Value = textBox1.Text 
               } 
           }); 
           db.SaveChanges(); 
           break; 

Figur 4.29: Entity Framework add-exempel. 

 

public void AddCmdToSequence(ObjectId seqid ,int commandType,string message, byte[] 
source){ 
_client = new MongoClient(); 
_database = _client.GetDatabase("SequenceDB"); 
IMongoCollection<Sequence> collection = _database.GetCollection<Sequence>("Sequences"); 
Command command = CreateCommand(commandType,message,source); 
var filter = Builders<Sequence>.Filter.Eq("_id", seqid); 
var update = Builders<Sequence>.Update.Push("Commands", command); 
var result =  collection.UpdateOneAsync(filter, update); 
}                                            

Figur 4.30: MongoDB .NET driver add-exempel. 

I båda fallen kan man skapa objektet på applikationsnivå och sedan välja i vilken 

sekvens det ska sparas (se figur 4.29 och 4.30). 

Från ett kommando skapar man ett dokument som man lägger till i en array. Detta 

görs med hjälp av Update.Push(). 

4.10.2 Read (Läsa) 

Läsning av data implementerades på samma sätt i båda applikationerna. Ett objekt 

återskapas och parametrar läses av till applikationsnivå.  
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4.10.2.1 Visa data  

Visning av data sker genom att skriva ut attributen i tabellform i en listview. Denna 

implementationen visade sig snabbt vara bristfällig vid visning av många 

kommandon (> 100).  Detta beror dock inte på att applikationerna läser långsamt 

från databasen utan att algoritmen för att visa datan är av typen O(n). En lösning 

skulle kunna vara att man endast hämtar och visar 50 rader åt gången istället för att 

ladda alla. 

 

4.10.3 Update (Uppdatera) 

Update kan implementeras på olika sätt, ett sätt är att ta bort kommandot och sedan 

skapa ett nytt och spara, ett annat sätt är att uppdatera parametern för det befintliga 

kommandot.  

I SQL-implementationen gick det enkelt att med hjälp av EF återskapa objektet på 

applikations nivå. Objektet kunde sedan modifieras och uppdateras till databasen 

med hjälp av EF (se figur 4.31). 

else if(command is ShowMsgCmd){ 
var msg = db.StringParam.First(s=> s.CommandId == command.CommandId); 
msg.Value = textBox1.Text; 
db.SaveChanges(); 
this.Close(); 

} 
Figur 4.31: Exempel på hur en "update" görs med EF. 

 

På grund av designen av databasen för MongoDB var det svårt att finna en lösning 

för att modifiera ett inbäddat dokument på 2:a nivån i en array. Olika källor pekar på 

olika svar där vissa sade att det inte går medan andra påstod att det går. En del 

funktionalitet var utdaterat för MongoDB C# drive 2.2 

Inga källor påvisade heller att man kan hantera objekten från databasen på samma 

sätt som i EF. T.ex. gick det inte att återskapa objektet på applikations nivå och 

sedan ändra på parametrarna för objektet och sedan uppdatera objektet mot 

databasen igen. 

I figur 4.32 visas ett exempel på hur en uppdatering ser ut i MongoDB C# driver. Ett 

filter byggs upp för att matchas emot det sökta attributet.   
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public void UpdateSequenceName(ObjectId seqid, ObjectId commandId, string name){ 
_client = new MongoClient(); 
_database = _client.GetDatabase("SequenceDB"); 
IMongoCollection<Sequence> collection = _database.GetCollection<Sequence>("Sequences"); 
 
var filter = Builders<Sequence>.Filter.Where(x => x._id == seqid); 
var update = Builders<Sequence>.Update.Set(x => x.Name, name); 
var result = collection.UpdateOneAsync(filter, update).Result; 
} 

Figur 4.32: Uppdatering i MongoDB .NET driver. 

 

Denna lösning använder således driverns egen uppdateringsfunktion.  

Ett exempel på en remove-create finns i figur 4.33. 

public void UpdateSelectedCommand(ObjectId seqid,ObjectId cmdid, string value){ 
RemoveSelectedCommand(seqid, cmdid); 
if (command is ShowMsgCmd)  
{ 
AddCmdToSequence(CreateCommand(value), seqid); 
} 

Figur 4.33: Exempel på en remove-create 

 

4.10.4 Delete (Ta bort) 

Operationen "Ta bort" implementerades i båda systemen. 

I SQL fallet är man tvungen att tänka på beroenden (dependencies), vilket inte är 

nödvändigt då man arbetar med MongoDB.  

För MongoDB används ett filter för att matcha en sekvens via sitt "_id" , "_id" kan 

liknas vid en primärnyckel för sekvensen. 

var filter = Builders<Sequence>.Filter.Eq("_id", seqid); 
var update = Builders<Sequence>.Update.PullFilter(p => p.Commands,f => f.CommandId == 
commandId); 
var result = collection.FindOneAndUpdateAsync(filter, update); 

Figur 4.34: Delete MongoDB 

Update görs genom ett "PullFilter", detta är ett speciellt filter som är till för att ta bort 

ett dokument från en array (se figur 4.34). Här har man valt att göra ett 

lambdauttryck och matchar ett kommando via commandoId. Ändringen sparas 

sedan genom ett anrop till collection.  
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4.11 Ändringar till databasen 

 

Det bestämdes vid början av projektet att man skulle utvärdera hur bra stödet för att 

göra ändringar till databasmodellen var, både i SQL-server samt i MongoDB. Tanken 

var att simulera en situation där man redan har en databas fylld med information och 

sedan vill lägga till en ny typ av information i databasen utan att bli av med den 

befintliga datan. I detta avsnitt presenteras de tre ändringarna till databaserna som 

bestämts tillsammans med Midroc. 

4.11.1 Ändra datatyp på ett attribut i en klass 

Denna ändring bestod av att byta datatyp från "int" till en "double" i parametern 

NumericParam hos båda modellerna.  

Ändringen genomfördes genom att byta från "int" till "double" i NumericParams 

POCO-klass. Tillvägagångssättet var likadant både i applikation A och B. 

 

4.11.2 Lägga till ett nytt attribut till samtliga kommandon 

Denna ändring bestod av att lägga till ett nytt attribut till alla kommandon för båda 

modellerna, kallat "description" som skulle kunna hålla en textsträng. Syftet med 

denna sträng var att man som användare skulle kunna lägga till en beskrivning eller 

kommentar till ett kommando. 

Ändringen genomfördes genom att lägga till ett nytt attribut "Description" i 

Command-klassen. 

Eftersom alla typer av kommandon ärver av Command så ärvde de även detta 

attribut. 

 

4.11.3 Lägga till en ny typ av kommando 

Denna ändring bestod av att lägga till ett kommando i de redan befintliga 

modellerna. Det nya kommandot fick heta "ConfigureInstrumentCommand" och 

skulle innehålla en sträng "ip", samt två flyttal "gain" och "offset". 
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Ändringen genomfördes genom att lägga till en ny subklass för Command (se figur 

4.35). 

[Table("ConfigureInstrumentCommand")] 
public class ConfigureInstrumentCommand : Command 
    { 
        public virtual StringParam ip { get; set; } 
        public virtual NumericParam gain { get; set; } 
        public virtual NumericParam offset { get; set; } 
            public override void Execute() 
            { 
                Console.WriteLine("Configure Instumment Command"); 
                Console.WriteLine("ip = " + ip.GetParametersAsString()); 
                Console.WriteLine("gain ="+gain.GetParametersAsString()); 
                Console.WriteLine("offset="+offset.GetParametersAsString()); 
            } 
            public override string GetParametersAsString() 
            { 
                return "{ ip = " + ip.GetParametersAsString() + ", gain = " + 
gain.GetParametersAsString() + " , offset = " + offset.GetParametersAsString() + " }"; 
            } 
    } 

Figur 4.35: ConfigureInstrumentCommand från applikation A. 

 

Gemensamt för alla ändringar i SQL-databasen var att man var tvungen att använda 

sig av "Code First migrations" [54]. Code First Migrations är ett sätt för Entity 

Framework att hantera ändringar till databas schemat.  

”The Migrations feature enables you to change the data model and deploy 

your changes to production by updating the database schema without having 

to drop and re-create the database. [57]” 

Dessa migrationer gör det möjligt att göra ändringar i databasmodellen utan att den 

data som redan finns där går förlorad. För att börja använda Migrations så får man i 

packet manager console skriva "Enable-Migrations". När detta gjorts skapas en ny 

mapp i projektet kallad migrations där kommande migrationer sparas. Efter att man 

gjort en ändring i någon av POCO-klasserna kan man genom att använda 

kommandot "Add-Migration"  lägga till en ny migration till mappen migrations. Man 

kan sedan skriva "Update-Database" för att uppdatera databasen till den senaste 

migrationens modell. 

För att göra ändringar i MongoDB databasen behövdes inte migreringar eller dylikt 

användas. Det var bara att skriva om, eller lägga till, direkt i POCO-klassen för det 

objekt man ville ändra på. MongoDB-databasen godtog ändringarna utan att "äldre 

data" påverkades vilket var mycket smidigt. 
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För att användargränssnittet skulle fungera med ändringarna hos databaserna, fick 

justeringar göras på applikationerna så att de båda kunde hantera den nya datan. 

Dessa ändringar var i princip identiska för båda applikationerna.  

 

Figur 4.36: Ändrad AddcommandForm 

I figur 4.36 visas ett exempel på hur ändringarna på en applikation ser ut. Nya fält för 

att hantera fler värden har lagts till, tillsammans med ny funktionalitet för att hantera 

datatyperna. 

 

4.12 Sammanfattning - Implementation 
 

I kapitel 4 har man redogjort för detaljer kring implementationen av de två 

databaserna. Man har gått igenom hur kopplingen mellan applikation och databas 

fungerar samt gått in i detalj på applikation A och Bs funktion. CRUD-operationerna 

har också förklarats i kapitlet. Man har även redogjort för de ändringar som gjorts till 

databaserna för att testa hur bra de hanterar detta. I nästa kapitel kommer resultaten 

av projektet redovisas. 
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5 Resultat och Utvärdering 

 

5.1 Översikt 

 

Detta kapitel innehåller en presentation av resultaten av projektet. Då huvudsyftet 

med projektet var att göra en jämförelse mellan MongoDB och en traditionell SQL 

databas så kommer detta resultat vara en slutsats av denna jämförelse. Aspekter 

hos databaserna som tas upp är bland annat arbetssätt, struktur, svårighet vid 

utveckling av databas samt svårighet att göra ändringar i modellen/schemat på en 

befintlig databas. 

Då det kan vara svårt att göra en objektiv bedömning av saker som svårighetsgrad 

och inlärningskurva för olika databaser så är författarna medvetna om att resultaten 

till viss del baseras på deras åsikter. Då det inte fanns något tillförlitligt sätt att 

kvantifiera "svårighet" att använda de olika systemen så är dock subjektiva 

omdömen det bästa vi har att tillgå. 

 

5.2 Resultat 

 

I projektet har man haft som mål att jämföra MSSQL med MongoDB. MSSQL är den 

databas som används i dagsläget på Midroc, och man ville undersöka om det fanns 

några fördelar med att börja använda MongoDB istället. Vad man kommit fram till 

under projektet är att MongoDB i stor mån har samma funktionalitet som MSSQL. 

MongoDB är mer flexibelt än en traditionell relationsdatabas eftersom den inte kräver 

ett lika strikt databasschema. MongoDB är också mer flexibelt eftersom man som 

utvecklare har större frihet vid design av databasen. Ett exempel på denna typ av 

flexibilitet är att en utvecklare kan välja mellan en nästlad eller referentiell struktur vid 

skapandet av en MongoDB (se avsnitt 4.3 för en förklaring av dessa strukturer). 

En annan fördel med MongoDB är att det är mycket enklare att göra ändringar till 

databasens schema utan att förlora data som redan finns lagrad i databasen enligt 

ett tidigare schema.  
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Den största nackdelen med att använda MongoDB är att man inte har lika stor 

tillgång till hjälpresurser i form av ordentlig dokumentation, tutorials eller guider som 

man har då man använder en mer traditionell databas så som MSSQL. 

5.3. Varför vissa val har gjorts 
 

Att använda .NET för projektet var ett önskemål redan från start, främst på grund 

utav dess popularitet bland kommersiell utveckling. C# känns dessutom som det 

naturliga alternativet  för den här typen av uppgift. Vi hade sedan tidigare använt C# 

och kände till Entity Framework vilket också påverkade vårat val. 

5.3.1 Varför code first? 

I början av projektet gjordes ett antal försök med att använda en model-first-aproach, 

detta visade sig dock snabbt inte vara optimalt för denna jämförelse. Främst på 

grund av det extra arbete som kom till för att ändra koden för modellen. Det visade 

sig också att MongoDB hade ett liknande sätt att bygga upp databasen där koden 

skrivs först. En codefirst approach sågs som den bästa lösningen eftersom den gav 

möjligheten att utifrån en relativt liten mängd kod generera en komplex databas, 

samt gav möjligheten att ha full kontroll över ändringarna hos databasen via kod.  

 

5.3.2 Varför nästlad struktur? 

Anledningen till att man i projektet valt en nästlad (embedded) struktur beror på att 

det är det typiska sättet för att arbeta med MongoDB. Det skulle ha gått att göra en 

lösning med referenser mellan dokument men detta skulle då inte efterspegla en 

typisk NoSQL-databas utan mer bli ett sätt för en NoSQL-databas att efterlikna en 

SQL-databas. Ett problem under projektets gång blev dock att uppdatera dokument 

som låg djupt inbäddade. Detta problem skulle kunna lösas genom att använda sig 

av referensmodellen istället. Man skulle då kunna använda samma logik bakom 

lösningar emellan både SQL och MongodDB.  

Tyvärr hittades inte någon lösning för att uppdatera ett inbäddat dokument på nivåer 

djupare än två, det är oklart om det går. Dokumentationen för MongoDB .NET driver 

visar inte några exempel på detta och de beskrivningar på hur det ska genomföras 

från övriga källor är utdaterade.  
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Detta medförde att funktionen update för MongoDB inte använder sig av driverns 

egna implementation för uppdatering utan består av delete och create. Man har 

utöver detta testat att använda sig av driverns egen uppdateringsfunktion på ett icke 

inbäddat dokument (sequence). Ett exempel på detta demonstreras i kapitel 4.10.3 . 

 

5.3.3 Asynkron/Synkron 

MongoDB har stöd för asynkrona anrop och en del av drivern körs asynkront. Man 

har dock i detta projekt valt att hålla sig till den tidigare standarden för MongoDB där 

man främst använder synkrona anrop. Anledningen att man valt att göra så här är 

främst för enkelheten då resten av applikationen som standard är synkron.  

5.4 Kravuppfyllelse 
 

I kravspecifikationen som arbetats fram tillsammans med Midroc fanns en rad 

uppgifter som man enats om skulle utföras under projektets gång. Denna 

kravspecifikation utformades efter att man valt ut föreslagna uppgifter ur den 

kravspecifikation som tillhandahölls av Midroc. I detta avsnitt tas de uppgifter som 

fanns i den färdiga kravspecifikationen upp och diskuteras. Man kommer även att 

försöka uppskatta i vilken mån som kraven är uppfyllda. 

Uppgifter/delmål för projektet: 

1. Implementera enkel databas i Microsoft SQL server. 

2. Implementera motsvarande databas i MongoDB. 

3. Implementera tillhörande DataAccess-kod och enkelt GUI för att göra ändringar av data. 

4. Hur påverkas DataAccess-kod vid en ”schema-ändring” i respektive system? 

 

Det första delmålet gick ut på att implementera en förenklad modell av en databas 

som används av Midroc i Microsoft SQL server. Syftet med denna uppgift var att ha 

något att jämföra med då man utvecklade NoSQL databasen i MongoDB. Eftersom 

MSSQL var det som redan användes av Midroc var det även naturligt att ha detta 

databassystem som utgångspunkt.  

Detta krav kan betraktas som helt uppfyllt eftersom den SQL-databas man skapat 

blev så som både studenterna och uppdragsgivaren från början tänkt sig. 
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Det andra delmålet var att implementera en databas med samma innehåll och 

funktionalitet som den första, i MongoDB. Eftersom det huvudsakliga syftet med hela 

projektet, från Midrocs sida, var att undersöka om de kunde göra en övergång från 

MSSQL till MongoDB för vissa av sina databaser, så var det självklart viktigt att göra 

en databas med hjälp av MongoDB. Detta krav kan också betraktas som helt 

uppfyllt.  

 

Det tredje kravet var att skapa ett grafiskt användargränssnitt (GUI) åt båda 

databaserna. I detta användargränssnitt skulle man som användare kunna utföra 

CRUD-operationer på databasen på ett enkelt och intuitivt sätt. Därigenom ville man 

se att kopplingen mellan databas och applikation fungerade på ett korrekt sätt. 

Eftersom man i projektet valt att ha en objektorienterad approach till databaserna så 

ville man i så hög mån som möjligt behandla databasentiteter som objekt. Därmed 

försökte man använda sig av operationer på objekten som skapades av Entity 

Framework respektive MongoDB .NET driver istället för att bara göra enkla queries 

mot databasen. I applikation A som använder en SQL-databas var det aldrig något 

problem att behandla delar av databasen som objekt med hjälp av Entity Framework. 

I applikation B så hade man vissa problem då data skulle hämtas från en array som 

låg flera lager djupt i ett nästlat dokument. I detta enskilda fall var man tvungen att 

hämta mer data än man egentligen var intresserad av för att sedan filtrera fram det 

sökta objektet.  

Detta krav kan i stort sett betraktas som uppfyllt. Man skulle möjligen ha velat 

hantera dataaccess något bättre i MongoDB i ett fall. Det var i update operationen 

som man hade velat göra en lösning med MongoDB's egen update metod men 

istället beslutade sig för att göra en egen variant av typen delete och create. Mer om 

ändringen av update kan läsas om i 4.10.3 och 5.3.2. 

 

Det sista huvudkravet var att utreda hur schemaförändringar av databaserna 

påverkade de program som skrivits. Man ville delvis se hur mycket kod som 

behövdes ändras då databasschemat ändrades, men också utreda hur de olika 

databaserna hanterade ändringar till modellen då det redan fanns data i databasen. 

Detta var enligt Midroc en situation som ofta uppkom hos deras kunder då de 

önskade att lagra nya typer av data i en befintlig databas utan att den äldre datan 

gick förlorad. Målet var att kunna göra ändringar i databasens schema för att lagra 
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ny typ av data, men samtidigt behålla den gamla datan. Detta löstes i Entity 

Framework med hjälp av ”Code First Migrations” som finns förklarade i avsnitt 3.8. 

Hur ändringar till databas-schemat hanteras av MongoDB var det inte någon som 

visste vid projektets start. Resultatet av undersökningarna har dock visat att det är 

mycket enklare att göra ändringar till databasschemat i MongoDB. Ändringarna sker 

så fort man ändrat i modellen och databasen fungerar utan att man behöver 

använda sig av någon typ av ”Migrations”. För att undersöka detta gjordes en rad 

ändringar som förklarats i detalj i avsnitt 4.11. Detta krav kan också betraktas som 

helt uppfyllt. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att tre av de fyra viktigaste kraven uppfyllts till 

100 procent medan det sista kravet är uppfyllt till uppskattningsvis 95 procent.  

 

5.4.1 Övriga frågeställningar 

Förutom de fyra huvudsakliga kraven presenterade i 5.4 så hade uppdragsgivaren 

ett antal kortare frågeställningar kring MongoDB som de ville ha besvarade. Dessa 

frågor besvarades under projektets gång och presenteras i avsnitt 5.4.2.  

 

5.4.2 Svar på övriga frågeställningar 

I detta avsnitt kommer man besvara de frågor som Midroc nämnde att de ville ha 

svar på i kravspecifikationen. Flera av dessa frågor kan besvaras ganska kortfattat, 

och man har därför valt att gruppera ihop dem i detta avsnitt. Samtliga frågor gäller 

MongoDB. 

 

5.4.2.1 Hur stöds constraints i MongoDB? 

Det finns inga inbyggda constraints för MongoDB då det är schemalöst. För att 

simulera en constraint specificeras det antingen på applikationsnivå eller sätts in 

som regel för ett givet index.  

Ett sätt att skapa en form av constraint är att använda sig av ett unikt index. Detta 

förhindrar ett annat dokument i samma kollektion att ha samma värde på ett index. 

Detta förhindrar dock inte inbäddade dokument i en indexerad array från att vara 

lika.  
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Exemplen nedan är tagna från MongoDB’s hemsida och skrivna för ”mongo shell” 

(en textbaserad databashanterare som körs genom kommandotolken). 

En kollektion har ett unikt index på a.b (se figur 5.1). 

db.collection.createIndex( { "a.b": 1 }, { unique: true } ) 
Figur 5.1: Unikt index, exempel från MongoDB. 

En insättning som i figur 5.2 skulle endast gå igenom då det inte finns något 

dokument i kollektionen där a.b = 5 

db.collection.insert( { a: [ { b: 5 }, { b: 5 } ] } ) 
Figur 5.2: Exempel från MongoDB på en ”insert”. 

Det finns även en möjlighet att skapa partiella index, där man genom ett filter anger 

vad som ska vara unikt. Ett exempel på hur man kan skapa ett constraint för ett unikt 

namn samt att åldern måste vara över 21 visas i figur 5.3. 

db.users.createIndex( 
   { username: 1 }, 
   { unique: true, partialFilterExpression: { age: { $gte: 21 } } } 
) 

Figur 5.3: Exempel från MongoDB, contraints. 

På en mer komplex nivå kan man då bygga ett filter med en constraint [55].  

Det finns även med MongoDB version 3.2 möjlighet att validera input, och på så vis 

förhindra ett felaktigt värde [56].  

 

5.4.2.2 Hur fungerar referentiell integritet i MongoDB? 

För att en SQL-databas ska ha referentiell integritet krävs att varje fält som är 

definierat som en främmandenyckel i en tabell A, antingen måste vara "null" eller 

innehålla en referens till ett fält i en annan tabell B. Fältet i tabell B måste också vara 

definierat som primär- eller kandidatnyckel.  

Om man skulle ta bort en tupel innehållande ett värde som refereras till med en 

främmandenyckel från en annan tabell så skulle detta därmed bryta den referentiella 

integriteten. Detta problem kan antingen hanteras med hjälp av "cascading deletes" 

[57] eller genom att borttagningen förhindras av databashanteringssystemet. 
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Cascading deletes innebär att även refererande tuplar tas bort då man vill ta bort 

den tupel som refereras till. 

I MongoDB kringgås hela denna problematik genom den datamodell som används 

med dokument. I MongoDB lagras data i BSON-dokument vilket leder till en enklare 

struktur, som dessutom lättare kan direkt läsas av en människa. Data i en Mongo 

databas är inte normaliserad på samma sätt som i en SQL-databas. I MongoDB 

används istället nästlade dokument och arrayer för att hålla reda på data som hör 

ihop. Eftersom datan i en MongoDB inte är normaliserad så undviks behovet av 

JOINs, referentiell integritet samt ACID transaktioner för multipla tupler [57]. 

 

5.4.2.3 Hur stödjs/används index i MongoDB? 

Indexering hjälper till att effektivisera sökningar hos MongoDB. Utan indexeringen 

måste MongoDB jämföra varje dokument i kollektionen med den givna matchningen 

för varje enskild sökning. Om ett index skapas för en sökning kan MongoDB 

använda detta för att begränsa antalet dokument att matcha. Ett index kan skapas 

för att spara ett värde över ett eller flera specifika fält [58].   

MongoDB skapar ett eget unikt index på fältet _id vid skapandet av en kollektion. För 

att säkerställa att _id är unikt är det brukligt att autogenerera detta till datatypen 

ObjectId. 

“Fundamentally, indexes in MongoDB are similar to indexes in other database 

systems. MongoDB defines indexes at the collection level and supports indexes on 

any field or sub-field of the documents in a MongoDB collection.” 

Ett index för en kollektion skapas med hjälp av metoden nedan. 

db.collection.createIndex() 

Att skapa ett index är en administrativ operation som helst inte ska köras av en 

applikation.  

En ändring av index på en befintlig databas kan ta lång tid. Under tiden denna 

ändring görs är kollektionen låst för läsning och skrivning. Det bör därför planeras 
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inför en ändring av index. Man kan alternativt göra detta som en bakgrundsprocess. 

MongoDB har en inbyggd ”index builder” [59] för att hantera sådana här problem.  

 

5.4.2.4 Slipper man ORM-problematiken i MongoDB? 

När man arbetar med databaser via en applikation skriven i ett objektorienterat språk 

så som C# så vill man gärna kunna hantera delar av databasen som om de vore 

objekt istället för tabeller/relationer. Anledningen till detta är att det är mycket enklare 

att göra operationer på databasen med kod i stil med "commands.update()" istället 

för att "för hand" skriva den SQL-syntax som databasen behöver. Entity Framework 

används i projektet för att sköta den mappning mellan klasser i koden och delar av 

databasen som krävs då man använder "code first" för att skapa en databas. Entity 

Framework är ett ramverk för "Objekt-relational mapping" (ORM) vilket innebär att 

den sköter kartläggningen mellan klasser skrivna i C# och tabeller i SQL-databasen. 

Då man använder "code first" approach för att skapa en databas i MongoDB så 

används MongoDBs .NET driver på ett motsvarande sätt som Entity Framework görs 

vid skapandet av en SQL-databas. Denna driver sköter med andra ord all 

kartläggning mellan objektorienterade klasser och dokument i MongoDB. Eftersom 

MongoDB använder dokument i stället för relationer så är det mer korrekt att kalla 

kartläggningsprocessen för Object-Document Mapping (ODM) istället för Object-

Relational mapping (ORM) [60]. 

Vi hade inga problem med kartläggningen mellan objekt och dokument under 

utveckling av applikation B som inte gick att lösa enkelt genom att ändra lite i C#-

koden (objektet). Den största skillnaden mellan POCO-klasserna i de båda 

applikationerna var att man var tvungen att ange vilka klasser som ärvde från en 

superklass på ett annorlunda sätt i MongoDB. För att serialiseringen skulle fungera 

var man tvungen att explicit ange vilka klasser som ärvde från en superklass på det 

sätt som visas i figur 5.4. Hur detta gick till presenteras och förklaras i avsnitt 4.9.2.2. 

Serialisering förklaras i avsnitt 4.7. 

[BsonKnownTypes(typeof(ShowMsgCmd), typeof(AddCmd), typeof(ShowPictureCmd), t

ypeof(WriteVariableCmd))] 

Figur 5.4: Exempel på hur sub-klasser till Command deklareras 
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5.4.2.5 Har MongoDB stöd för ACID-transaktioner? 

MongoDB har inte stöd för multi-dokument transaktioner. MongoDB erbjuder dock 

"atomiska" operationer på ett enskilt dokument vilket oftast är tillräckligt för att lösa 

de problem som skulle kräva ACID transaktioner i en relationell databas. 

Till exempel, så kan man i MongoDB bädda in data som hör ihop i nästlade arrayer 

eller sub-dokument tillhörande samma huvuddokument. När man i nästa steg 

uppdaterar huvuddokumentet så sker detta genom en enda "atomisk" operation [61]. 

 

5.4.2.6 Finns det bra DBA verktyg för MongoDB? 

Exempel på funktioner hos databasadministrationsverktyg är backup, se/ändra 

schema, se/ändra data. MongoDB innehåller inte något grafiskt användargränssnitt 

för administration av databaser. All administration av databasen kan göras via en 

kommandotolk kallad ”mongo shell” som ingår vid nedladdning av MongoDB. 

MongoDB har numera ett officiellt verktyg kallat "MongoDB cloud manager" som är 

ett GUI för att administrera databaser i molnet [62]. Denna programvara används för 

att visa data samt göra back-up:er.  

Det finns också en uppsjö av databasverktyg tillgängliga från tredjepartsutvecklare. 

Vissa av dessa kostar pengar att använda, men det finns också många som är 

gratis. Vissa av dessa databasverktyg fokuserar på administration av databaser, 

medan andra fokuserar på visning av data [63]. I projektet valde vi att använda ett av 

de tredjepartsutvecklade administrationsverktygen som heter Robomongo. 

Robomongo användes i projektet i huvudsak till att inspektera data (presenterades i 

avsnitt 2.5.4). Exempel på hur data ser ut i Robomongo visas i figurerna  4.22 och 

4.23. 

 

5.5 Tekniker och verktyg  
 

Alla verktyg som används i projektet har i stort sett fungerat som förväntat. Visual 

Studio hade vi viss erfarenhet av sedan tidigare. Denna utvecklingsmiljö har fungerat 

mycket bra under utvecklingen av båda applikationerna.  

Microsoft SQL server var ett program som ingen av oss hade arbetat med tidigare. 

Det var i vår uppfattning inte lika smidigt som MySQL som vi använt tidigare. 
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Inlärningskurvan var inte alltför brant och det fanns mycket dokumentation att ta del 

av så det tog endast någon vecka att komma igång med det. Då vi lärt oss att 

använda de viktigaste funktionerna har programmet fungerat felfritt.  

Robomongo användes som databashanteringssystem för MongoDB-databasen. 

Detta verktyg var nytt för oss vid projektets början. Vi tycker dock att programmet var 

ganska enkelt och intuitivt, och vi lärde oss därmed snabbt att använda det för 

projektets ändamål så som att visuellt inspektera data eller göra enkla ändringar på 

kollektioner. 

Entity Framework har fungerat mycket bra och inte ställt till med några direkta 

problem. Eftersom Entity Framework är så populärt så finns det också väldigt mycket 

hjälp att få på nätet. Både MSDN och stackoverflow [64] har varit användbara 

resurser då man under projektet stött på problem. Förutom dessa finns en uppsjö av 

tutorials och guider i Entity Framework att hitta online. 

MongoDB .NET driver användes mot MongoDB på ett motsvarande sätt som EF 

användes när man arbetade med MSSQL. Denna driver liknar i många avseenden 

Entity Framework och man kan misstänka att EF använts som modell vid 

utvecklingen av MongoDB .NET driver då syntaxen i flera fall är ganska snarlik. Det 

vore ganska naturligt om så är fallet eftersom Entity Framework är ett populärt 

verktyg att använda då man som utvecklare ska arbeta med databaser. Det största 

problem vi hade med MongoDB .NET driver var dess dåliga dokumentation i 

jämförelse med EF. Den officiella dokumentationen som fanns att hitta på 

MongoDBs hemsida var mycket bristfällig. Kodexempel gavs endast på de enklaste 

operationerna och så fort man ville ta reda på hur man skrev något som var lite mer 

avancerat saknades detta. Då man letade efter hjälp online så hände det att man 

hittade kodavsnitt från olika källor som påstods utföra det man letade efter. När 

denna kod sedan användes i vår applikation så märkte vi dock att den inte längre 

fungerade i den senaste versionen av drivern (2.2 i skrivande stund). Information om 

vilka metoder som var utdaterade i den senaste versionen av drivern var också svårt 

att hitta. Vi försökte även ställa en fråga i MongoDBs officiella google user group 

[65]. Denna fråga har dock inte blivit besvarad än (en månad senare). 
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5.6 Prestanda 
 

I början av projektet hade man en ambition om att man skulle göra någon typ av 

prestandamätning för att kunna jämföra MongoDB och MSSQL. Man hade här tänkt 

sig att fylla på respektive databas med en ganska stor mängd data för att sedan 

mäta svarstiderna för olika operationer på databaserna. 

Vi utförde dock inte dessa prestandamätningar under projektet. Detta berodde dels 

på att vi hittade bra exempel på liknande mätningar utförda av andra [66]. Dessutom 

så räckte inte tiden till för att göra dessa mätningar på ett tillförlitligt sätt. Vi 

prioriterade istället att försöka utreda hur ändringar till databasschemat påverkade 

de befintliga databaserna, vilket var mer intressant för vår uppdragsgivare.  

Nedan följer en sammanfattning av slutsatserna som gjorts av Aghi, Mehta et al i 

artikeln "A comprehensive comparison of SQL and MongoDB databases" [66]   

"Based on the above analysis, the following conclusions can be drawn: 

1. For small datasets, MySQL performed better in retrieval 

2. For large datasets, there was minor difference between 

MySQL and MongoDB. 

3. Insertion time was always better for MongoDB. 

4. For relational data where the data could be arranged in row and column format, MySQL 
performed better. 

5. As the data grew non-relational or there were significant gaps in the data, MongoDB 
performed better. 

6. For complex queries involving multiple joins, MongoDB performed significantly better than 
MySQL due to its data structure allowing it to accommodate any type of data." 

 

Vi gjorde ett par enklare test av prestandan hos MongoDB med ett par tusen 

dokument. Denna datamängd gav inga direkt märkbara fördröjningar hos databasen. 

Mängden kod som behövs för att utföra operationer i de båda applikationerna är 

ganska lika. Det man dock tydligt kan se är att den strikta objektorienteringen som 

EF följer medför en mängd genvägar då ett arbete ska utföras på samma objekt.  
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Som programmerare som nyss lärt sig köra EF saknar man även DBContext's enkla 

update/Find o.s.v. när man arbetar med MongoDB .NET drivern. 

 

5.7 Sammanfattning 
 

I kapitel 5 har man redogjort för resultaten av projektet. Här förklaras varför man valt 

att skriva programmet i C# med Visual Studio. I kapitlet har författarna gjort en 

uppskattning av kravuppfyllelsen och man har även sammanställt svar på de frågor 

som ställdes av uppdragsgivaren i början av projektet. En kortare utvärdering av de 

verktyg och tekniker som används har också gjorts. Avslutningsvis så diskuteras 

prestanda. Man förklarar också här hur man resonerat då prestandamätning av 

databaserna prioriterats bort. 
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6 Slutsats 

 

I detta kapitel sammanfattar vi hur det har varit att arbeta med detta projekt hos 

Midroc automation. 

6.1 Tidsåtgång 

 

Vi har jobbat på projektet två till tre dagar i veckan. Dessa dagar har alltid varit i 

början av veckan så att vi varannan vecka arbetat måndag-tisdag och varannan 

vecka arbetat måndag-onsdag. Vi har försökt att alltid skriva lika mycket på 

uppsatsen som vi har implementerat kod. Det visade sig dock ganska snabbt att vi 

inte klarade av att skriva lika mycket som vi implementerade under vissa perioder. 

Detta tror vi beror på att vi har testat oss fram ganska mycket och ibland har det inte 

varit några större framsteg att skriva om under en hel vecka.  

Vi började med att utifrån projektbeskrivningen lägga upp en plan på vad som var 

viktigast och vad som skulle kunna hinnas med. Redan första veckan i projektet 

gjordes en plan där vi rådfrågade med våra handledare samt hade ett möte med 

både våran tekniska handledare och våran handledare från universitetet. En grov 

planering gjordes för hur saker skulle prioriteras samt en estimering av hur mycket 

tid det skulle ta. Denna planering har vi kunnat följa ganska bra även om vissa saker 

tog mindre eller mer tid än vi först uppskattat. Vi hade tänkt arbeta parallellt med 

uppsatsen och projektet i den mån det gick. Projektet har dock hela tiden legat lite 

"före" uppsatsen vilket känts naturligt. Till exempel var det svårt att skriva 

implementationskapitlet innan implementationen blivit färdig. Det samma gäller 

kapitlen 5 och 6 där resultat och slutsatser presenteras. 

I slutet av projektet har det dock varit mycket mer skrivande då vi hade mycket att 

skriva ikapp angående utvärderingar samt implementationen. Därför gick de sista 3 

veckorna enbart till skrivande av rapport.  

Vi har använt oss av en logg där vi löpande skrivit upp vad vi gjort varje dag. I denna 

logg har vi i början av dagen satt upp en planering för vad som bör göras under 

dagen. I slutet av dagen har vi försökt skriva ner vad vi faktiskt hunnit med och var vi 
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avslutade. Detta har gjort att det har varit enklare att komma igång igen efter helger 

och annan ledighet. Loggen underlättade också mycket vid skrivandet av ”progress 

reports”. 

 

6.2 Återkoppling 

 

Våra tekniska handledare på Midroc har gett oss god hjälp i EF och MSSQL och de 

delar som de har haft erfarenhet inom. Men eftersom att MongoDB var helt nytt för 

dem också så har de inte kunnat komma med konkreta lösningar eller tips på alla 

frågor. De har dock fungerat mycket bra som ett bollplank för idéer. Det har fungerat 

mycket bra och varit både lärorikt och roligt att kunna bolla idéer med folk med en 

hög kompetensnivå inom datavetenskap och teknik.   

Eftersom vi inte hade någon erfarenhet av EF eller MongoDB C# .NET började vi 

projektet med att läsa på och laborera för att lära oss grunderna. Under perioder i 

arbetet har vi inte vetat hur länge saker kommer att ta och hur vissa bitar skulle 

läggas upp. Detta har inte varit till några problem utan kändes som en verklig del i 

det arbetsliv vi senare kommer att stiga in i där man får ha många återkopplande 

möten för att stämma av situationer.  

6.3 Arbetsmiljö 

 

Arbetsplatsen för projektet har varit hos Midroc själva, de har även försett projektet 

med nödvändig hårdvara och mjukvara. Det har varit till en stor fördel att sitta hos 

Midroc då det underlättat kommunikationen då vi stött på problem eller behövt 

teknisk hjälp. Det har även medfört att våra tekniska handledare har kunnat vara 

med tidigt och se hur programmering och design gått till och kunnat komma med 

förslag eller önskemål. 
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6.4 Lärdom 

 

Eftersom vi inte tidigare hade någon erfarenhet av EF eller MongoDB har vi lärt oss 

mycket nytt om detta. Vi har även lärt oss mer inom MSSQL, .NET och C# och fått 

en fördjupad kunskap om hur det fungerar i samband med databaser. Den största 

lärdomen har varit att arbeta i projekt med ett arbete där ingen har haft ett facit. 

Detta har gjort att vi lärt oss att söka information och applicera den praktiskt samt att 

vara lite mer kritiskt till vad som sägs i öppna Communitys, då inte allt stämmer. Det 

var även nytt för oss att jobba med riktiga konsulter och ingenjörer, och att få känna 

på hur det är att samarbeta med någon som har så bred kompetens.  

 

6.5 Fortsatt undersökning 

 

I slutet av projektet blev vi ombedda att skriva ihop ett "Hand-off dokument" åt 

Midroc för vårt projekt. Vi skulle här kort beskriva var all kod fanns och hur man kom 

igång med att starta servers och program för att testa våra applikationer. Resultatet 

för projektet överlämnades i from av en kopia på rapporten samt en presentation där 

utvecklingspersonalen kan ställa frågor. Det finns i dagsläget ingen planerad 

vidareutveckling av projektet. Det kan dock för Midrocs del bli aktuellt med att låta 

några andra examensarbetare återuppta arbetet i framtiden. Vad som man redan nu 

skulle kunna tänka sig att göra är en prestandamätning. Då MongoDB databaser går 

att designa ganska olika så kunde det även vara intressant att göra en jämförelse 

mellan den nästlade struktur vi använt och en referentiell struktur. 

6.6 Avslutning 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi är mycket nöjda över vårt examensarbete. Det 

har varit både kul och intressant och vi känner båda två att vi lärt oss mycket under 

projektets gång.  

Vi har trivts mycket bra hos Midroc, där alla har varit mycket välkomnande, trevliga 

och hjälpsamma. Ett särskilt tack ges till Leif Suonvieri, Stefan Andersson och Johan 

Höjskeld på Midroc som varit delaktiga i projektet på ett eller annat sätt. Leif har 
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fungerat som vår tekniska handledare och har varit den vi haft mest kontakt med. 

Stefan är platschef på Midroc Automation och han var den som vi först fick kontakt 

med när vi sökte examensarbete. Johan arbetar som programmerare hos Midroc 

och han har hjälpt oss en del i början av projektet med att komma igång med .NET-

delarna av projektet. 

Vi vill även tacka Donald Ross för handledning vid uppsatsskrivning. 

Detta projekt har varit bland det roligaste och mest givande vi gjort under vår 

utbildning. Samtidigt som det är lite sorgligt att vi nu ska lämna Midroc så är vi glada 

över att vara färdiga med dataingenjörsutbildningen. 
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Bilagor 

 

A 1 Specifikation 

Uppdraget: Utvärdering av MongoDB och jämförelse mot Microsoft SQL Server 

1.Implementera enkel DB i Microsoft SQL server 

2. Implementera DataAccess-kod och enkelt GUI för att redigera db innehåll. Det viktiga här är inte 

att det är “snyggt” GUI utan att vi kommer på något sätt att representera de olika typerna av 

databaser.  

3. Implementera motsvarande databas i MongoDB 

● Hur designar man ”DB schemat”? 

● Hur stöds constraints? 

● Hur stöds relationer, referentiell integritet? 

● Hur stöds och används index? 

● Hur stöds BLOB’ar? 

● Blir schemat mindre komplext? 

4. Implementera tillhörande DataAccess-kod och enkelt GUI för att göra ändringar av data. 

● Slipper man Objekt-Relations-Mappning problematiken? 

● Stöd för ACID transaktioner? 

● Hur påverkas DataAccess-kod vid en ”schema-ändring” i respektive system? 

● Prestanda vid skrivning / läsning. 

● Finns det bra DBA verktyg (tex backup, se/ändra schema, se/ändra data)? 

Sammanfattningsvis går projektet ut på att jämföra NoSQL med traditionella relationsdatabaser i 

SQL. Vilka för-och nackdelar finns hos NoSQL jämfört med SQL. Vi ska inrikta oss på NoSQL-

databasen MongoDB. Vi ska även undersöka om det går att få med all funktionalitet som Midroc 

använder i sina SQL-databaser i en Mongo databas. Om vi märker att vi får tid över så ska vi även 

kolla på några andra typer av NoSQL-databaser.  

 

A 2 Mål med Projektet: 

Det huvudsakliga målet med projektet är att undersöka om det finns fördelar för Midroc att använda 

NoSQL jämfört med en traditionell relationsdatabas? 
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Midroc vill främst ta reda på om användningen av NoSQL leder till: 

1. Mindre utvecklingstid initialt? 

2. Enklare administration vid framtida ändringar? 

3. Bättre prestanda vid läsning och skrivning till databasen 

4. I vilka situationer är relationsdatabaser att föredra framför NoSQL? 

 

 


