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Effektiv och underhållssäker lagring av medicinsk data 
Albin Ekberg Jacob Holm 

 

SAMMANFATTNING 

Att skapa en databas för att hantera medicinsk data är 

inte det enklaste. Vi skapar en databas som ska användas 

till ett presentationsverktyg som presenterar medicinsk 

data om patienter som lagras i databasen. Vi undersöker 

vilken av tre databaser, MySQL med relationsdesign, 

MySQL med EAV-design och MongoDB som lämpar sig 

bäst för att lagra intensivvårdsavdelningens medicinska 

data. Undersökningen sker i två steg. Det första steget 

hanterar vilken databas som är effektivast när hämtning 

av data sker. Det andra steget undersöker hur lätt det är 

att ändra strukturen på de olika databaserna. 

Undersökningen resulterar i att olika databaser är bäst 

beroende på om effektiviteten eller underhållet är det 

viktigaste. MySQL med relationsdesign visar sig vara 

effektivast medan MongoDB är enklast att underhålla.  

INLEDNING 
Motivering 

Lagring av medicinsk data är en väsentlig del inom 

sjukvården för att kunna presentera information om 

patienter på ett bra sätt. Information ska finnas tillgänglig 

så att personalen snabbt och lätt kan få tag på den.  

Personalen på intensivvårdsavdelningen (IVA) använder 

sig av olika typer av presentationsverktyg för att 

analysera och tolka data. Om tiden minskar gällande 

personalens väntande på ett presentationsvertyg har de 

mer tid att behandla patienter. För att minska ett 

presentationsverktygs väntetid måste val och design av 

databas undersökas noggrant. En dåligt optimerad 

databas kan innebära långa väntetider för varje förfrågan 

till databasen, upp till några sekunder, vilket är slöseri på 

sjukvårdens resurser.  

Eftersom sjukvården ständigt uppdateras med ny och mer 

relevant information ställer det krav på att databaserna i 

fråga kan underhållas på ett enkelt sätt. Det är en stor 

mängd data som ska hanteras i IVA:s databaser då det 

finns flera typer av data, framförallt medicinsk, som 

sparas för varje patient. Tidsåtgången för en ombyggnad 

eller ändring av en databas och dess strukturer bör vara 

så låg som möjligt. Om tidsåtgången är låg kommer 

presentationsverktygen inte påverkas lika mycket och 

därför  underlätta för IVA-personalen. Det påverkar även 

de som senare ska underhålla databasen då arbetet blir 

mindre. 

Syfte 

Vi ska leverera en databas för ett presentationsverktyg 

som är anpassat för att visa data relevant för IVA. 

Målsättningen med examensarbetet är att undersöka hur 

en databas avsedd för lagring av medicinsk data sker på 

ett effektivt sätt. Databasen ska vara lätt att uppdatera 

med nya typer av data som även ska vara relevant för det 

presentationsverktyg den är avsedd för. 

 

Frågeställningar 

Vilken typ av databas, MySQL eller MongoDB, är 

mest effektiv för lagring av IVA:s medicinska data? 

En bra fråga att ställa är vilken typ av databas som är 

effektivast - strukturerad eller ostrukturerad. Idag finns 

det många olika databaser och vi granskar en av de 

vanligaste för respektive typ. Detta ger oss en generell 

uppfattning om vilken typ som är effektivast vid lagring 

av IVA:s patientdata. 

 

Vilken MySQL-design är mest lämplig för en databas 

som ska lagra IVA:s medicinska data på ett så 

effektivt sätt som möjligt? 

Idag finns det ingen känd design för databas till 

medicinsk data i ett presentationssyfte. Ett av målen med 

detta examensarbete är att reda ut vilken design en 

databas ska ha för att effektivt kunna plocka ut och 

sammanställa patientdata till ett presentationsprogram. 

Frågeställningen blir endast relevant för en strukturerad 

databas då det inte går att skapa design för en 

ostruktuerad databas. 

 

Vilken typ av databas, MySQL eller MongoDB, 

underhålls enklast vid lagring av IVA:s medicinska 

data? Vilken MySQL-design är mest lämplig för en 

databas som ska lagra IVA:s medicinska data i avsikt 

att förenkla underhållet? 

Då medicinsk data ständigt uppdateras med ny och mer 

relevant data ställer det krav på att databasen ska vara lätt 

att underhålla. Det undersöks genom att lägga till och 

ändra datastrukturer i databasen. Målet med de två 

frågeställningarna är att redogöra för vilken typ av 

databas som är mest framtidssäker, ur ett underhålls-

perspektiv, vid lagring av IVA:s patientdata. 

Avgränsningar 

Databasen är endast tänkt för lagring av medicinsk data 

relevant för IVA. Arbetet omfattar endast databaserna 

MySQL och MongoDB. Vi tar inte hänsyn till att data 

behöver sparas kvar i denna databas efter en patient har 

skrivits ut. Vi vill endast att databasen innehåller den 

information den är avsedd för, alltså inte data som kan 

arkiveras.  

Vi är också medvetna om att det finns saker som kan 

påverka vår tidsmätning. Många databaser kan delas upp 

på fler serverar för att öka prestanda. Vi kommer inte ta 

hänsyn till hur bra respektive databas är på detta då det 

blir för omfattande. Java:s “garbage collection” kan 

påverka programmets exekveringstid som vi har valt att 

inte hantera. Databaserna kan använda sig av cachning, 

för exempelvis den senast insatta datan, vilket också 

påverkar tiden men som vi inte tar hänsyn till. Vi 

kommer inte hantera fall då någonting går fel i databasen, 

exempelvis en krasch eller liknande. 
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BAKGRUND 

Databasen är till för ett forskningsprojekt som har målet 

att effektivisera arbetet för personalen på IVA. Detta 

görs genom att förenkla ronden, ett kort möte där 

personalen diskuterar de inlagda patienterna, med ett 

presentationsverktyg. Presentationsverktyget behöver en 

databas för lagring av medicinsk data för patienterna. Ett 

krav är att den medicinska datan ska vara aktuell vilket 

gör att databasen ofta behöver uppdateras med ny data. 

Personalen måste även kunna gå tillbaka och titta på 

gamla värden, värden kan alltså inte tas bort från 

databasen så fort mer aktuella värden läses av utan måste 

sparas en viss tidsperiod. Det resulterar i att databasen 

blir stor vilket är en risk för dålig responstid. Då 

forskningsprojektets mål är att effektivisera arbetet för 

personalen på IVA ställer det indirekt krav på att 

databasen ska ha bra responstid. Den data som hämtas 

från databasen måste alltså hämtas inom en rimlig tid för 

att presentationsverktyget ska fungera bra. Svarstiden 

från databasen får inte överskrida 1000 millisekunder 

men det är önskvärt att tiden inte kommer upp i mer än 

300 millisekunder enligt krav från vår kund.Vår kund är 

Magnus Bång och han är ägare av prestentations-

verktyget. Magnus refereras från och med nu som kund. 

För tillfället används en relationsdatabas som inte 

representerar verklig data för att testa presentations-

verktyget. Problemet med den nuvarande databasen är att 

den inte tar hänsyn till vilka typer av medicinsk data som 

lagras eller att databasen ska vara effektiv. 

TEORI 

Databaser 

Idag existerar många olika typer av databaser. För att 

kunna få ett bra resultat måste det därför göras en 

avvägning om vilka databaser som ska undersökas. 

Några av de populäraste databaserna som används idag 

är Oracle Database, MySQL, Microsoft SQL Server och 

MongoDB, enligt DB-Engines Ranking som är en 

hemsida för databasrankning[1]. Rankningen baseras 

bland annat på hur ofta databasen har nämnts på 

hemsidor och hur många lediga jobb som nämner 

databasen i sin arbetsbeskrivning, vilket förklaras i en 

definition på deras hemsida[2]. 

Denna rapport begränsar sig till en ostrukturerad databas 

(även kallad NoSQL-databas) samt en strukturerad 

databas (även kallad SQL-databas). Dessa två typer av 

databaser skiljer sig från hur data hanteras och är därför 

bra på olika saker. Neal Leavitt berättar att NoSQL-

databaser är effektivare och framförallt kan hantera 

ostrukturerad data till skillnad från SQL-databaser som 

fungerar bäst när data är strukturerad. Han nämner också 

att SQL-databaser har många olika funktioner för 

dataintegritet som inte finns i NoSQL-databaser då det 

anses överflödigt[3]. Enligt ovan ger dessa två typer en 

tydlig skillnad mellan effektivitet och underhåll. Robin 

Henricsson har utfört prestandatester i sin rapport 

“Document Oriented NoSQL Databases”[4] mellan 

MongoDB och CouchDb. MongoDB är en klar vinnare i 

alla testerna som består av ett flertal mätningar av både 

läs- och skrivhastigheter. 

MySQL 

MySQL är en strukturerad databas, även kallad relations-

databas, använder sig av SQL för kommunikation till och 

från databasen. MySQL är uppbyggd av tabeller som 

innehåller rader och kolumner med data. En kolumn för 

alla rader är konsekvent till datatypen, vilket gör att 

endast en datatyp kan sparas för samtliga rader i en 

kolumn. Mellan olika tabeller kan relationer skapas med 

“foreign keys”, från en kolumn i en tabell till en kolumn i 

en annan tabell. Databasen ser själv till så att datan är 

konsistent, vilket menas att samtliga relationer ska vara 

giltiga. 

MongoDb 

MongoDB är en ostrukturerad databas som lagrar data i 

BSON-format som är en binär serialisering av JSON-

formatet[5]. JSON bygger på en hashmap/dictionary 

struktur som finns i de flesta programmeringsspråken, se 

figur 1. Största skillnaden jämfört med hur MySQL 

lagrar data är att datan ej behöver har en konsekvent 

datatyp, vilket innebär att datan kan ha olika datatyper 

och attribut, i MongoDB. Mer ansvar ligger på 

programmet som använder databasen. 

Data 

Uppskattning om vad det är för typ av data som ska 

lagras är lätt men det är inte tillräckligt bra i detta fall. 

IVA-personalen har därför sammanställt en lista med de 

olika typer av data som hanteras på avdelningen, se 

bilaga 1. Annan data som behöver hanteras är 

information om patienterna. Det innebär alla person-

uppgifter som IVA behöver veta, bl.a. namn, person-

nummer, kön m.m., samt vilken bädd patienten ligger i 

och vilken modul patienten befinner sig i. 

Databasdesign – MySQL 
Enhanced Entity-Relationship(EER) 

För att den mest lämpliga databasen ska kunna väljas ut 

måste databasen designas på ett bra sätt. Ett bra sätt för 

att få en bra överblick är att skapa en så kallad EER-

modell. Ramez Elmasri och Shamkant Navathe beskriver 

EER-modeller i sin bok “Database Systems models, 

languages, design, and application programming”[6]. De 

tar upp att modellen, eller diagrammet som det även 

kallas, är en detaljerad beskrivning av databasens 

uppbyggnad bestående av tabeller, attribut, relationer och 

begränsningar. Detta ger en bättre bild av hur databasen 

ska byggas upp. Modellen är oftast mer tydlig än en 

implementerad databas vilket är till hjälp för användare 

som inte har samma kunskap om databaser. Det är även 

till hjälp för dem som implementerar databasen då dem 

snabbt och enkelt kan få en bild av hur databasen ska 

implementeras. 

Relationsdesign 

En relationsdesign är en designad databas som oftast 

består av ett flertal tabeller innehållande data. Data i en 

tabell representerar en relation men det kan också finnas 

relationer mellan två olika tabeller, se tabell 1 på 

kolumnen “Bed” och figur 2. 

Fördelar: Det går snabbt att hämta information med en 

relationsdesign för medicinsk data. Tabeller kan 

struktureras enligt ett index för att lätt kunna refereras till 
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vilket gör det enkelt att skapa beroenden mellan tabeller. 

Paul Dubois tar upp detta i sin bok “ MySQL 

Administrator's Guide”[7]. 

Nackdelar: I en relationsdesign representeras varje 

parameter i en egen kolumn i en tabell. Varje gång ny 

information ska läggas till måste tabellen utökas med fler 

och fler kolumner. I värsta fall måste hela databasen 

implementeras om på nytt och det system som arbetar 

mot databasen måste ändras för att passa den nya 

strukturen. Det blir mycket arbete för en liten ändring. 

Ett exempel på detta är när två patienter läggs till i 

databasen men endast en av patienternas namn är kända, 

vilket kan hända vid allvarliga olyckor, så kommer den 

andra få ett odefinierat värde som namn. Detta gör att 

programmet som använder databasen måste hantera 

attribut med odefinierade värden. 

Entity Attribute Value design (EAV) 

I en EAV-designad databas existerar en tabell med, 

oftast, tre kolumner. En kolumn för identifiering (entity), 

en kolumn för vilket attribut värdet motsvarar (attribute) 

och en kolumn för attributets värde (value), se tabell 2 

och figur 3. Jacob Anhøj tar upp detta i sin artikel 

"Generic design of web-based clinical databases [8]. Ska 

ny information läggas in i en EAV-designad databas 

räcker det med att lägga till en ny rad i tabellen vilket 

betyder att databasens struktur inte behöver ändras. 

Fördelar: När en EAV-design används blir det en 

flexibel databas. När ny information tillkommer behöver 

databasen inte modifieras. Det räcker med att lägga till 

en ny rad för den nya informationen vilket endast kräver 

lite arbete för de som har hand om databasen. Samma sak 

gäller när information tas bort eftersom ingen kolumn 

behöver tas bort. Om vi t.ex. lägger in två patienter i 

databasen men endast vet namnet på den ena patienten 

kan EAV-designen hantera detta på ett bra sätt. Varje 

attribut får en egen rad vilket gör att inga odefinierade 

värden behöver sparas[8]. 

Nackdelar: Det blir mycket data att söka igenom då 

varje rad ej har unikt id. Det gör att ett id kommer ha 

flera rader beroende på vilka attribut det har. Antal rader 

som måste sökas igenom vid en fråga till databasen kan 

alltså vara många. Vid mer avancerade frågor till 

databasen där många attribut ska hittas kan tabellen 

behöva sökas igenom mer än en gång. Ett exempel på 

detta är en sökning på alla datavärden för en patient inom 

ett tidsintervall. Är tabellen stor kommer det ta väsentligt 

längre tid. Värdet för ett attribut måste vara av samma 

typ för hela tabellen vilket gör att värden med olika 

datatyper behöver lagras i separata tabeller vilket Bill 

Karwin tar upp i sin bok “SQL antipatterns: Avoiding the 

pitfalls of database programming”[9]. 

Databasdesign – MongoDB 

Databasdesignen för en MongoDB-databas skiljer sig 

stort från en SQL-databas eftersom det inte är en fast 

struktur som måste följas[10]. MongoDB består av 

dokument i BSON-format som är grupperade i samlingar. 

Dokumenten är helt självstående vilket betyder att 

dokumenten inom samma samling inte behöver se 

likadana ut. För att tolka datan krävs det dock att det 

finns någon form av struktur i dokumenten. Med design 

för en MongoDB-databas menas alltså vilka samlingar 

som ska finnas och hur strukturen för dokumenten i 

respektive samling ska se ut. Är designen dålig är det lätt 

att exempelvis samma data stoppas in flertal gånger 

vilket resulterar till att databasen blir onödigt stor. Figur 

1 är designen som används för MongoDB i denna 

rapport. 

 

"parameters" : [{ 
   "_id" : ObjectId(...), 
   name" : "parameter name", 
   "unit" : "testUnit", 
   "data" : [{ 
      "_id" : ObjectId(...), 
      "bedId" : ObjectId(...), 
      "dateTime" : "1901-01-01  
                   00:11:22:333", 
      "value" : 999 
  }] 
}] 
"modules" : [{  
   "_id" : ObjectId(...), 
   "name" : "module name" 
   "beds" : [{"_id" : ObjectId(...), 
      "name" : "B00", 
      "patient" : { 
         "_id" : ObjectId(...), 
         "name" : "John Doe", 
         "ssn" : "19851224-0011", 
         “sex” : 0 
      } 
   }] 
}] 

Figur 1: MongoDB-design, JSON 

Id Bed Name Social Security Number Sex 

1 5 John Doe 19851224-0011 0 

2 3 Jane Doe 19580312-0001 1 

Tabell 1: Relationsdesign 

 Figur 2: EER för realationsdesign 
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Underhåll av databas 

I detta sammanhang är underhåll allt det som har att göra 

med ändring i databasens struktur, genom att föra in eller 

ta bort attribut, samt att ändra på redan existerande 

värden. Medicinsk data uppdateras ständigt med ny och 

mer relevant information vilket gör att det är viktigt att 

undersöka hur underhållsvänlig databasen är. De 

scenarion som kan tänkas uppstå är att lägga till 

ytterligare information, ta bort information samt ändra på 

befintlig information för respektive tabell. Nedan 

beskrivs de operationer som behövs för att lösa samtliga 

scenarion på respektive databas. 

Relationsdesign 

För att lösa samtliga scenarion används MySQL 

kommandot ALTER TABLE. Om vi vill lägga till eller ta 

bort en kolumn kommer detta ta lång tid om det finns 

mycket data i databasen. Detta eftersom MySQL först 

skapar en temporär ny tabell och sedan lägger in 

ändringarna i denna tabell. När ändringarna är klara tas 

originaltabellen bort och ersätts med den nya 

tabellen[11]. I tester med miljontals rader, vilket det lätt 

kan bli i en databas med medicinsk data, kan det ta flera 

timmar att utföra dessa operationer[12]. 

MongoDB och EAV-design 

Samtliga scenarion kräver ingen ändring på strukturen av 

databasen. För både MongoDB och EAV-design i 

MySQL kan attribut från ett objekt läggas till eller tas 

bort utan att ändra på några andra. I MongoDB är det 

inget krav på att ett dokument ska ha en struktur och 

därför inget problem att modifiera den. För en EAV-

design i MySQL hanteras ett attribut per rad vilket gör att 

strukturen på tabellen forfarande är likadan efter att 

operationer för samtliga scenarion på ett eller flera objekt 

har utförts[9]. 

Tester 

Testning är en viktig del inom uppbyggnaden av en 

databas. Att inte utföra tester kan resultera i oupptäckta 

fel som i sin tur kan leda till förlorad data[13]. Det är 

också viktigt att testa prestanda vid olika datamängder 

för att säkerställa att databasen klarar av det som 

förväntas, nämligen att hämta data på ett effektivt sätt. 

Testvärden 

För att göra olika tester vill vi simulera verkliga 

situationer, det är därför viktigt att värden i testerna sätts 

korrekt. Kunden har gett oss information om 

genomsnittliga värden på antalet bäddar, patienter, 

behandlingsperiod och typer av medicinsk data som 

registreras på IVA. Dessa värden kan varieras stort 

beroende på perioden och vi har därför även erhållit 

värden för det värst tänkbara scenariot, ett så kallat 

“worst-case” scenario. Det är även ett krav från kunden 

att presentationsverktyget ska uppdateras med data var 

15:e minut för varje typ av medicinsk data. 

METOD 

Information om datorspecifikation och instruktioner för 

att sätta upp testmiljön finns i bilaga 2. 

Val av databas 

Som SQL-databas har vi valt att använda MySQL då den 

är känd samt välanvänd enligt DB-Engines Ranking[1]. 

Som NoSQL-databas har vi valt att använda MongoDB 

då det är den mest använda bland NoSQL-databaser 

enligt samma rankning. 

Analys av data 

Förutom den data som finns i listan över data som 

hanteras på IVA, se bilaga 1, måste även information om 

patienterna hanteras. Då vi vill underlätta i designen av 

databaserna kategoriseras datan efter liknande attribut. 

Genom analys av listan och patientinformationen delas 

den data som ska lagras i databasen upp i följande fyra 

kategorier. 

Personuppgifter om patient 

Till personuppgifter räknas information som är direkt 

relaterad till en fysisk person. Exempel på detta är en 

persons namn, kön eller personnummer. 

Platsinformation 

Personalen vet inte alltid identiteten på personen som ska 

behandlas men datavärden måste fortfarande kunna 

lagras. Därför kopplas datavärden till en plats, mer 

specifikt en bädd. Då bäddar kan flyttas sparas även 

information vart bädden befinner sig, även kallad 

bäddens modul. 

Parameterinformation 

En parameter i detta sammanhang är en av de olika typer 

av medicinsk data som hanteras på IVA. En parameter 

består av namn, för att kunna identifiera vilken parameter 

Entity Attribute Value 

1 Bed 5 

1 Name John Doe 

1 Social Security Number 19851224-0011 

1 Sex 0 

2 Bed 3 

2 Name Jane Doe 

2 Social Security Number 9580312-0001 

2 Sex 1 

Tabell 2: EAV-design 

 Figur 3: EER för EAV-design 
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som är vilken, och enhet för data som läses av. Inom 

sjukvården delas dessa parametrar upp i ronder, typ av 

behandligsfas där endast vissa parametrar är väsentliga, 

och kategorier. Vissa parametrar har även max/min-

värden så att värden kan visas i en bra skala, samt 

hög/låg-värden för att tolka om värdet för en parameter 

är bra eller dåligt. Exempel på parametrar är respirator, 

blodtryck, puls och EKG. 

Datavärde 

Datavärde är i detta sammanhang de värden som IVA 

personalen behöver läsa av för en viss parameter. 

Datavärden samlas in i realtid från maskiner direkt 

kopplade till en person. Datavärden kan se olika ut 

beroende på vilken parameter datavärdet avser. 

Gemensamt för alla typer är att de har minst ett värde och 

en tidsstämpel från när datan var avläst. 

Mätning av effektivitet 

För att mäta hur effektiv en databas är har vi själva 

skrivit ett program i Java, se bilaga 6. Programmet 

slumpar fram testdata om patienter, parametrar och 

värden enligt fördefinierade samlingar. Samlingarna är 

utformade för att representera verklig data för patienter 

på IVA men är dock ej bundna till en verklig fysisk 

person. Mängden testdata varieras i programmet. 

Testerna kan utföras på databaser av typerna MySQL 

med EAV design, MySQL med relationdesign samt 

MongoDB.  

Testprogrammet generererar testdata som stoppas in i 

databasen. Programmet fortsätter med att köra testerna 

för effektivitet som är utformade enligt tabell 3 och 

fungerar genom att tiden från dess att testet startar tills 

tiden då testet är klart registreras. Efter att ett test är klart 

genomförs en kontroll för att verifiera att resultatdatan är 

korrekt genom en jämförelse med testdatan. Denna 

verifiering är inte med i tidsmätningen. Verifieringen 

kontrollerar endast så att strukturen på testdatan är intakt 

vilket betyder att en kontroll görs för att se så att inga 

värden har ändrats, lagts till eller tagits bort. Programmet 

fortsätter att exekvera tills samtliga tester är klara och 

skriver ut resultatet när databasen är färdigtestad. För 

mer detaljer om programmet se bilaga 4. 

Mätningen testas med olika stora mängder data och är 

uppdelad i tre scenarion, se tabell 4. Denna mängd 

bestäms av antalet testvariabler som vi tillsammans med 

kunden har kommit fram till. Det första scenariot är ett 

standardtest där vi undersöker hur databaserna fungerar 

under en viss tid enligt normala förutsättningar. Det 

andra scenariot är ett “worst-case”-scenario där vi 

undersöker hur databaserna fungerar i värsta fall. Det 

sista scenariot görs för att undersöka expanderings-

möjligheterna vilket simulerar en avdelning på IVA som 

tar emot dubbelt så många patienter vid ett “worst-case”-

scenario. 

För att säkerhetsställa att testresultaten blir rimliga körs 

testerna fem gånger för varje databas där medelvärdet av 

dessa tester registreras. Efter varje nytt test genereras ny 

slumpdata som stoppas in i databasen. Detta för att få 

olika fall vid varje test för att minska slumpens påverkan 

på mätningen. Denna variation i slumpdatan är den 

största anledningen till att vi får en variation i mätningen 

och det är därför vi tar medelvärdet av dessa tester. Det 

tar till exempel kortare tid att hämta 10 objekt än 10 000 

objekt vilket också visas i mätningen.  

Den slumpade datan kan också variera resultat mellan 

olika databaser. Ett exempel är om vi vill hämta data för 

en parameter inom ett visst tidsintervall. Om då 

parametern inte har mycket data kommer det gynna 

MongoDB över MySQL-databaserna. Detta eftersom 

MongoDB lagrar data för parametrar separat och behöver 

då endast söka igenom data som hör till den sökta 

parametern. Båda MySQL-designerna måste däremot 

söka igenom samtlig data vilket ger en fördel till 

MongoDB för detta test. Även andra faktorer som 

aktivitet i processor, hårddisk och nätverk kan påverka 

resultatet. Resultatet representerar effektiviteten hos de 

olika databaserna vid hämtning av data. 

Underhåll 

Databasen kan komma att ändras under systemets livstid 

vilket betyder att den måste vara flexibel. I de databaser 

Test Beskrivning 

1. Sökning av namn 

på patient. 

Returnerar samtliga patienter 

vars namn matchar sökningen 

2. Hämtning av alla 

moduler 
Returnerar samtliga moduler. 

3. Hämtning av alla 

bäddar för en 

modul 

Returnerar samtliga bäddar 

som är placerade i den givna 

modulen. 

4. Hämta alla 

patienter i en 

modul 

Returnerar alla patienter vars 

bädd är placerad i den givna 

modulen. 

5. Hämtning av 

parametrar för en 

patient. 

Returnerar samtliga 

parametrar som det finns 

datavärden för en patient med 

givet id. 

6. Hämtning av alla 

datavärden för en 

parameter för en 

patient. 

Returnerar samtliga 

datavärden som det finns för 

en parameter med givet id och 

patient med givet id. 

7. Hämtning av alla 

datavärden för en 

parameter för en 

patient inom ett 

tidsintervall. 

Returnerar samtliga 

datavärden som det finns för 

en parameter med givet id, 

patient med givet id och givet 

tidsintervall. 

8. Hämtning av alla 

datavärden för en 

patient. 

Returnerar samtliga 

datavärden för en patient med 

givet id. 

9. Hämtning av alla 

datavärden för en 

patient inom ett 

tidsintervall. 

Returnerar samtliga 

datavärden för en patient med 

givet id och givet tidsintervall. 

Tabell 3: Tester 
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vi undersöker testas detta i två olika delar. En del 

hanterar data av typerna patient och parameter. Den 

andra delen hanterar endast data av typen datavärde. 

Anledningen till uppdelningen är för att mängden data av 

typen datavärde är mycket större än för resterande typer. 

Vi skiljer alltså operationer som sker över en stor mängd 

data från operationer som sker över en mindre mängd 

data. 

Vi har undersökt rapporter, artiklar och böcker enligt 

teoriavsnittets underhållsdel i vår rapport och själva 

undersökt hur enkelt och tidskrävande det är att ändra 

befintlig information och vad som då behöver göras med 

systemet. Det vi har undersökt är vad som händer när ett 

redan existerande värde ska ändras, när en ny parameter 

(ny kolumn) ska läggas till och när en existerande 

parameter ska tas bort. Undersökningen, som presenteras 

senare i rapporten, är specifik för respektive databas och 

design. Den information vi får av dessa tester 

sammanställs och därefter kan vi avgöra vilken databas 

som är enklast att underhålla. Vi har också skrivit tester i 

vårt program för att undersöka tidsåtgången för dessa 

operationer. 

För att undersöka vilken databas som är enklast att 

underhålla har vi satt upp två delar av verkliga scenarion 

att testa. För varje scenario frågar vi oss själva: Vad 

behöver göras med databasen? 

Scenarion 
Patienter och parametrar 

1. Läkarna behöver veta vilken blodtyp patienten 

tillhör 

2. Den rond som parametern puls hör till ändras 

3. Läkarna behöver inte längre veta könet på 

patienten. 

Datavärden 

4. En läkare vill kunna se från vilken maskin 

värdet kom 

5. En maskins identifierare ändras 

6. Efter ett tag märker läkarna att de inte behöver 

veta från vilken maskin värdet kom ifrån 

Eftersom samtliga scenarion för patient och parameter 

endast modifierar tabeller med lite data kommer 

tidsåtgången vara ytterst liten, om jämförelsen sker med 

datatabellen. Detta medför att inga tester kommer göras 

för de tre första scenariena, utan fokus ligger på 

modifiering av datatabellen. Senare i rapporten kommer 

scenario 4-6 presenteras som test 10-12 i grafer. 

 

Relationsdesign 

Scenario 4 innebär att en kolumn läggs till för maskin-id 

i tabellen data. Detta görs med hjälp av MySQL:s 

kommando ALTER TABLE. För att undersöka det 5:e 

scenariot används MySQL:s kommando UPDATE för att 

uppdatera alla relevanta datavärden med nytt maskin-id. 

6:e scenariot utförs med samma kommando som för det 

fjärde, ALTER TABLE, men kolumnen för maskin-id tas 

bort istället för att läggas till. 

EAV-design 

Allt som behövs vid det 4:e scenariot är att alla 

kommande datavärden får en extra rad för maskin-id. 

Ingen ändring i databasens tabeller eller struktur är 

nödvändig utan det räcker att göra en liten ändring i 

programmet som sätter in data i databasen. Vid scenario 

5 används MySQL:s kommando UPDATE likt relations-

designen. Scenario 6 kan antingen innebära att ta bort 

attributen maskin-id för varje datavärde, som har 

attributen, eller att den kan lämnas i databasen för att 

senare filtreras bort i programmet. 

MongoDB 

Likt EAV-designen är det endast nödvändigt att alla 

kommande datavärden får ett extra attribut för maskin-id 

vid det 4:e scenariot. För att ändra på maskin-id, enligt 

scenario 5, används MongoDB:s kommando update. För 

scenario 6 finns det likt EAV-designen två alternativ. 

Antingen tas attributet maskin-id bort från varje data-

värde, som har attributet, eller lämnas kvar i databasen 

för att senare filtreras bort i programmet. 

RESULTAT 

Resultat från samtliga tester för respektive fall 

presenteras nedan i graferna 1-3. Testerna är körda fem 

gånger var och från tidsmätningarna räknas ett medel-

värde ut vilket visas i tabellerna 1, 2 och 3 i bilaga 3. 

Tiderna är givna i millisekunder(ms). Värt att notera är 

att alla resultatgrafer är i skalan log(n) på grund av 

varierande storlekar i tidsmätningarna. Detta resulterar i 

att inga värden som är mindre eller lika med 1ms 

kommer att synas. Inget fel rapporterades vid verifiering 

av data för något testfall, scenario eller databas. 

Effektivitetstester 

De första fyra testerna hämtar endast data om patienters 

personuppgifter och platsinformation. Tidsåtgången för 

de testerna är försumbar på samtliga databaser vilket är 

väntat eftersom mängden data inte är speciellt stor i 

något av våra tre testscenarion. 

 

Senario Patienter Parametrar Period(dagar) Datafrekvens(data/h) Datavärden 

Standard 14 20 3 4 80640 

“Worst-case” 32 30 10 4 921600 

“Worst-case” 

gånger två 

64 30 10 4 1843200 

Tabell 4: Scenarion 
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För test 5, då samtliga parametrar för en patient som det 

finns data för hämtas, är MongoDB helt klart snabbast 

eftersom den kör testet på max 1ms för samtliga 

scenarion. För MySQL-databaserna hanterar relations-

designen testet effektivt medan EAV-designen hanterar 

det mycket långsamt. 

Under normalscenariot presterar MongoDB bäst på test 6 

men MySQL:s relationsdesign är inte långt efter. För de 

andra två scenariena presterar MySQL bäst på test 6. För 

de tre resterande effektivitetstester, test 7-9, är MySQL:s 

relationsdesign snabbast i samtliga scenarion. MySQL:s 

EAV-design presterar inte bäst i något scenario när det 

gäller effektivitetstesterna vilket är väntat eftersom EAV 

är mer lämpligt att använda när man vill uppnå en 

underhållsvänlig databas. 

Underhållstester 

Programmet fick problem med test 11 och 12 för 

MongoDB vilket gjorde att ingen mätning kunde ske för 

dessa tester. Vad vi kan se gällande test 10 är att 

tidsåtgången är mycket mindre för EAV-designen och 

MongoDB eftersom dessa inte behöver modifieras. För 

test 11 och 12 är även här EAV-designen snabbare än 

relationsdesignen. 

DISKUSSION 

Vi har genom olika metoder byggt upp ett system som 

tillsammans med databaserna simulerar ett verkligt 

användningsscenario. Dessa metoder tillsammans med 

resultatet av testerna kommer diskuteras i detta avsnitt. 

Metod 
Programmet 

Att testningen körs av vårt program är både positivt och 

negativt ur ett testningsperspektiv. Testerna blir mer 

verkliga då det är lätt att skapa reella testscenarion. 

Exekveringstiden av programmet påverkar tiden för 

testerna att slutföra vilket betyder att testernas körtid inte 

är exakt. Effekten av detta förbättrar resultatet då testerna 

simulerar ett riktigt system som kan kommunicera genom 

det lokala nätverket med databaserna och på så sätt gör 

att testerna blir mer meningsfulla. 

Testdatan som genereras är baserad på riktiga parametrar 

som gör att datan i databasen blir lik den data som 

kommer finnas i databasen när systemet används i 

produktion. Det betyder även att informationen i 

databaserna simuleras från ett verkligt perspektiv vilket 

gör att testerna blir relevanta och korrekta. 

Validering av data sker på ett enkelt sätt genom att 

jämföra den datan som hämtas ur databasen med den 

genererade datan som finns i programmet. Strukturen på 

den genererade datan måste fortfarande vara intakt 

annars misslyckas valideringen. Det saknas validering av 

rätt antal svar och att de svar som fås stämmer överens 

med förfrågan till databasen. Förfrågningarna om data 

har noga testats med en mindre mängd data, för samtliga 

databaser och designer, så att vi kan vara säkra på att de 

är korrekta. Vi har även jämfört resultatet från denna 

mindre mängd data mellan de olika databaserna för att 

verifiera att resultatet blev lika. Då förfrågningarna som 

görs är noggrant valda och är vältestade så att svaren blir 

korrekta, anses detta som tillräckligt för få en korrekt 

uppfattning om tidsåtgången av testerna. De valda 

databaserna är tillräckligt välanvända och pålitliga för att 

vi ska kunna lita på att de levererar rätt resultat. 
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Eftersom testerna är utformade med fokus på verkliga 

scenarion betyder det att vi testar det som är intressant 

för hur databasen kommer användas i produktion. 

Kunden har även verifierat att dessa scenarion är ytterst 

relevanta och välmotiverade. Vi har också skrivit 

programmet själva vilket betyder att validiteten är hög 

och vi kan vara säkra på att vi testar rätt saker. 

Databaserna 

Att först skapa EER-diagram innan implementeringen 

hjälpte oss att designa de databaser vi undersökte 

korrekt. Det har också sparat tid eftersom vi först kunde 

fokusera på designen och därifrån enkelt implementera 

databaserna. 

När databaserna har blivit designade kan normalisering 

appliceras på dem. Normalisering går ut på att dela upp 

tabellerna beroende på vilken relation de olika 

kolumnerna har med varandra. På detta sätt kan en 

databas som tar mindre plats skapas. Dock kan det 

istället ta längre tid att hämta information ifrån databasen 

eftersom det blir mer tabeller att leta i, enligt Ramez 

Elmasri och Shamkant Navathe[6]. Om en normalisering 

skulle göras är det i så fall MySQL:s relationsdesign som 

går att normalisera eftersom EAV-designen saknar 

relationer och därför inte går att normalisera. Det går 

även att normalisera MongoDB, dock är den optimerad 

för data som är dokumentbaserad och fungerar bäst utan 

relationer som det skulle behövas mycket av om data 

istället delades upp i samlingar. MySQL:s relations-

design, som endast har ett id, värde och en tidsstämpel, är 

redan är i “Boyce-Codd normal form” som är en av de 

rekommenderade normalformerna för normalisering. 

Parameterstabellen går däremot att normalisera 

ytterligare vilket betyder att tabellen hade delats upp i 

flera tabeller. Detta är dock en tabell som innehåller få 

element och därför hade tidsåtgången för hämtning inte 

resulterat i någon märkbar skillnad. Utifrån dessa punkter 

valde vi att inte göra någon normalisering eftersom vi 

anser att det inte skulle påverka våra tester positivt. 

Hårdvaran på servern som kör databaserna påverkar 

resultatet. Det är svårt att veta hur bra databasen hanterar 

multi-threading för just den data och de förfrågningar 

som används i denna rapport. Minne och hårddisk kan 

även ge varierande resultat då databaserna kan vara 

optimala under olika förhållanden, beroende av hur 

många minnes- och diskaccesser som görs. Operativ-

systemet som används är Windows 7 i testerna och det 

kan påverka resultatet om databasen i fråga är mer 

optimerad för ett annat operativsystem. Vi har inte gjort 

någonting för att minimera eventuella hårdvarufördelar 

för någon av databaserna då omfattningen skulle bli för 

stor för detta arbete. 

Om instruktionerna följs och om en liknande arbetsmiljö 

används ska det inte vara några problem att utföra denna 

studie på egen hand och metoden är därför enkel att 

replikera. Inte heller ska det vara några problem att få 

liknande resultat eftersom det endast är ett testprogram 

som körs. Om detta program körs kommer resultatet 

alltid att bli ungefär lika vilket gör att det har hög 

reliabilitet. 

Resultat 

Resultatet var överraskande då Alfred Wester och Olof 

Fredriksson har utfört liknande mätningar om 

effektivitet[14], där de kommer fram till att MongoDB är 

snabbare än MySQL. Det visar inte våra mätningar då 

MySQL med relationsdesign är snabbare i alla utom ett 

effektivitetstest under normalscenariot. På det testet var 

MongoDB snabbast med en differens på endast några 

millisekunder. Skillnaderna i våra tester beror på att våra 

databaser inte hanterar samma data vilket gör att 

designerna blir olika. Detta gör att datan hämtas på ett 

annorlunda sätt som påverkar resultatet. 

Tester 

De tester som körs i programmet är baserade på verkliga 

scenarion där ett presentationsverktyg gör förfrågningar 

enligt scenariot. Det som vi inte tar hänsyn till fullt ut är 

om några tester är viktigare än andra. Vi har tidigare 

konstaterat att test 1-5 inte är lika viktiga som de andra 

effektivitetstesterna eftersom de behandlar en liten 

mängd data. Vi har inte undersökt vilka av de resterande 

testerna som är viktigare än andra vilket kunden senare 

får avgöra själv. 

De scenarion som testats är alla motiverade av verkliga 

situationer på IVA. Det sista och mest omfattande 

scenariot där vi testar “worst-case” gånger två är 

relevant, men det hade även varit intressant att prova ett 

scenario som är ännu större för att se vilka gränser, enligt 

krav på responstid, databaserna har. Vi diskuterade i 

början om att det sista scenariot skulle vara “worst-case” 

gånger tio och var eniga om att använda det istället för 

“worst-case” gånger två. Det visade sig dock att ett 

sådant stort scenario skulle tagit ca tio dagar att utföra för 

samtliga tester endast en gång. I vårt fall vill vi testa fem 

gånger för att säkerställa ett bra resultat som isåfall hade 

tagit ca femtio dagar och det fanns det inte tid för i vår 

tidsplanering. Det som tar tid är insättningen av data i 

databaserna och eftersom vi genererar ny data efter varje 

test måste ny data stoppas in. Testfallen i sig går däremot 

snabbt i jämförelse med insättningen. 

Standardtester 

Under en standard period på IVA, då datamängden i 

databaserna är enligt normalfallet, skulle våra databaser 

fungera väl till presentationsverktyget. Hämtning av data 

tar inte många millisekunder i större delen av fallen 

vilket är acceptabelt.  

Tidskravet för hämtning av data är 1000ms. Det var 

endast test 5 för EAV-designen som inte klarade denna 

gräns. De resterande testerna ligger inom den optimala 

gränsen på 300 millisekunder. Både MongoDB och 

MySQL med relationsdesign skulle fungera väl till 

presentationsverktyget på IVA gällande responstid, så 

länge data inte överskrider normalfallet.  

Att underhålla en databas med datamängd enligt 

normalfallet tar minst tid att göra för EAV-designen. Det 

är inte oväntat eftersom EAV-designens styrka är just 

underhåll enligt Jacob Anhøj[8]. Vad vi inte kunde testa 

var hur effektivt det går att underhålla MongoDB då 

både test 11 och test 12 misslyckades i programmet. 
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Anledningen till att testerna misslyckades var en bugg i 

programmet som genererade fel och kunde därför inte 

mätas. Buggen är nu fixad, dock saknas mätdata på grund 

av tidsbrist då det tar lång tid att köra om dessa tester. Ett 

väntat resultat hade dock varit att MongoDB skulle vart 

klar med testerna långt före de andra databaserna 

eftersom inte mycket behöver göras vid modifikation av 

en ostrukturerad databas. 

Angående de två MySQL-designerna så tar EAV-

designen längre tid på sig att hämta data än 

relationsdesignen. Det är dock lättare och smidigare att 

modifiera EAV-designens struktur eftersom den är 

radbaserad. Det stämmer bra överens med de punkter 

som nämns angående för- och nackdelar kring de två 

designerna. Skillnaden är endast några få millisekunder 

mellan testerna vilket inte gör stor skillnad eftersom 

databaserna sällan ändras. 

“Worst-case”-tester 

Databasen måste vara effektiv även när intensivvårds-

avdelningen är fullt belastad med mycket sjuka patienter. 

De första testerna påverkar tabeller med lite data vilket 

leder till att det går mycket snabbt att utföra dessa. Det 

tar däremot längre tid att hämta datavärden från 

databasen eftersom det då måste hämtas många objekt. 

Det är bara MySQL, vid användning av relations-

designen, som klarar den övre gränsen på 1000ms för 

samtliga effektivitetstester. MongoDB och MySQL med 

relationsdesign klarar den optimala tiden på 300ms på tre 

utav fem effektivitetstester. För MongoDB tog de andra 

två (test 8 och 9) cirka 2400ms att slutföra vilket är en 

stor avvikelse från övre gränsen. 

EAV-designen tar lång tid på sig att hämta data. På 

samtliga effektivitetstester överstigs den övre tidsgränsen 

på 1000ms vilket är ett väntat resultat eftersom designen 

är mer optimerad för underhåll. EAV-designen presterar, 

med stor marginal, bäst på samtliga underhållstester. 

”Worst-case”-tester gånger två 

För att undersöka expanderingsmöjligheterna testade vi 

även mer än vad som är möjligt för tillfället på IVA. Vi 

använde samma värden som för “worst-case”-testerna 

men multiplicerade antal moduler, bäddar, patienter och 

datavärden med två. Detta för att representera en dubbelt 

så stor avdelning på IVA under de värsta tänkbara 

förhållanden, då databasen innehåller så mycket 

information som möjligt. Återigen hanterar test 1-4 en 

liten datamängd vilket gör att dessa tester går mycket 

fort. Det är främst antalet data som har ökat med en 

väsentlig mängd vilket gör att det är testerna för att 

hämta denna data som är intressant. 

“Worst-case” gånger två har högre responstid än vad de 

andra två scenariena har vilket är väntat då en större 

mängd data hanteras. Annars är det ingen skillnad 

jämfört med “worst case” gällande vilka tester som klarar 

den optimala tiden på 300ms och den övre gränsen på 

1000ms. 

Effektivitet 

Utifrån de tester som utförts visar det sig att MySQL med 

relationsdesign är det bästa alternativet om fokus ligger 

på effektivitet. Den vinner nämligen i nästan alla test 

både under normala förutsättningar och när datamängden 

ökar. 

Underhåll 

Om fokus ligger på underhåll och få en så enkel databas 

att modifiera som möjligt är det MySQL med EAV-

design som är det bästa alternativet. Även om relations-

designen inte är långt efter i två utav tre tester är det ändå 

stor skillnad i det sista när en ny kolumn ska skapas. 

Även MongoDB är enkel att underhålla men eftersom vi 

saknar mättider på två av tre tester kan vi inte säga med 

säkerhet att så är fallet. Test 10 gick dock att köra där 

MongoDB presterar lika bra som MySQL:s EAV-design. 

Källkritik 

De källor som vi redovisar har alla blivit kritiskt 

granskade av oss och vi har försökt hitta liknande 

information på flera olika ställen för att säkerhetsställa att 

vi kan lita på det vi läser. Detta har lett till att vi med 

största sannolikhet kan säga att den fakta vi har samlat på 

oss stämmer överens med forskningen. Vi har letat efter 

källor på Google scholar men också undersökt böcker 

och hemsidor vilket har gett oss bred kunskap inom 

området. 

Jacob Anhøj har sin artikel "Generic design of web-based 

clinical databases." publicerad i “Journal of Medical 

Internet Research”[15] som är välkända inom alla 

möjliga medicinska studier vilket gör detta till en pålitlig 

källa. Den är även citerad 47 gånger på Google scholar 

vilket ökar pålitligheten ytterliga. Vi valde ändå att 

granska källorna för denna artikel extra mycket och 

kommer fram till att han använder bra och välmotiverade 

källor. Anledningen till att vi granskar denna artikel extra 

mycket är för att större delarna av vårt resonemang kring 

EAV-designen bygger på just denna artikel.  

Källor som motiverar vårt val att testa just MongoDB 

med både för- och nackdelar är känsliga i vår rapport och 

vi vill därför att de är pålitliga. En av de mest omfattande 

artiklarna vi har använt oss av i motivering och 

resonemang är “Will NoSQL databases live up to their 

promise?” skriven av Neal Leavitt som finns publicerad i 

tidsskriften CiSE (Computer 4.3)[16]. CiSE är en 

tidsskrift som noga granskar och kvalitetssäkrar allt som 

publiceras vilket gör att det känns säkert att använda 

denna artikel. Artikeln är även citerad 177 gånger på 

Google scholar vilket säger oss att den är pålitlig och 

populär. 

Arbetet i ett vidare sammanhang 

En sak som är viktig att tänka på är hur känslig 

information hanteras. Till att börja med får inte vilken 

information som helst lagras om människor utan deras 

medgivande. Sedan får inte heller informationen lagras 

på vilket sätt som helst. Det måste finnas en säkerhet som 

gör att ingen obehörig får tillgång till information de inte 

har behörighet att se. Detaljer om detta kan läsas i 

Personuppgiftslagen[17]. 

I en riktig produktionsmiljö är det också viktigt att 

ingenting går fel i databasen. Om fel värden sparas eller 

hämtas kan det medföra att läkarna får felaktig 
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information och därför kanske gör fel bedömning av vad 

som behöver göras med patienten. Detta kan få allvarliga 

konsekvenser vilket absolut inte får hända. 

SLUTSATSER 

Vårt mål med detta examensarbete var att skapa en 

databas som presterar bra tillsammans med det 

presentationsverktyg databasen är avsedd för. Vi lyckas 

med detta då vi har skapat en databas som är testad från 

de krav som ställdes på den av kunden. Att säga vilken 

databas som ska användas är fortfarande svårt. De tre 

olika databaserna som vi har testat har alla sina egna för- 

och nackdelar som kunden sedan måste fundera över vad 

som är viktigast. 

Vi kan med säkerthet veta att våra databaser till 

presentationsverktyget nu är väl testad och utformad på 

bästa sätt för att kunna prestera enligt de krav som finns. 

Om ingen undersökning görs kan det leda till att en 

ineffektiv databas implementeras som också är svår att 

underhålla. Databasen påverkar presentationsverkygets 

förmåga att presentera data, vilket innebär att en 

ineffektiv databas kan försämra hela presentations-

verktyget. En effektiv databas som även är enkel att 

underhålla gör alltså att presentationsverktyget blir bättre 

och framtidssäkrare.  

Om vi hade haft mer tid hade vi kört underhållstesterna 

11 och 12 för MongoDB. Även om vi kan uppskatta hur 

lång tid det hade tagit att utföra operationerna hade det 

ändå varit intressant att se hur lång tid det hade tagit för 

att få ett konkret bevis. En bättre jämförelse mellan 

MySQL och MongoDB hade då kunnat genomföras och 

det hade även blivit ett bättre svar på vår frågeställning 

om vilken databas som är enklast att underhålla. 

Hade vi haft mer tid hade vi gärna gjort en ihopkoppling 

mellan databasen och presentationsverktyget men 

eftersom detta skulle ta för mycket tid och samtidigt för 

att det inte riktigt är relevant för vårt examensarbete 

valde vi att inte göra detta. Detta för att se till att 

databasen fungerar i praktiken. Just nu är det bara i teorin 

som den borde fungera och det uppstår nästan alltid 

oförutsedda problem. Samma sak gäller för den data som 

stoppas in i databasen. 

Vilken typ av databas, MySQL eller MongoDB, är 

mest effektiv för lagring av IVA:s medicinska data? 

Utifrån de tester vi har kört kommer vi fram till att 

MySQL är den mest lämpliga databasen att använda. 

Dock måste designen för denna databas vara gjord på ett 

bra sätt med relationer och inte som en EAV-design. 

MongoDB är inte långt efter men om endast testerna som 

utförts räknas så förlorar MongoDB över MySQL:s 

relationsdesign. 

Vilken MySQL-design är mest lämplig för en databas 

som ska lagra IVA:s medicinska data på ett så 

effektivt sätt som möjligt? 

Om en MySQL-databas designas enligt en 

relationsdesign är den mest effektiv. Om den istället 

designas enligt EAV-design är den långt ifrån lika 

effektiv. Relationsdesignen klarar samtliga effektivitets-

tester inom rimliga tider enligt krav från kunden vilket 

inte EAV-designen gjorde. Det är därför mest lämpligt 

att använda en relationsdesign för att lagra IVA:s 

medicinska data för att försäkra att databasen är effektiv 

och fungerar väl med presentationsverkyget. 

Vilken typ av databas, MySQL eller MongoDB, 

underhålls enklast för lagring av IVA:s medicinska 

data? Vilken design är mest lämplig för en databas 

som ska lagra IVA:s medicinska data för att enkelt 

underhållas? 

Det är enkelt att underhålla alla tre databaser så länge 

kunskap finns för de olika strukturerna. Dock kan det 

vara något svårare att ändra någonting i MySQL med 

relationsdesign eftersom foreign-keys kan vara 

problematiska. Det är inte mycket jobb som behöver 

göras av teknikern utan det är tiden för att ändringarna 

ska ta effekt som är avgörande då det påverkar 

tillgängligheten av databasen. Databasen kan inte visa ny 

data från dess att uppdateringen påbörjats tills dess att 

den är klar. Det finns också en stor sannolikhet att 

databasen inte presterar lika bra när en uppdatering sker. 

Att modifiera en MySQL-databas som är designad utifrån 

en relationdesign tar lång tid eftersom tidskrävande 

operationer måste köras. Att istället modifiera en EAV-

design går betydligt snabbare eftersom den är radbaserad.  

Angående MongoDB misslyckades 2 av 3 test vilket 

gjorde att vi inte fick någon tid på hur snabbt det går. 

Även fast inte alla tester kunde ske är det rimligt att anta 

att tiden hade som mest varit lika hög som för EAV-

designen. Det finns inga konkreta bevis för detta mer än 

våra egna observationer och det som Neal Leavitt[3] och 

Robin Henricsson[4] antyder. Operationerna som krävs 

för respektive underhållstest är i stort sätt lika mellan 

EAV-designen och MongoDB. MongoDB är dock mer 

anpassad för detta då den inte har en fast struktur, medan 

EAV-designen har en fast struktur men kringgår detta. Vi 

anser därför att MongoDB underhålls enklast för lagning 

av IVA:s medicinska data. 
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Bilaga 1: Data på IVA 

 

 



Bilaga 2: Testmiljön 
 

Datorspecifikation 

Två datorer enligt specifikation nedan. Den ena är en 

server och den andra är en klient. 

Modell: HP ProDesk 490 G1 MT 

CPU: Intel(R) Core(™) i7-4770, 3.40GHz 

Minne: 1x 16GB DDR3 

Grafikkort: NVIDIA GeForce GT 630, 2GB DDR3 

Hårddisk 1: HP 128GB Solid State Drive 

Hårddisk 2:  HP 1TB 7.2K rpm SATA 

Operativsystem: Windows 7 

Setup av testmiljö 

Instruktionerna är avsedda för Windows 7 (x64), om 

annat operativsystem används kan man behöva göra vissa 

av stegen annorlunda. 

Installation: 
Server: 

Installera följande: 

 MySQL 5.6.17 [1]  

 MongoDB 2.6.0 [2] 

 Git 1.9.2 [3] 

Ladda ner installationsfilerna och kör dessa. Följ sedan 

instruktionerna för vardera program. 

Klient: 

Installera följande: 

 Eclipse Standard 4.3.2 [4] 

 Java Platform (JDK) 8u5 [5] 

 Git 1.9.2 [3] 

Konfiguration: 
Server: 

För att kunna ansluta till servern måste användare för 

MySQL skapas. Detta görs genom följande steg: 

 Öppna MySQL 5.6 Command Line Client 

 Logga in som root 

 Skriv följande kommandon: 

o CREATE USER ‘user’ IDENTIFIED 

BY ‘password’; 

o GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * 

TO ‘user’; 

För att lagra data måste först databaserna skapas och 

struktureras upp på rätt sätt. Följande steg beskriver hur 

detta går till: 

 Öppna MySQL 5.6 Command Line Client 

 Logga in som root 

 Skriv följande kommandon: 

o CREATE DATABASE relationdb; 

o CREATE DATABASE eavdb; 

 Öppna Git Bash 

 Skriv följande kommando: 

o git clone 

https://github.com/albek446/Examensa

rbete.git 

 Leta rätt på följande filer och öppna dem med 

hjälp av MySQL Workbench 6.1 CE: 

o RelationDB.sql 

o EAV-design.sql 

 Kör RelationDB.sql på databasen som heter 

relationdb 

 Kör EAV-design.sql på databasen som heter 

eavdb 

Klient: 
Hämta ner källkoden genom att göra följande: 

 Öppna Git Bash 

 Skriv följande kommando: 

o git clone 

https://github.com/albek446/Examensa

rbete.git 

Exekvera programmet och kör testerna enligt följande: 
 Öppna Eclipse 

 Importera testprogrammet 

 Kör programmet (main.java) 

Att tänka på: 

Om de två datorerna inte använder samma nätverk kan 

portar behöva öppnas för att få en kontakt mellan 

datorerna. Om nätverket ställer till problem kan man köra 

servern och klienten på samma dator. För att testerna ska 

fungera måste ip-adressen vara korrekt. Detta måste 

manuellt ändras i programmet i följande filer: 

 Relation_DB.java 

 EAV_DB.java 

 MongoDB.java 
 

Länkar 

1. MySQL - Download MySQL Installer, 2014-04 

http://dev.mysql.com/downloads/installer/ 

2. Downloads - MongoDB, 2014-04 

https://www.mongodb.org/downloads 

3. Git - Downloads, 2014-04 

http://git-scm.com/downloads 

4. Eclipse Downloads, 2014-04 

https://www.eclipse.org/downloads/ 

5. Java SE - Downloads, 2014-04 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/

downloads/index.html 



 

Bilaga 3: Mätdata
Mätdata 

Varje test har körts fem gånger och det är medelvärdet av 

dessa tester som presenteras i tabell 1, 2 och 3. Testerna 

motsvarar de tester som tas upp i tabell 3 i vår rapport. 

Det är önskvärt att inget test som hämtar data (test 1-9) 

tar mer än 300 millisekunder att slutföra men det är 

fortfarande acceptabelt så länge testerna inte överskrider 

1000 millisekunder. 

Tidsåtgången för hämtning av patient, modul och bädd 

hanterar lite data och är därför mycket låg, då det till och 

med i vissa fall tar mindre än 1ms, vilket betyder att tiden 

är försumbar. Jämförelse av test 1-4 ger oss inget mer än 

att vi kan säga att samtliga hämtningar sker på en bra tid. 

Relation-MySQL 

Att hämta data i MySQL går relativt snabbt. Test 6-9 

visar att även fast MySQL kommandot LEFT JOIN 

används (vilket brukar anses långsamt) så är majoriteten 

av dessa tester ändå snabbare än de andra databaserna.  

Den stora nackdelen med denna design visar sig när test 

10, 11 och test 12 körs vilket tar relativt lång tid. För test 

10 och 12 måste databasens innehåll kopieras för att 

matcha den nya designen, medan för test 11 är det många 

värden som ska ändras. 

EAV-MySQL 

Då datavärde ska hämtas för EAV så läggs datetime till 

för respektive datavärde med hjälp av MySQL 

kommandot LEFT JOIN. Detta är anledningen till att det 

tar relativt lång tid att hämta datavärden från EAV, test 

6-9. Test 5, som är hämtning av samtliga parametrar för 

en patients datavärden, tar väldigt lång tid eftersom en 

sökning måste ske genom datatabellen många gånger. För 

att lägga till ett nytt attribut för alla kommande 

datavärden behöver endast en ny rad läggas till vid 

insättning, vilket är det som sker i test 10. 

MongoDB 

Vid sökning efter datavärden för en patient måste alla 

datavärden för respektive parameter sökas igenom. Om 

parametern specificeras blir mängden data att söka 

igenom alltså mycket lägre. 

Test 5 ger bra resultat för MongoDB eftersom att alla 

datavärden ligger på respektive parameter vilket innebär 

att så fort databasen hittar ett värde för en parameter så 

söks inte resten av parameterns datavärden igenom. I 

värsta fall, om inga datavärden finns på någon parameter, 

måste man söka igenom alla objekt. Men då endast ett 

värde behöver hittas så blir tidsåtgången mycket lägre för 

de parametrar som en patient har datavärden. För att 

lägga till ett nytt attribut för alla kommande datavärden 

läggs den endast till vid insättning vilket är det som sker i 

test 10. Test 11-12 kunde inte mätas då det blev fel i 

programmet. 

 Relation-

MySQL 

EAV-

MySQL 

MongoD

B 

Test 1 0 1 3 

Test 2 0 0 0 

Test 3 0 1 0 

Test 4 0 0 0 

Test 5 41 128356 0 

Test 6 13 273 7 

Test 7 21 300 38 

Test 8 100 255 275 

Test 9 69 251 293 

Test 10 902 0 0 

Test 11 1014 854 - 

Test 12 705 216 - 

Tabell 1: Normal 

 Relation-

MySQL 

EAV-

MySQL 

MongoD

B 

Test 1 0 0 0 

Test 2 0 0 0 

Test 3 0 0 0 

Test 4 0 1 0 

Test 5 82 5536804 0 

Test 6 28 3092 78 

Test 7 115 3095 160 

Test 8 328 2184 2366 

Test 9 555 2252 2584 

Test 10 6349 0 0 

Test 11 13251 12224 - 

Test 12 7279 4168 - 

Tabell 2: ”Worst-case” 



 

 

 Relation-

MySQL 

EAV-

MySQL 

MongoD

B 

Test 1 0 0 0 

Test 2 0 0 0 

Test 3 0 0 0 

Test 4 3 53 0 

Test 5 101 18725223 2 

Test 6 59 5981 150 

Test 7 147 5975 212 

Test 8 339 4037 4686 

Test 9 698 4072 4399 

Test 10 13551 0 0 

Test 11 26267 25781 - 

Test 12 13937 9594 - 

Tabell 3: ”Worst-case” gånger två  

 



 

Bilaga 4: Rapport om programmet 
 

 

INLEDNING 

Målet med programmet är att testa ett verktyg för 

presentation av medicinsk data. Presentationsverktyget 

ska användas på intensivvårdsavdelningen (IVA) på 

universitetssjukhuset i Linköping. Testerna ska mäta 

tidsåtgången för att hämta data av olika typer från 

databaser samt hantera och formatera resultatdata på ett 

sätt som kan användas av presentationsverkyget. 

Programmet behöver generera en stor mängd testdata och 

stoppa in den i de olika databaserna. Mängden testdata 

varieras beroende på scenario för att reflektera en verklig 

mängd data på IVA. Dessa scenarion omfattar stora 

mängder data som programmet behöver hantera. 

Presentationsverktyget är skrivet i C# vilket gör att det är 

önskvärt att även testprogrammet är skrivet i C#. Detta är 

dock inte fallet eftersom varken utvecklingsmiljö eller 

operativsystem (windows) fanns tillgängligt vid 

projektets start. Istället är testprogrammet skrivet i Java. 

TEORI 

Java vs C# 

För att vara olika programmeringsspråk skiljer sig Java 

relativt lite från C#. Bland annat är syntaxen snarlik och 

objekt samt referenser hanteras på liknande sätt. Shyamal 

Suhana Chandra och Kailash Chandra skriver i sin artikel 

“A comparison of Java and C#”[1] om skillnaderna och 

kommer fram till att C# framförallt är lite lättare att 

skriva i och stödjer mer användbara funktioner och 

verktyg. De nämner även att språken är prestandamässigt 

väldig jämna och snarlika. 

Kontrakt 

Då flertal databaser ska testas underlättar det om vi kan 

börja med en specifiering för vilka metoder som ska 

finnas. Det gör lättast med ett kontrakt, även kallat 

“interface”, som liknar en vanlig klass fast utan 

implementation då endast deklaration av metoder och 

konstanter sker. James Gosling och Henry McGilton 

skriver om detta i sin bok “The Java language 

environment”[2] där de även tar upp att kontrakt är 

kraftfullt så länge implementationen är på rätt nivå i 

klasshierarkin. 

JDBC 

För kommunikation till och från databaser kan 

javabibliotektet “Java Database Connectivity API” 

(JDBC) användas. Pratik Patel och Karl Moss skriver i 

sin bok “Java database programming with JDBC”[3] om 

att bibliotektet är uppdelat i två delar, en låg-nivå och en 

hög-nivå del. Låg-nivå delen är till för att stödja olika 

databaser. Det är inget som vi behöver ta hänsyn till om 

vi inte har skrivit ett eget databassystem. Hög-nivå delen 

däremot är vanlig att använda. Den fungerar som ett 

högre lager för att lätt kunna använda ett gemensamt API 

för samtliga databaser som det finns stöd för dvs. JDBC 

använder sig av frågespråket SQL som även är det mest 

välanvända frågespråket som finns för tillfället. 

METOD 

Vi bestämde oss för att arbeta i Eclipse och använda oss 

av parprogrammering för att säkerställa kvalité. Efter att 

databaserna designats, enligt huvudrapporten, skrev vi ett 

program för att utföra testerna. Testerna mäter hur lång 

tid det tar för operationer att utföras i databaserna. En 

diskussion tillsammans med vår kund genomfördes för 

vilka testfall som skulle behövas. Testerna ska spegla 

verkliga scenarion utifrån verkliga händelser för att få så 

relevanta värden som möjligt. Med hjälp av de tester som 

bestämdes, som finns i originalrapportens tabell 3, 

skapade vi först ett så kallat kontrakt som alla databaser 

skulle förhålla sig till. Kontraktet beskriver vilka 

funktioner (tester) som varje databas ska köra och vad 

som ska returneras från varje funktion. 

Testdata 

Vi skapade klasser för att hantera den data som ska 

sparas i databasen. I vår rapport kom vi fram till att det 

finns fem olika data: modul, bädd, patient, parameter och 

datavärde. Vi behövde också ett sätt att generera 

information för att representera den data som stoppas in i 

databasen. Till det skapade vi listor med förbestämda 

namn på respektive data som slumpas. Beroende på 

vilket data det gällde kunde vi sedan slumpmässigt sätta 

namn på exempelvis en parameter. Förutom dessa namn-

listor slumpas även flyttal för värden samt datum som en 

tidsstämpel för datavärden. När programmet startas får 

användaren möjlighet att själv välja mängden på testdata. 

Om inget väljs kommer testprogrammet att köra med 

förinställda mängder testdata vilket motsvarar samma 

mängd som de tester som originalrapporten tar upp. 

Sedan genereras testdata enligt vald datamängd och 

sparas till dess att alla tester är klara för samtliga 

databaser då testdatan används vid validering av databas-

resultatet. 

Tester 

Programmet går igenom en databas åt gången. Först 

stoppas testdatan in i databasen följt av att testerna körs. 

När testerna är klara går programmet vidare och gör 

liknande insättning samt tester för resterande databaser. 

När alla databaser har testats görs allting om igen, 

inklusive generering av ny testdata, tills dess alla 

databaser har testats fem gånger vardera. För varje test 

börjar tidmätningen precis innan hämtningen av data sker 

och slutar när alla klassobjekt för den hämtade datan har 

skapats. Klassobjekten är av lika klasser som testdatan 

skapats av. Anledningen till att mätningen inte stoppas så 

fort resultatet från databasen mottagits är att det blir mer 

relevant resultat om det måste göras om till klassobjekt 

likt vad som behöver göras i presentationsverktyget. För 

att spara resultatet returneras mättiden till huvudklassen  

som sedan lagrar resultatet till en fil. Varje gång en ny 

databas testas skapas en ny fil där resultatet kan lagras. 



 

Validering 

Efter att datan har hämtats måste den valideras för att vi 

ska vara säkra på att dess struktur och innehåll 

fortfarande är intakt. Det som sker är endast en 

jämförelse av resultatdatan mot den genererade datan där 

programmet undersöker så att inget har ändrats. Mätning 

av tid sker inte under validering. 

RESULTAT 

Testfall 

En diskussion tillsammans med kund gjordes för att ta 

reda på vad som skulle testas. Detta resulterade i nio 

tester som fokuserar på hämtning av data från databasen 

och tre tester som fokuserar på att modifiera databasens 

innehåll och struktur. 

Programmet 

Programmet resulterade i ett testverktyg som kan 

användas för att testa databaser anpassade för det 

presentationsverktyg som används. Programmet mäter 

hur lång tid det tar att utföra olika operationer på 

databaserna med olika mängd data. 

DISKUSSION 

Java vs C# 

Testprogrammet är skrivet i Java medan presentations-

verktyget är skrivet i C#. Kommer detta påverka 

någonting? Hade det gjort någon skillnad att skriva 

programmet i C# istället? Med största sannolikhet är 

svaret nej på båda dessa två frågor. Eftersom JDBC går 

att använda i både Java och C# så kommer databas-

kopplingen inte påverka mätningen. Tiden det tar att 

exekvera den kod som mäts är försumbar då den är 

minimal och eftersom Java och C# är likvärdiga när det 

kommer till prestanda. Det ska heller inte vara några 

problem att skriva om programmet till C# om så önskas 

då syntaxen är snarlik samt att språken har många 

liknande funktioner och verktyg. 

 

Tester 

Testerna utgår från verkliga scenarion och relevanta 

värden vilket är nödvändigt för att få ett bra resultat. 

Mätningarna representerar tidsåtgången, för vanliga 

frågor mellan presentationsverktyget och databasen, när 

systemet körs på IVA. Mätningen sker inte endast för 

databasens responstid utan mätningen är också en del av 

programmets exekveringstid. Vi valde att konstruera 

testerna på detta sätt för att se hur lång tid det tar för 

presentationsverktyget att hämta data och inte endast 

tiden det tar för databaserna att hantera frågorna. Det blir 

därför ett mer verkligt och relevant test vilket i slutändan 

ger ett bättre resultat. Vi valde att implemetera 

effektivitets- och underhållstesterna tillsammans. Det 

innebär att samtliga tester körs då programmet exekverar. 

Anledningen till att vi inte delade upp dessa två tester var 

att båda avser en mätning av tid och för att endast behöva 

göra en insättning av data. 

SLUTSATS 

Då programmet klarar att hantera större mängder data 

och kan testa flera databaser, flertal gånger, så är 

resultaten trovärdiga. Testerna ger därför en bra bild av 

vilken databas som fungerar bäst för presentations-

verktyget när det är i produktion på IVA. 

REFERENSER 

1. Shyamal Suhana Chandra ochKailash Chandra. 

"A comparison of Java and C#." Journal of 

Computing Sciences in Colleges 20.3 (2005): 

238-254. 

2. James Gosling och Henry McGilton. The Java 

language environment. Vol. 2550. Sun 

Microsystems Computer Company, 1995. 44-46 

3. Pratik Patel  och Karl Moss. Java database 

programming with JDBC. Coriolis Group 
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Bilaga 5: Arbetsuppdelning 
 

 

Vi började arbetet tillsammans genom att ha möte med 

kunden och diskutera vilka de viktigaste delarna i 

projektet var. Efter detta ställde vi oss frågan: Hur kan vi 

dela upp arbetet för att få ett så bra resultat som möjligt? 

Vi misstänkte att uppdelningen skulle vara efter 

effektivitet och underhåll eftersom dessa två punkter 

utgjorde hela vårt projekt. Vi började leta information 

om båda delarna tillsammans för att få en bättre 

uppfattning om tillvägagångsätt och omfattning. Efter 

första veckan insåg vi att denna uppdelning inte skulle 

fungera då det inte fanns alls lika mycket att göra på 

underhållsdelen som det fanns på effektivitetsdelen. 

Därför bestämde vi oss istället för att dela upp 

jämförelser av olika databasvarianter. 

Albin undersökte vilken design av en MySQL-databas 

som är effektivast och enklast att underhålla genom att 

jämföra en relationsdesign och en EAV-design. Jacob 

undersökte vilken typ av databas som fungerar bäst 

mellan MySQL:s relationsdesign och MongoDB. Målet 

med denna uppdelning var att vi skulle få en naturlig 

diskussion då vi båda arbetade med MySQL:s 

relationsdesign som i sin tur skulle leda till ett bra 

sammarbete och därmed även öka examensarbetets 

kvalité i sin helhet. Denna uppdelning innebar att 

frågeställningarna delades upp. 

Jacob behandlade följande frågeställningar: 

 Frågeställning 1, “vilken typ av databas, 

MySQL eller MongoDB, är mest effektiv för 

lagring av IVA:s medicinska data?” 

 Frågeställning 3, vilken typ av databas, MySQL 

eller MongoDB, underhålls enklast för lagring 

av IVA:s medicinska data?  

Albin behandlade följande frågeställningar: 

 Frågeställning 2, “vilken MySQL-design är mest 

lämplig för en databas som ska lagra IVA:s 

medicinska data på ett så effektivt sätt som 

möjligt?” 

 Frågeställning 4, Vilken MySQL-design är mest 

lämplig för en databas som ska lagra IVA:s 

medicinska data för att enkelt underhållas? 

TEORI 

Eftersom båda undersöker MySQL:s relationsdesign, 

men från olika perspektiv, blev det naturligt att göra en 

förundersökning tillsammans om vilka designer som 

skulle användas. Uppdelningen av teorin blev så att 

Jacob fick skriva om MongoDB och Albin fick skriva om 

MySQL-EAV. MySQL-relations teorin skrev vi om 

tillsammans då det är relevant för oss båda. 

 

METOD OCH IMPLEMENTATION 

Tillsammans definierade vi ett kontrakt för hur testerna 

skulle se ut. Jacob utförde implementation av MongoDB 

medan Albin implementerade MySQL:s EAV-design. 

Relationsdesignen implementerades tillsammans 

samtidigt som vi diskuterade våra egna delar för att få ett 

så bra resultat som möjligt. Testfall och scenarion 

motiverades och skrevs tillsammans. 

ÖVRIGT 

De resterande delarna i rapporten skrevs utifrån 

uppdelningen. De resterande delarna som bland annat 

inledning, bakgrund, diskussion och slutsats, skrevs 

delvis tillsammans då det mesta bestod av båda våra 

delar och kunde då motiveras samt beskrivas bättre. 

REFLEKTION 

Vi tycker att vår arbetsfördelning har fungerat bra. Vi har 

haft bra diskussioner vilket har ökat examensarbetets 

kvalité. De individuella delarna har fungerat bra då vi 

båda vart intresserade av det vi har arbetat med. Hade vi 

gjort om detta projekt hade vi delat upp arbetet på 

ungefär samma sätt. Detta är troligen på grund av att vi 

gjorde förarbetet tillsammans och ändrade 

arbetsuppdelningen för att passa examensarbetet bättre. 

Det hade dock varit intressant och mer lärorikt om vi 

hade en mer teoretiskt grund till uppdelningen istället för 

att arbeta enligt det som kändes bäst.



 

Bilaga 6: Kod 
Main.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* A program that tests how long it takes to retrieve data from different 
* databases. Also checks how long it takes to modify the databases 
* structure and content. 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.text.ParseException; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.AbstractMap.SimpleEntry; 
 
public class Main { 
 private static int modules; 
 private static int beds; 
 private static int patients; 
 private static int parameters; 
 private static int data; 
 private static int[][] presets = {{4, 32, 14, 20, 80640}, 
{4, 32, 32, 30, 921600}, 
{8, 64, 64, 30, 1843200}}; 
 //Prepare all tests 
 public static void main(String args[]) throws ParseException{   
  BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
  System.out.println("Enter values: modules, beds, patients, parameters, data 
(for default values just write 0 for standard, 1 for worst case and 2 for worst case * 
2)"); 
  String[] values = null; 
 
  //Handles input 
  try { 
   String input = br.readLine(); 
   if(input.length() > 1){ 
    values = input.split(", "); 
    modules = Integer.parseInt(values[0]); 
    beds = Integer.parseInt(values[1]); 
    patients = Integer.parseInt(values[2]); 
    parameters = Integer.parseInt(values[3]); 
    data = Integer.parseInt(values[4]); 
   } 
   else if(input.length() == 1){ 
    int key = Integer.parseInt(input); 
    modules = presets[key][0]; 
    beds = presets[key][1]; 
    patients = presets[key][2]; 
    parameters = presets[key][3]; 
    data = presets[key][4]; 
   } 
   else{ 
    throw new NullPointerException(); 
   }



 

   System.out.println("Generating dummyData."); 
   DummyData dd = new DummyData(); 
   dd.genDummyModules(modules); 
   dd.genDummyBeds(beds); 
   dd.genPatientDummyData(patients); 
   dd.genParameterDummyData(parameters); 
   dd.genDummyData(data); 
   System.out.println("DummyData generated. Starting tests"); 
 
   System.out.println("#####EAV-tests#####");     
   runTests(new Tester(new EAV_DB(), dd)); 
   System.out.println("\n#####Relation-tests#####"); 
   runTests(new Tester(new Relational_DB(), dd)); 
   System.out.println("\n#####MongoDB-tests#####"); 
   runTests(new Tester(new MongoDB(), dd)); 
   dd.reset(); 
 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("Invalid input");    
   return; 
  } 
 } 
 
 //Run all tests 
 private static void runTests(Tester tester) { 
 
  System.out.println("Inserting data..."); 
  double insertTime = tester.testInsertAll(); 
  System.out.println("Data is inserted"); 
 
  HashMap<String, SimpleEntry<Double, Boolean>> results = new HashMap<>(); 
  System.out.println("Starting tests"); 
  results.put("1. getPatientsByNameResult", tester.testGetPatientsByName()); 
  results.put("2. getModulesResult", tester.testGetModules()); 
  results.put("3. getBedsForModuleResult", tester.testGetBedsForModule()); 
  results.put("4. getPatientsByModuleResult", 
tester.testGetPatientsByModule()); 
  results.put("5. getParamResult", tester.testGetParameters()); 
  results.put("6. getParamDataResult", tester.testGetParamData()); 
  results.put("7. getParamDataFromTimespanResult", 
tester.testParameterDataFromTimespan()); 
  results.put("8. getPatientDataResult", tester.testGetPatientData()); 
  results.put("9. getDataFromTimespanResult", 
tester.testGetDataFromTimespan()); 
  results.put("10. addFieldToDataResult", tester.testAddFieldToData()); 
  results.put("11. updateValueForDataResult", 
tester.testUpdateValueForData()); 
  results.put("12. removeFieldForDataResult", 
tester.testRemoveFieldForData()); 
 
  System.out.println("0. InsertTime: " + insertTime); 
  for(String key : results.keySet()){ 
   System.out.println(key + ": Time:" + results.get(key).getKey() + " 
Valid: " + results.get(key).getValue()); 
  }   
 } 
}



 

Tester.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Times how long it takes to complete every test 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.lang.reflect.Field; 
import java.util.AbstractMap.SimpleEntry; 
import java.util.List; 
 
public class Tester { 
 private TestDb currentTest; //Current database to test 
 private DummyData dd; 
 
 public Tester(TestDb t, DummyData dd) { 
  currentTest = t; 
  this.dd = dd; 
 } 
 
 public double testInsertAll(){   
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
 
  for (Module m : dd.modules){ 
   currentTest.insert(m); 
  }   
  for (Bed b : dd.beds){ 
   currentTest.insert(b); 
  }   
  for (Patient p : dd.patients){ 
   currentTest.insert(p); 
  }   
  for (Parameter p : dd.parameters){ 
   currentTest.insert(p); 
  }   
  for (Data d : dd.data){ 
   currentTest.insert(d); 
  } 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime;   
  return endTime; 
 } 
 
 //Times how long it takes to get parameters 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetParameters(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Parameter> params = 
currentTest.getParameters(Integer.parseInt(dd.data.get(0).bed)); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(params, dd.parameters, Parameter.class); 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to get PatientData 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetPatientData(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Data> d = 
currentTest.getPatientData(Integer.parseInt(dd.data.get(0).bed)); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime;



 

  boolean valid = validate(d, dd.data, Data.class);   
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to get ParameterData 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetParamData(){   
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Data> d = currentTest.getParamData(dd.data.get(0).parameterId, 
dd.data.get(0).bed); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(d, dd.data, Data.class); 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to get all Patients by searching for name 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetPatientsByName(){   
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Patient> patient = 
currentTest.getPatientsByName(dd.patients.get(0).name); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(patient, dd.patients, Patient.class); 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to get all Patients that is in a specifc module 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetPatientsByModule(){   
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Patient> patient = 
currentTest.getPatientsForModule(dd.modules.get(0).id);   
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(patient, dd.patients, Patient.class); 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to get all beds that is in a specifc module 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetBedsForModule(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Bed> beds = currentTest.getBedsForModule(dd.beds.get(0).module); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(beds, dd.beds, Bed.class); 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to get all modules 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetModules(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Module> modules = currentTest.getModules(); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(modules, dd.modules, Module.class); 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to get all data between two times 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testGetDataFromTimespan(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Data> data = currentTest.getDataFromTimeSpan(dd.data.get(0).bed, 
Long.MIN_VALUE, Long.MAX_VALUE); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(data, dd.data, Data.class);   
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 



 

 //Times how long it takes to get all data between two times given a specific 
parameter 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testParameterDataFromTimespan(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  List<Data> data = 
currentTest.getParameterDataFromTimeSpan(dd.data.get(0).bed, dd.data.get(0).parameterId, 
Long.MIN_VALUE, Long.MAX_VALUE); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  boolean valid = validate(data, dd.data, Data.class);   
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to add a new field to the data collection 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testAddFieldToData(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  boolean valid = currentTest.addFieldToData("Data", "NewValue"); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to update values in the data collection 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testUpdateValueForData(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  boolean valid = currentTest.updateValueForData("Data", "newValue"); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 
 //Times how long it takes to remove a field from the data collection 
 public SimpleEntry<Double, Boolean> testRemoveFieldForData(){ 
  double startTime = System.currentTimeMillis(); 
  boolean valid = currentTest.removeFieldForData("Data", "NewValue"); 
  double endTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 
  return new SimpleEntry<Double, Boolean>(endTime, valid); 
 } 
 //Compares the result data with the generated dummydata 
 private boolean validate(List<?> resultData, List<?> dummyData, Class c){ 
  int foundIdCounter = 0; 
  try { 
   Field fieldId = c.getField("id");    
   for(Object resElem : resultData){ 
    for(Object dummyElem : dummyData){ 
     if(fieldId.get(resElem).equals(fieldId.get(dummyElem))){
       
      foundIdCounter += 1; 
      for(Field f : c.getFields()){   
     
      
 if(!f.get(resElem).equals(f.get(dummyElem))){ 
        return false; 
       } 
      } 
      break; 
     }      
    } 
   } 
  } catch (Exception e) {    
   System.out.println(e.toString());    
   return false; 
  } 
  return foundIdCounter == resultData.size(); 
 } 
}



 

DummyData.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Generates dummydata to be used while testing databases 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
import java.util.Random; 
 
public class DummyData { 
 private Random rand = new Random(); 
 private List<String> parameterNames; 
 private List<String> parameterCats; 
 private List<String> parameterUnits; 
 private List<String> parameterRounds; 
 private List<String> patientNames; 
 private List<String> bedNames; 
 private List<String> moduleNames; 
 
 public List<Parameter> parameters; 
 public List<Patient> patients; 
 public List<Bed> beds; 
 public List<Module> modules; 
 public List<Data> data; 
 
 //Prepare values for all the data 
 public DummyData() { 
  parameterNames = Arrays.asList("pH", "pco2", "po2", "be", "sp02", "mode", 
"fi02", "pep", "ekg", "cvp", "tidavolym", "expirationsminut volym", "simdax", 
"temperatur", "dränväxteodling", "tinam", "adrenalin"); 
  parameterCats = Arrays.asList("Vital Parameter", "Inställning", "avläsning", 
"pump", "labb", "odling", "antibiotika", "övrigt"); 
  parameterUnits = Arrays.asList("kpa", "%", "cm", "y2", "ml", "dl", "m2", 
"c", "n", "ug"); 
  parameterRounds = Arrays.asList("respiration", "cirkulation", "infektion", 
"övrigt"); 
  patientNames = Arrays.asList("Kalle", "Anders", "Jonas", "Helge", "Flaskis", 
"Brask", "Bulle", "Soffis", "Mario", "Bord", "Baljan", "Mange", "QWERTYÄRMYCKETBRA", 
"Erik von Daffulegården Nils-Eriks Brorsdotter Karlsson"); 
  bedNames = Arrays.asList("B32", "A47", "PPP", "QQQ", "GGG", "AAA"); 
  moduleNames = Arrays.asList("M12", "C07", "K85", "H00", "CHO", "ABC"); 
 } 
 
 public void genParameterDummyData(int nr){ 
  parameters = new ArrayList<>(); 
  for (int i = 1; i <= nr; i++){ 
   //add i to param name to make parameternames unique 
   String name = parameterNames.get(rand.nextInt(parameterNames.size())) 
+ i; 
   String cat = parameterCats.get(rand.nextInt(parameterCats.size())); 
   String unit = parameterUnits.get(rand.nextInt(parameterUnits.size())); 
   String round = 
parameterRounds.get(rand.nextInt(parameterRounds.size())); 
   float value = rand.nextFloat() * 1000.0f;



 

   parameters.add(new Parameter(i, cat, name, unit, round, value, value, 
value, value)); 
  } 
 } 
 
 public void genPatientDummyData(int nr){ 
  patients = new ArrayList<>();   
  for (int i = 1; i <= nr; i++){ 
   String name = patientNames.get(rand.nextInt(patientNames.size()));
    
   patients.add(new Patient(i, i+"", name, "19920306-0000", 
rand.nextInt(2))); 
  } 
 } 
 
 public void genDummyModules(int nr){ 
  modules = new ArrayList<>(); 
  for (int i = 1; i <= nr; i++){ 
   String name = moduleNames.get(rand.nextInt(moduleNames.size())); 
   modules.add(new Module(i, name)); 
  } 
 } 
 
 public void genDummyBeds(int nr){ 
  beds = new ArrayList<>(); 
  for (int i = 1; i <= nr; i++){ 
   String name = bedNames.get(rand.nextInt(bedNames.size())); 
   int moduleId = modules.get(rand.nextInt(modules.size())).id; 
   beds.add(new Bed(i, name, moduleId+"")); 
  } 
 } 
 
 public void genDummyData(int nr) { 
  data = new ArrayList<>(); 
 
  for (int i = 1; i< nr; i++){    
   long week = 7*1000*60*60*24; //one week in milliseconds 
   Date end = new Date(); 
   Date start = new Date(end.getTime() - week);    
   String paramId = parameters.get(rand.nextInt(parameters.size())).id + 
""; 
   String bedId = patients.get(rand.nextInt(patients.size())).bed + ""; 
   float value = rand.nextFloat() * 100.0f + 1; 
   Data d = new Data(i, getRandomDate(start, end), paramId, bedId, 
value); 
   data.add(d); 
  } 
 } 
 
 private Date getRandomDate(Date start, Date end) {   
  long diff = end.getTime() - start.getTime(); 
  Date date = new Date(start.getTime() + rand.nextLong() % diff); 
  return date; 
 } 
 //clears all data 
 public void reset(){ 
  modules = null;   
  beds = null; 
  patients = null; 
  parameters = null; 
  data = null; 
 } 
}



 

TestDb.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* A contract that describe what functions shouldbe tested for every 
* database. 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.util.List; 
 
public interface TestDb { 
 void insert(Parameter parameter); 
 void insert(Data data); 
 void insert(Patient patient); 
 void insert(Bed bed); 
 void insert(Module module); 
 List<Parameter> getParameters(int id); 
 List<Data> getPatientData(int id); 
 List<Data> getParamData(String parameterId, String bed); 
 List<Patient> getPatientsByName(String name); 
 List<Patient> getPatientsForModule(int id); 
 List<Bed> getBedsForModule(String id); 
 List<Module> getModules(); 
 List<Data> getDataFromTimeSpan(String bedId, long startTime, long endTime); 
 List<Data> getParameterDataFromTimeSpan(String bedId, String parameterId, long 
startTime, long endTime); 
 
 boolean addFieldToData(String entry, String field); 
 boolean updateValueForData(String entry, String value); 
 boolean removeFieldForData(String entry, String field); 
} 



 

Bed.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Represents information about a bed 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
public class Bed { 
 public int id; 
 public String name; 
 public String module; 
 
 Bed(){} 
 
 Bed(int id, String name, String module){   
  this.id = id; 
  this.name = name; 
  this.module = module; 
 } 
 
 public void print(){ 
  String a = "Bed:\n"; 
  a += "Id: " + id; 
  a += " Name: " + name;   
  a += " Module: " + module;   
  System.out.println(a);   
 } 
}



 

Data.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Represents information about data value 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.util.Date; 
 
public class Data { 
 public int id; 
 public long date; 
 public String parameterId; 
 public String bed; 
 public Object value; 
 
 public Data() { 
 } 
 
 public Data(int id, Date date, String paramId, String bed, Object value) { 
  
  this.id = id; 
  this.date = date.getTime(); 
  this.parameterId = paramId; 
  this.bed = bed;   
  this.value = new DecimalFormat(".###").format(value).replace(",", "."); 
 } 
 
 public void print(){   
  String s = "Data:\n"; 
  s +="Id: " + id; 
  s+= " Date: " + date; 
  s+= " ParamId: " + parameterId; 
  s+= " Bed: " + bed;   
  if(value != null) 
   s+= " Value: " + value.toString(); 
  else 
   s+= " Value: NULL"; 
  System.out.println(s); 
 } 
}



 

Module.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Represents information about a module 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
public class Module { 
 public int id; 
 public String name; 
 
 Module(){} 
 
 Module(int id, String name){   
  this.id = id; 
  this.name = name; 
 } 
 
 public void print(){ 
  String a = "Patient:\n"; 
  a += "Id: " + id; 
  a += " Name: " + name;    
  System.out.println(a);   
 } 
}



 

Parameter.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Represents information about a parameter 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.text.NumberFormat; 
import java.util.Locale; 
 
public class Parameter { 
 public int id; 
 public String round; 
 public String unit; 
 public String name; 
 public String category; 
 public String min; 
 public String max; 
 public String low; 
 public String high; 
 
 Parameter() {} 
 
 Parameter(int id, String cat, String name, String round, String unit, float min, 
float max, float low, float high){   
  this.id = id; 
  this.category = cat; 
  this.name = name; 
  this.round = round; 
  this.unit = unit; 
  this.min = new DecimalFormat("#.###").format(min).replace(",", "."); 
  
  this.max = this.min; 
  this.low = this.min; 
  this.high = this.min; 
 } 
 
 public void print(){ 
  String a = "Parameter:\n"; 
  a += "Id: " + id; 
  a += " Round: " + round; 
  a += " unit: " + unit; 
  a += " Name: " + name; 
  a += " Category: " + category; 
  a += " min: " + min; 
  a += " max: " + max; 
  a += " low: " + low;   
  a += " high: " + high;   
  System.out.println(a);   
 } 
}



 

Patient.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Represents information about a patient 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
public class Patient { 
 public int id; 
 public String bed; 
 public String name; 
 public String socialSecurityNumber; 
 public String sex; 
 
 Patient(){} 
 
 Patient(int id, String bed, String name, String ssnr, int sex){   
  this.id = id; 
  this.bed = bed; 
  this.name = name; 
  this.socialSecurityNumber = ssnr; 
  this.sex = "" + sex; 
 } 
 
 public void print(){ 
  String a = "Patient:\n"; 
  a += "Id: " + id; 
  a += " Bed: " + bed; 
  a += " Name: " + name; 
  a += " SocialSecurityNumber: " + socialSecurityNumber;  
  System.out.println(a);   
 } 
}



 

Relational_DB.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Testing a MySQL database that is using a relational design 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.lang.reflect.Field; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.ResultSetMetaData; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map.Entry; 
 
public class Relational_DB implements TestDb{ 
 
 private Connection con = null; 
 
 //private String url = "jdbc:mysql://130.236.188.168:3306/relationdb"; 
 //private String url = "jdbc:mysql://130.236.188.167:3306/relationdb"; 
 private String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/relationdb"; 
 
 private String user = "user"; 
    private String password = "password"; 
     
    //A list containing names for the different data tables 
    private List<String> dataTables; 
     
    //Clear database to prepare for new tests 
    public Relational_DB(){ 
     try { 
      dataTables = Arrays.asList("Data1", "Data2"); 
      DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver()); 
   con = DriverManager.getConnection(url, user, password); 
   String clearEntriesQuery = "DELETE FROM"; 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
         for (String table : dataTables){ 
          stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery + " " + table); 
         } 
         
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Data");      
      stmt.executeUpdate("ALTER TABLE Data AUTO_INCREMENT = 1"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Patient"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Bed"); 
      stmt.executeUpdate("ALTER TABLE Bed AUTO_INCREMENT = 1"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Module"); 
      stmt.executeUpdate("ALTER TABLE Module AUTO_INCREMENT = 1"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Parameter"); 
      stmt.executeUpdate("ALTER TABLE Parameter AUTO_INCREMENT = 1"); 
 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e.toString());



 

  } 
 } 
     
    //Creates query for inserting data 
    private String insertQuery(HashMap<String,Object> fields, String table, Object o){ 
     if (fields.size() == 0) 
      return null; 
     String columnNames = ""; 
     String argValues = ""; 
     for(Entry<String,Object> e: fields.entrySet()) {  
      if (e.getKey() == "id" && table != "Patient") 
       continue; 
      try {       
       columnNames += e.getKey() + ", "; 
       if(e.getValue().equals("LAST_INSERT_ID()")) 
        argValues += "" + e.getValue() + ", "; 
       else 
        argValues += "'" + e.getValue() + "', ";        
   } catch (IllegalArgumentException er) {     
    er.printStackTrace(); 
   } 
     } 
     columnNames = columnNames.substring(0, columnNames.length()-2); 
     argValues = argValues.substring(0, argValues.length()-2); 
      
     return "INSERT INTO "+table+"("+columnNames+") VALUES ("+argValues+")"; 
    } 
     
    //Insert data into database 
    private void insertRow(String table, Object o) 
    {      
     Field[] fields = o.getClass().getDeclaredFields(); 
     HashMap<String,Object> f1 = new HashMap<String,Object>(); 
     HashMap<String,Object> f2 = new HashMap<String,Object>(); 
     String table2 = "Data2"; 
     try { 
      for(Field f : fields) { 
       String name = f.getName(); 
       if (name.equals("value") && table.equals("Data")) { 
        f2.put(name, f.get(o));  
        f2.put("dataId", "LAST_INSERT_ID()"); 
       }else {         
        f1.put(name, f.get(o)); 
       }   
      } 
     } 
     catch(Exception e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     String q1 = insertQuery(f1, table, o); 
     String q2 = null; 
     if(f2.size() != 0) { 
      if(f2.size() > 1) { 
       table2 = "Data1"; 
      } 
      q2 = insertQuery(f2, table2, o); 
     } 
      
      
     try {       
            Statement stmt = con.createStatement();            
            stmt.execute(q1); 
            if (q2 != null)



 

       stmt.execute(q2); 
 
 
     } catch (SQLException ex) {       
      System.out.println(ex.toString());       
        } 
    } 
     
 @Override 
 public void insert(Parameter parameter) {   
  insertRow("Parameter", parameter); 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Data data) {   
  insertRow("Data", data); 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Patient patient) { 
  insertRow("Patient", patient); 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Bed bed) { 
  insertRow("Bed", bed);   
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Module module) { 
  insertRow("Module", module); 
 } 
 
 //Gets data from database 
 private List get(String query , Class c){ 
  ResultSet rs = null; 
  try { 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
      rs = stmt.executeQuery(query); 
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex.toString()); 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
  return resultSetToArrayList(rs, c); 
 } 
 
 //Converts the SQL result to an Java Array 
 @SuppressWarnings("rawtypes") 
 private List resultSetToArrayList(ResultSet rs, Class c){ 
  ResultSetMetaData md; 
 
  ArrayList list = new ArrayList();     
  Field[] fields = c.getFields(); 
  try {    
   md = rs.getMetaData();   
   while (rs.next()){ 
    Object o = c.newInstance();     
    
    for(int i=1;i<=md.getColumnCount();i++) { 
     String col = md.getColumnName(i); 
     Object val = rs.getObject(i); 
     for (Field field : fields){  



 

      if(field.getName().equals(col)){ 
       if(field.getName().equals("id")) 
        val = Integer.parseInt(val+""); 
       else if(!field.getName().equals("date")) 
        val = val+"";    
    
       field.set(o, val); 
       break; 
      }       
     } 
    } 
    list.add(o); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e.toString()); 
  } 
  return list; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Parameter> getParameters(int id) {   
  String query = "SELECT * FROM Parameter"; 
  query += " WHERE id = ANY ("; 
  query +=" SELECT parameterId FROM Data"; 
        query += " WHERE bed = " + id; 
  query +=");"; 
  return get(query,Parameter.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getPatientData(int id) {   
  String dataQuery = "SELECT Data.*, %s.value FROM Data"; 
  dataQuery += " LEFT JOIN %s"; 
  dataQuery += " ON Data.id = %s.dataId"; 
  dataQuery += " WHERE Data.bed = " + id; 
  dataQuery += " AND %s.value IS NOT NULL"; 
  List<Data> data = new ArrayList<>(); 
  for(String table : dataTables){ 
   data.addAll(get(String.format(dataQuery,table,table, table, table), 
Data.class)); 
  }   
  return data; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getParamData(String parameterId, String bed) { 
  String dataQuery = "SELECT * FROM Data"; 
  dataQuery += " LEFT JOIN %s"; 
  dataQuery += " On Data.id = %s.dataId"; 
  dataQuery += " Where Data.bed = " + bed; 
  dataQuery += " AND Data.parameterId = " + parameterId; 
  dataQuery += " AND %s.value IS NOT NULL"; 
  List<Data> d = new ArrayList<>(); 
  for(String table : dataTables){ 
   d.addAll(get(String.format(dataQuery,table,table,table), Data.class)); 
  } 
  return d; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Patient> getPatientsByName(String name) { 
  String query = "SELECT * FROM Patient WHERE name='"+name+"'"; 
  return get(query,Patient.class);



 

 } 
 
 @Override 
 public List<Patient> getPatientsForModule(int module) { 
  String query = "SELECT * FROM Patient WHERE bed ="; 
  query += " ANY (SELECT id FROM Bed WHERE module = " + module + ")"; 
  return get(query,Patient.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Bed> getBedsForModule(String id) { 
  String query = "SELECT * FROM Bed WHERE module = " + id; 
  return get(query, Bed.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Module> getModules() { 
  String query = "SELECT * FROM Module"; 
  return get(query, Module.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getDataFromTimeSpan(String bedId, long startTime, long endTime) { 
  String dataQuery = "SELECT Data.*, %s.value FROM Data"; 
  dataQuery += " LEFT JOIN %s"; 
  dataQuery += " ON Data.id = %s.dataId"; 
  dataQuery += " WHERE Data.bed = " + bedId; 
  dataQuery += " AND Data.date >= " + startTime; 
  dataQuery += " AND Data.date <= " + endTime; 
  dataQuery += " AND %s.value IS NOT NULL"; 
  List<Data> data = new ArrayList<>(); 
  for(String table : dataTables){ 
   data.addAll(get(String.format(dataQuery,table,table, table, table), 
Data.class)); 
  }   
  return data;   
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getParameterDataFromTimeSpan(String bedId, String parameterId, 
long startTime, long endTime) { 
  String dataQuery = "SELECT Data.*, %s.value FROM Data"; 
  dataQuery += " LEFT JOIN %s"; 
  dataQuery += " ON Data.id = %s.dataId"; 
  dataQuery += " WHERE Data.bed = " + bedId; 
  dataQuery += " AND Data.parameterId = " + parameterId; 
  dataQuery += " AND Data.date >= " + startTime; 
  dataQuery += " AND Data.date <= " + endTime; 
  dataQuery += " AND %s.value IS NOT NULL"; 
  List<Data> data = new ArrayList<>(); 
  for(String table : dataTables){ 
   data.addAll(get(String.format(dataQuery,table,table, table, table), 
Data.class)); 
  }   
  return data; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean addFieldToData(String entry, String field) { 
  String query = "ALTER TABLE " + entry + " ADD " + field + " VARCHAR(30)"; 
  try { 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
      stmt.executeUpdate(query);



 

        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex.toString());            
            return false; 
        } 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean updateValueForData(String entry, String value) { 
  String query = "UPDATE "+ entry + " SET NewValue = '" + value + "'"; 
  try { 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
      stmt.executeUpdate(query); 
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex.toString()); 
            return false; 
        } 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean removeFieldForData(String entry, String field) { 
  String query = "ALTER TABLE " + entry + " DROP " + field; 
  try { 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
      stmt.executeUpdate(query); 
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex.toString()); 
            return false; 
        } 
  return true; 
 } 
}



 

EAV_DB.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Testing a MySQL database that is using an EAV-design 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.lang.reflect.Field; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
public class EAV_DB implements TestDb{ 
 
 private Connection con = null; 
 
 //private String url = "jdbc:mysql://130.236.188.168:3306/eavdb"; 
 //private String url = "jdbc:mysql://130.236.188.167:3306/eavdb"; 
 private String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/eavdb"; 
 
 private String user = "user"; 
    private String password = "password"; 
     
    //Standard queries for insert and select statements 
    private String insertQuery = "INSERT INTO %s(id, attribute, value) 
VALUES(%s,'%s','%s')"; 
    private String selectQuery = "SELECT %s FROM %s"; 
 
    //Clear database to prepare for new tests 
    public EAV_DB() { 
     try {       
      DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver()); 
   con = DriverManager.getConnection(url, user, password); 
   String clearEntriesQuery = "DELETE FROM"; 
         Statement stmt = con.createStatement();         
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" DataTime"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Data"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Patient"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Module"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Bed"); 
      stmt.executeUpdate(clearEntriesQuery+" Parameter"); 
       
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e.toString()); 
  } 
 } 
     
    //Insert data into database 
    private void insertRow(String table, String id, String attribute, String value){ 
     try { 
      String query = String.format(insertQuery, table, id, attribute, value); 
            Statement stmt = con.createStatement();            
      stmt.execute(query); 
        } catch (SQLException ex) {



 

            System.out.println(ex.toString()); 
        }   
    } 
     
 @Override 
 public void insert(Parameter parameter) { 
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "name", parameter.name); 
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "category", parameter.category); 
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "round", parameter.round); 
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "unit", parameter.unit);  
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "min", parameter.min + ""); 
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "max", parameter.max + ""); 
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "low", parameter.low + ""); 
  insertRow("Parameter", parameter.id + "", "high", parameter.high + ""); 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Patient patient) {   
  insertRow("Patient", patient.id + "", "name", patient.name); 
  insertRow("Patient", patient.id + "", "socialSecurityNumber", 
patient.socialSecurityNumber); 
  insertRow("Patient", patient.id + "", "sex", patient.sex + ""); 
  insertRow("Patient", patient.id + "", "bed", patient.bed); 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Data data) { 
  insertRow("Data", data.id + "", "parameterId", data.parameterId + ""); 
  insertRow("Data", data.id + "", "bed", data.bed + ""); 
  insertRow("Data", data.id + "", "value", data.value + ""); 
  try {    
      String query = "INSERT INTO DataTime(dataId, date) VALUES(" + data.id + ", " 
+ data.date + ")"; 
            Statement stmt = con.createStatement(); 
      stmt.execute(query); 
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex.toString()); 
        } 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Bed bed) {   
  insertRow("Bed", bed.id+"", "module", bed.module+"");   
  insertRow("Bed", bed.id+"", "name", bed.name);   
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Module module) { 
  insertRow("Module", module.id+"", "name", module.name); 
 } 
 
 //Gets data from database 
 private List get(String select, String table, String where, Class c){ 
  ResultSet rs = null; 
  try { 
      String query = String.format(selectQuery + where, select, table); 
            Statement stmt = con.createStatement();            
      rs = stmt.executeQuery(query);       
        } catch (SQLException ex) {          
            System.out.println(ex.toString()); 
        } 
  return resultSetToArrayList(rs, c); 
 }



 

 
 //Converts the SQL result to an Java Array 
 @SuppressWarnings("rawtypes") 
 private List resultSetToArrayList(ResultSet rs, Class c){   
  ArrayList list = new ArrayList();  
  int currId = 0; 
  int i; 
  Field[] fields = c.getFields(); 
  try {    
   Object o = c.newInstance();    
   boolean hasData = false; 
   while (rs.next()){     
    if((i = (int)rs.getObject(1)) != currId){ 
     hasData = true;      
     o = c.newInstance(); 
     currId = i; 
     Field field = c.getField("id"); 
     field.set(o, currId); 
    } 
    //Attribute is always string 
    String attribute = (String)rs.getObject(2);   
  
    for (Field field : fields){ 
     if(field.getName().equals(attribute)) { 
      field.set(o, rs.getObject(3)); 
      break; 
     } 
     else if(field.getName().equals("date")) { 
      field.set(o, rs.getObject(4)); 
     } 
    } 
    if(hasData){ 
     hasData = false; 
     list.add(o); 
    } 
   } 
 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e.toString()); 
  } catch (InstantiationException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IllegalAccessException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (NoSuchFieldException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (SecurityException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return list; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Parameter> getParameters(int id) { 
  String where = " WHERE id = ANY (SELECT value FROM Data WHERE attribute = 
'parameterId' AND id = ANY (SELECT id FROM Data WHERE attribute = 'bed' AND value = " + 
id + "))";    
  return get("*", "Parameter", where, Parameter.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getPatientData(int id) {   
  String where = " WHERE Data.id = ANY (SELECT id FROM Data WHERE attribute = 
'bed' and value = " + id + ")";



 

  return get("Data.*, DataTime.date", "DataTime LEFT JOIN Data ON 
DataTime.dataId = Data.id", where, Data.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getParamData(String parameterId, String bedId) { 
  String where = " WHERE id = ANY (SELECT id FROM Data WHERE attribute = 
'parameterId' and value = " + parameterId + ") AND id = ANY (SELECT id FROM Data WHERE 
attribute = 'bed' and value = " + bedId + ")"; 
  return get("Data.*, DataTime.date", "DataTime LEFT JOIN Data ON 
DataTime.dataId = Data.id", where, Data.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Patient> getPatientsByName(String name) { 
  String where = " WHERE id = ANY (SELECT id FROM Patient WHERE attribute = 
'name' AND value = '" + name + "')"; 
  return get("*", "Patient", where, Patient.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Patient> getPatientsForModule(int id) { 
  String where = " WHERE id = ANY (SELECT id FROM Patient WHERE attribute = 
'bed' AND value = ANY (SELECT id FROM Bed WHERE attribute = 'module' AND value = '" + id 
+ "'))"; 
  return get("*", "Patient", where, Patient.class);   
 } 
 
 @Override 
 public List<Bed> getBedsForModule(String id) { 
  String where = " WHERE id = ANY (SELECT id FROM Bed WHERE attribute = 
'module' AND value = '" + id + "')"; 
  return get("*", "Bed", where, Bed.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Module> getModules() { 
  String where = ""; 
  return get("*", "Module", where, Module.class); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getDataFromTimeSpan(String bedId, long startTime, long endTime) {
   
  String where = " WHERE DataTime.date >= " + startTime; 
  where += " AND DataTime.date <= " + endTime; 
  where += " AND Data.id = ANY (SELECT id FROM Data WHERE attribute = 'bed' 
and value = " + bedId + ")"; 
  return get("Data.*, DataTime.date", "DataTime LEFT JOIN Data ON 
DataTime.dataId = Data.id", where, Data.class);   
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getParameterDataFromTimeSpan(String bedId, String parameterId, 
long startTime, long endTime) { 
  String where = " WHERE DataTime.date >= " + startTime; 
  where += " AND DataTime.date <= " + endTime; 
  where += " AND Data.id = ANY (SELECT id FROM Data WHERE attribute = 'bed' 
and value = " + bedId + ") AND id = ANY (SELECT id FROM Data WHERE attribute = 
'parameterId' and value = " + parameterId + ")"; 
  return get("Data.*, DataTime.date", "DataTime LEFT JOIN Data ON 
DataTime.dataId = Data.id", where, Data.class);  
 }



 

 @Override 
 public boolean addFieldToData(String entry, String field) { 
  return true; //Nothing has to be done here for EAV 
 } 
 
 @Override 
 public boolean updateValueForData(String entry, String value) {   
  String query = "UPDATE " + entry + " SET value = '" + value + "' WHERE 
attribute = 'value'"; 
  try { 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
      stmt.executeUpdate(query); 
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex.toString()); 
            return false; 
        } 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean removeFieldForData(String entry, String field) { 
  String query = "DELETE FROM " + entry + " WHERE attribute = 'value'"; 
  try { 
         Statement stmt = con.createStatement(); 
      stmt.executeUpdate(query); 
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex.toString()); 
            return false; 
        } 
  return true; 
 } 
}



 

MongoDB.java 
/************************************************************************* 
* Written by: Albin Ekberg and Jacob Holm 
* Contact Albin: albek446@student.liu.se 
* Contact Jacob: jacho391@student.liu.se 
* Last modified: 2014-06-01 
* 
* Testing a MongoDB database 
*************************************************************************/ 
 
package se.testdb; 
 
import java.net.UnknownHostException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
 
import org.bson.types.ObjectId; 
 
import com.mongodb.AggregationOutput; 
import com.mongodb.BasicDBList; 
import com.mongodb.BasicDBObject; 
import com.mongodb.DB; 
import com.mongodb.DBCollection; 
import com.mongodb.DBCursor; 
import com.mongodb.DBObject; 
import com.mongodb.MongoClient; 
import com.mongodb.util.JSON; 
 
public class MongoDB implements TestDb { 
 
 private DB db;  
 private HashMap<String,String> moduleIds; 
 private HashMap<String,String> bedIds; 
 private HashMap<String,String> patientIds; 
 private HashMap<String,String> parameterIds; 
 private HashMap<String,String> dataIds; 
 
 //Connects and clear database to prepare for new tests 
 public MongoDB() { 
  moduleIds = new HashMap<>(); 
  bedIds = new HashMap<>(); 
  patientIds = new HashMap<>(); 
  parameterIds = new HashMap<>(); 
  dataIds = new HashMap<>(); 
 
  try { 
   //MongoClient mongoClient = new MongoClient("130.236.188.168"); 
   //MongoClient mongoClient = new MongoClient("130.236.188.167"); 
   MongoClient mongoClient = new MongoClient("127.0.0.1");  
 
   db = mongoClient.getDB("Exjobb"); 
   db.dropDatabase(); 
 
   db.createCollection("module", new BasicDBObject()); 
   db.createCollection("parameter", new BasicDBObject()); 
  } catch (UnknownHostException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Parameter p) {



 

  DBCollection coll = db.getCollection("parameters"); 
  ObjectId id = new ObjectId();   
  parameterIds.put(""+p.id, id.toString()); 
  parameterIds.put(id.toString(),""+p.id); 
 
  DBObject parameter = new BasicDBObject("_id", id);   
  parameter.put("name",p.name); 
  parameter.put("category", p.category); 
  parameter.put("high", p.high); 
  parameter.put("low", p.low); 
  parameter.put("max", p.max); 
  parameter.put("min", p.min); 
  parameter.put("unit", p.unit); 
  parameter.put("round", p.round); 
 
  coll.save(parameter); 
 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Data d) { 
  DBCollection coll = db.getCollection("parameters"); 
  ObjectId id = new ObjectId();   
  dataIds.put(""+d.id, id.toString()); 
  dataIds.put(id.toString(), ""+d.id); 
 
  BasicDBObject data = new BasicDBObject("_id", id); 
  data.put("value", d.value); 
  data.put("bedId", new ObjectId(bedIds.get(d.bed))); 
  data.put("date", d.date); 
 
  String findParameter = "{ '_id' : {'$oid' : '"+ 
parameterIds.get(d.parameterId)+"'}}"; 
  String updateParameter = "{'$push' : { 'data' : " + data.toString() +"}}"; 
 
  BasicDBObject q1 = (BasicDBObject)JSON.parse(findParameter); 
  BasicDBObject q2 = (BasicDBObject)JSON.parse(updateParameter); 
 
  coll.update(q1, q2); 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Patient p) { 
  DBCollection coll = db.getCollection("modules"); 
  ObjectId id = new ObjectId(); 
  patientIds.put(""+p.id, id.toString()); 
  patientIds.put(id.toString(), ""+p.id); 
 
  String findModuleQuery = "{'beds' : {'$elemMatch' : { '_id' : {'$oid' : '" + 
bedIds.get(p.bed) + "'}}}}"; 
  DBObject query = (DBObject)JSON.parse(findModuleQuery);   
  DBObject data = coll.findOne(query); 
  ObjectId moduleId = (ObjectId)data.get("_id"); 
 
  DBObject patient = new BasicDBObject("_id", id);   
  patient.put("name", p.name); 
  patient.put("sex", p.sex); 
  patient.put("socialSecurityNumber", p.socialSecurityNumber);   
 
  String qStr1 = "{'_id' : {$oid : '"+moduleId.toString()+"'}, 'beds._id' : 
{$oid :'"+bedIds.get(p.bed)+"'} }"; 
  DBObject q1 = (DBObject) JSON.parse(qStr1);



 

  String qStr2 = "{'$set' : { 'beds.$.patient' : " + patient.toString() + 
"}}"; 
  DBObject q2 = (DBObject) JSON.parse(qStr2); 
 
  coll.update(q1, q2);   
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Module m) {   
  DBCollection coll = db.getCollection("modules"); 
  ObjectId id = new ObjectId();   
  moduleIds.put(""+m.id, id.toString()); 
  moduleIds.put(id.toString(), ""+m.id); 
 
  DBObject module = new BasicDBObject("_id", id);   
  module.put("name",m.name); 
  coll.save(module); 
 } 
 
 @Override 
 public void insert(Bed b) { 
  DBCollection coll = db.getCollection("modules"); 
  ObjectId id = new ObjectId(); 
  bedIds.put(""+b.id, id.toString()); 
  bedIds.put(id.toString(), ""+b.id); 
 
  DBObject bed = new BasicDBObject("_id", id);   
  bed.put("name", b.name); 
 
  BasicDBObject matchId = new BasicDBObject();   
  matchId.put("_id", new ObjectId(moduleIds.get(b.module))); 
 
  BasicDBObject updateObject = new BasicDBObject(); 
  updateObject.put("beds", bed); 
 
  BasicDBObject updateField = new BasicDBObject(); 
  updateField.put("$push", updateObject); 
 
  coll.update(matchId, updateField); 
 }  
 
 @Override 
 public List<Parameter> getParameters(int id) { 
  BasicDBObject query = new BasicDBObject();  
  BasicDBObject field = new BasicDBObject();    
  query.put("data.bedId", new ObjectId(bedIds.get(id+""))); 
  field.put("data", 0); 
  DBCursor cursor = db.getCollection("parameters").find(query, field); 
  List<Parameter> result = new ArrayList<>(); 
  while (cursor.hasNext()) {    
   BasicDBObject obj = (BasicDBObject) cursor.next(); 
      Parameter p = new Parameter(); 
      ObjectId paramId = (ObjectId)obj.get("_id");       
      p.id = Integer.parseInt(parameterIds.get(paramId.toString())); 
      p.category = obj.getString("category"); 
      p.high = obj.getString("high"); 
      p.low = obj.getString("low"); 
      p.max = obj.getString("max"); 
      p.min = obj.getString("min"); 
      p.name = obj.getString("name"); 
      p.round = obj.getString("round"); 
      p.unit = obj.getString("unit");       



 

      result.add(p);       
     }  
 
  return result;   
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getPatientData(int id) { 
  String queryMatch = "{$match : {}}"; 
  String queryFilter = "{$match : {'data.bedId' : { $oid : '"+ 
bedIds.get(id+"") + "'}}}";   
  return getData(queryMatch, queryFilter); 
 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getParamData(String parameterId, String bed) { 
  String queryMatch = "{$match : {'_id' : { $oid : '" + 
parameterIds.get(parameterId) + "'}}}"; 
  String queryFilter = "{$match : {'data.bedId' : { $oid : '" + 
bedIds.get(bed) + "'}}}"; 
  return getData(queryMatch, queryFilter); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Patient> getPatientsByName(String name) { 
  String queryMatch = "{'beds.patient.name' : '" + name + "'}"; 
  String queryFilter = "{'beds' : {$elemMatch : {'patient.name' : '" + name + 
"'}}}"; 
  BasicDBObject match = (BasicDBObject)JSON.parse(queryMatch); 
  BasicDBObject filter = (BasicDBObject)JSON.parse(queryFilter); 
  DBCursor cursor = db.getCollection("modules").find(match, filter); 
  List<Patient> result = new ArrayList<>();  
  while(cursor.hasNext()){ 
   BasicDBObject obj = (BasicDBObject) cursor.next(); 
   BasicDBList beds = (BasicDBList)obj.get("beds");     
      for (Object dataObj : beds){ 
       Patient p = new Patient();  
       BasicDBObject bedObject = (BasicDBObject)dataObj; 
       BasicDBObject patientObject = (BasicDBObject)bedObject.get("patient"); 
       ObjectId bedId = (ObjectId)bedObject.get("_id"); 
       ObjectId patientId = (ObjectId)patientObject.get("_id"); 
       p.id = Integer.parseInt(patientIds.get(patientId.toString())); 
       p.bed = bedIds.get(bedId.toString()); 
       p.name = patientObject.getString("name"); 
       p.sex = patientObject.getString("sex"); 
       p.socialSecurityNumber = 
patientObject.getString("socialSecurityNumber");  
       result.add(p); 
      } 
  } 
  return result; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Patient> getPatientsForModule(int id) { 
  String queryMatch = "{'_id' : {$oid : '"+ moduleIds.get(id+"") + "'}}"; 
  BasicDBObject match = (BasicDBObject)JSON.parse(queryMatch); 
  DBCursor cursor = db.getCollection("modules").find(match); 
  List<Patient> result = new ArrayList<>();   
  while(cursor.hasNext()){ 
   BasicDBObject obj = (BasicDBObject) cursor.next(); 
   BasicDBList beds = (BasicDBList)obj.get("beds");



 

   if(beds != null){ 
       for (Object dataObj : beds){ 
        Patient p = new Patient();      
        BasicDBObject bedObject = (BasicDBObject)dataObj; 
        BasicDBObject patientObject = 
(BasicDBObject)bedObject.get("patient"); 
        //if bed is empty 
        if(patientObject == null){ 
         System.out.println("It Is NULL: " + bedObject); 
         continue; 
        } 
        ObjectId bedId = (ObjectId)bedObject.get("_id"); 
        ObjectId patientId = (ObjectId)patientObject.get("_id"); 
        p.id = Integer.parseInt(patientIds.get(patientId.toString())); 
        p.bed = bedIds.get(bedId.toString()); 
        p.name = patientObject.getString("name"); 
        p.sex = patientObject.getString("sex"); 
        p.socialSecurityNumber = 
patientObject.getString("socialSecurityNumber");  
        result.add(p);        
       }    
   } 
  } 
  return result; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Bed> getBedsForModule(String id) { 
  String queryMatch = "{'_id' : {$oid : '"+ moduleIds.get(id) + "'}}"; 
  BasicDBObject match = (BasicDBObject)JSON.parse(queryMatch); 
  DBCursor cursor = db.getCollection("modules").find(match); 
  List<Bed> result = new ArrayList<>();  
  while(cursor.hasNext()){ 
   BasicDBObject obj = (BasicDBObject) cursor.next();    
   ObjectId moduleId = (ObjectId)obj.get("_id"); 
   BasicDBList beds = (BasicDBList)obj.get("beds");     
      for (Object dataObj : beds){ 
       Bed b = new Bed();      
       BasicDBObject o = (BasicDBObject)dataObj;        
       ObjectId bedId = (ObjectId)o.get("_id"); 
       b.id = Integer.parseInt(bedIds.get(bedId.toString())); 
       b.module = moduleIds.get(moduleId.toString()); 
       b.name = o.getString("name"); 
       result.add(b); 
      }    
  } 
  return result; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Module> getModules() { 
  String queryFilter = "{'beds' : 0}"; 
  BasicDBObject filter = (BasicDBObject)JSON.parse(queryFilter); 
  DBCursor cursor = db.getCollection("modules").find(new BasicDBObject(), 
filter); 
 
  List<Module> result = new ArrayList<>(); 
 
  while (cursor.hasNext()) { 
      BasicDBObject obj = (BasicDBObject) cursor.next(); 
      Module m = new Module(); 
      ObjectId id = (ObjectId)obj.get("_id");  
      m.id = Integer.parseInt(moduleIds.get(id.toString()));



 

      m.name = obj.getString("name");      
      result.add(m); 
  } 
  return result; 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getDataFromTimeSpan(String bedId, long startTime, long endTime) {
   
  String queryMatch = "{$match : {}}"; 
  String queryFilter = "{$match : {'data.bedId' : { $oid : '" + 
bedIds.get(bedId) + "'}, 'data.date' : {$gte : " + startTime + ", $lte : " + endTime + 
"}}}"; 
  return getData(queryMatch, queryFilter); 
 } 
 
 @Override 
 public List<Data> getParameterDataFromTimeSpan(String bedId, String parameterId, 
long startTime, long endTime) { 
  String queryMatch = "{$match : {'_id' : { $oid : '" + 
parameterIds.get(parameterId) + "'}}}";   
  String queryFilter = "{$match : {'data.bedId' : { $oid : '" + 
bedIds.get(bedId) + "'}, 'data.date' : {$gte : " + startTime + ", $lte : " + endTime + 
"}}}"; 
 
  return getData(queryMatch, queryFilter); 
 
 } 
 
 @Override 
 public boolean addFieldToData(String entry, String field) { 
  return true; //Nothing has to be done here for MongoDB here 
 } 
 
 @Override 
 public boolean updateValueForData(String entry, String value) {  
  String queryMatch = "{data : {$exists : true}}";   
  BasicDBObject match = (BasicDBObject)JSON.parse(queryMatch);   
  DBCursor cursor = db.getCollection("parameters").find(match); 
  try{ 
   while(cursor.hasNext()){ 
    BasicDBObject obj = (BasicDBObject) cursor.next();  
   
    List<BasicDBObject> a = (ArrayList)obj.get("data"); 
    for(BasicDBObject o : a){ 
     ObjectId id = o.getObjectId("_id"); 
     String tempQuery = "{'data._id' : {$oid : '" + 
id.toString() + "'}}"; 
     String hej = "{'$set' : {'data.$.value' : '" + value + 
"'}}"; 
     BasicDBObject q = (BasicDBObject)JSON.parse(tempQuery); 
     BasicDBObject w = (BasicDBObject)JSON.parse(hej); 
     db.getCollection("parameters").update(q, w); 
    }     
   } 
  }catch(Exception e){ 
   System.out.println(e.toString()); 
   return false; 
  }finally{ 
   cursor.close(); 
  } 
  return true; 
 }



 

 
 @Override 
 public boolean removeFieldForData(String entry, String field) { 
  String queryMatch = "{data : {$exists : true}}";   
  BasicDBObject match = (BasicDBObject)JSON.parse(queryMatch);   
  DBCursor cursor = db.getCollection("parameters").find(match); 
  try{ 
   while(cursor.hasNext()){ 
    BasicDBObject obj = (BasicDBObject) cursor.next();  
   
    List<BasicDBObject> a = (ArrayList)obj.get("data"); 
    for(BasicDBObject o : a){ 
     ObjectId id = o.getObjectId("_id"); 
     String tempQuery = "{'data._id' : {$oid : '" + 
id.toString() + "'}}"; 
     String hej = "{'$unset' : {'data.$.value' : 1}}"; 
     BasicDBObject q = (BasicDBObject)JSON.parse(tempQuery); 
     BasicDBObject w = (BasicDBObject)JSON.parse(hej); 
     db.getCollection("parameters").update(q, w);  
    }     
   } 
  }catch(Exception e){ 
   System.out.println(e.toString()); 
   return false; 
  }finally{ 
   cursor.close(); 
  } 
  return true; 
 } 
 
 //Gets data from database 
 private List<Data> getData(String qMatch, String qFilter){ 
  String qUnwind = "{$unwind : '$data'}"; 
  String qGroup = "{$group: {_id: '$_id', data: {$push : '$data'}}}"; 
  BasicDBObject match = (BasicDBObject)JSON.parse(qMatch); 
  BasicDBObject unwind = (BasicDBObject)JSON.parse(qUnwind); 
  BasicDBObject filter = (BasicDBObject)JSON.parse(qFilter); 
  BasicDBObject group = (BasicDBObject)JSON.parse(qGroup);   
  AggregationOutput ao = db.getCollection("parameters").aggregate(match, 
unwind, filter, group); 
 
  List<Data> result = new ArrayList<>(); 
 
  for(DBObject obj : ao.results()){ 
      ObjectId paramId = (ObjectId)obj.get("_id"); 
      BasicDBList data = (BasicDBList)obj.get("data"); 
      for (Object dataObj : data){ 
       BasicDBObject o = (BasicDBObject)dataObj; 
       Data d = new Data(); 
       ObjectId dataId = (ObjectId)o.get("_id"); 
       ObjectId bed = (ObjectId)o.get("bedId"); 
       d.id = Integer.parseInt(dataIds.get(dataId.toString())); 
       d.parameterId = parameterIds.get(paramId.toString()); 
       d.bed = bedIds.get(bed.toString()); 
       d.value = o.get("value"); 
       d.date = o.getLong("date"); 
       result.add(d);        
      }      
  } 
  return result; 
 } 
}
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