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Sammanfattning 
Följande rapport beskriver hur ett system för klusterlagring samt visualisering av geografisk data 
utvecklades för kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling. Produkten utvecklades på 
begäran av kunden Ubiquitous Computing and Analytics Group vid Institutionen för datavetenskap på 
LiU. 
 
Produkten som skapades består i stora drag av tre huvudsystem: dataflödet som tar emot data och 
transporterar till de andra två systemen, en distribuerad datalagring och en visualisering som presenterar 
mottagen data på ett behändigt sätt. 
 
I teorin beskriver rapporten främst de ingående teknologier som användes för att bygga produkten och hur 
dessa fungerar. Detta täcker bland annat Apache NiFi och Apache Kafka för dataflöde, Apache Ignite för 
distribuerad datalagring samt CesiumJS för visualisering. Där beskrivs också de ramverk som användes 
för samarbete i gruppen, Kanban och Scrum.  
 
Metoden täcker hur arbetet organiserats; hur kommunikation med externa parter skett, vilka dokument 
som skulle produceras samt deras syfte och även hur ansvar och uppgifter fördelats i gruppen. Det täcker 
också en mer teknisk del av arbetet: hur testning skulle utföras samt hur gruppen skulle använda sig av 
Git för versionshantering. 
 
Tre stora slutsatser nås. Först kommer rapporten presentera hur produkten skapar värde för kunden genom 
att beskriva de egenskaper kunden önskade att systemet skulle ha och hur dessa uppfylls. Sedan 
presenteras de lärdomar som kunde dras från projektet med stort fokus på komplexiteten att arbeta mot en 
extern kund och vad gruppen har lärt sig om det. Slutligen besvaras hur passande klusterlagring är för 
lagring och processering av stora mängder data. Slutsatsen blev att det passar väldigt bra på grund av dess 
kapacitet till parallella beräkningar. 
 
Till sist följer sju individuella delar där varje gruppmedlem har tagit en viss del av projektet som 
gruppmedlemmarna forskat vidare på. Agaton Sjöberg undersökte hur begreppet big data relaterar till den 
produkt som skapats i projektet samt dess applikationer. Erik Matti skapade en överblick på Apache NiFi 
och Apache Kafka som datakommunikationssystem. Joakim Elgh undersökte möjliga attackytor i 
projektgruppens distribuerade lagring och hur de kan åtgärdas. Joakim Forsberg jämförde Node.js med 
python som grund för en backend i en server. Oliver Johns undersökte skillnaderna mellan Apache Ignite 
och MySQL och för vilka användningsområden de passar. Rasmus Karlbäck jämförde Apache Hadoop 
och Apache Kafka som ramverk för distribuerad lagring. Viktor Palm undersökte CesiumJS, Leaflet och 
D3js som ramverk för geografisk visualisering. 
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Förklaring av viktiga begrepp 
Tabell 1 ger en förklaring av viktiga begrepp som nämns i detta dokument. 
 
Tabell 1: Viktiga begrepp  

Begrepp Förklaring 

3D-modeller Modeller som ska representera de objekt som IoT-taggarna sitter på som ska kunna ritas ut 
i visualiseringen. 

3D-visualisering En interaktiv karta med utritade tredimensionella modeller som ska representera de objekt 
som IoT-taggarna sitter på.  

ACID En samling krav för att transaktioner till och från en databas ska garanterat vara korrekta 
även om fel uppstår eller om ström skulle stängas av, med mera. ACID är en akronym och 
står för Atomicity, Consistency, Isolation och Durability. 

AI  Förkortning för Artificiell Intelligens och är maskiner, datorer eller datorprogram skapade 
att ha ett intelligent beteende.  

API Står för Application Programming Interface och är en specifikation av hur olika program 
kan kommunicera med varandra. 

Agil utvecklingsmetod Är ett samlingsnamn för lättrörliga metoder som kan användas vid projekt inom 
systemutveckling. Dessa metoder innebär kontinuerlig kontakt med kund och kontinuerlig 
planering av projektet snarare än att ha all planering vid projektets början.  

Apache Ignite  Plattform för hantering av en distribuerad databas i ett kluster. 

Apache Kafka Plattform för hantering av strömmande data. 

Apache Maven Verktyg som används i systemutveckling för att automatiskt lägga till beroenden till 
projekt med hjälp av en XML-fil. 

Apache NiFi Programvara för att automatisera dataströmmar. 

Apache Spark Programvara för att utföra klusterberäkningar på distribuerad data  

Apache Zookeeper Plattform som tillhandahåller verktyg för att hantera distribuerade system. 

Atomicity mode En konfiguration i Apache Ignite som möjliggör att data kan läggas in över transaktioner. 

Back-end Den del av en webbapplikation som användaren inte kan se, där grunden och 
bakgrundsaktivitet för webbapplikationen byggs.  

Black-box testing Ett sätt att testa funktionaliteten i mjukvara. Tar hänsyn till in- och utdata utan att titta in i 
de interna delarna av mjukvaran. 

Gren Ett koncept i versionshanteringsprogrammet Git. En gren kan ses som en version av ett 
program med en historik av ändringar till filer. 

CesiumJS Ett bibliotek till JavaScript för att underlätta utveckling av webbapplikationer som 
innehåller en 3D-karta.  

Container En virtualisering av programvara som körs inom Docker. 
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Datainsamling Inom detta projekt en programvara för att ta emot stora mängder data och dirigera denna 
data på ett strukturerat sätt till övriga delsystem.  

Dataströmmar Kontinuerligt flöde av information. 

Delsystem Tydlig uppdelning av ett helt system som kan förändras utan att övriga delsystem 
förändras.  

Docker En programvara för paketering av annan programvara i så kallade containers. Tillåter att 
samla och köra programvara inuti en Docker container som kan flyttas mellan och köras i 
olika typer av operativsystem.  

FlowFile Entitet som färdas genom dataflödet i Nifi. Innehåller data och attributer. 

Front-end Den del av en webbapplikation som användare kan se, vilket är det grafiska och allt som 
går att interagera med. 

Git Ett distribuerat versionshanteringsprogram som används i projekt för att uppdatera filer 
och för att hålla koll på utförda ändringar i projektet. 

Google Docs Googles webbaserade textredigerare där flera användare kan redigera samma dokument 
samtidigt. 

GUI Ett grafiskt gränssnitt som en användare kan interagera med. 

IoT-objekt Mobila enheter som kan skicka information via ett nätverk  

IoT-taggar Små mobila enheter som kan skicka information via ett nätverk. När dessa enheter 
installeras på ett godtyckligt objekt bildas IoT-Objekt.  

Iterativ arbetsmetod En arbetsmetod som gör att gruppen tillåts jobba på ett föränderligt sätt och inte styrs av 
någon speciell arbetsmodell. En iterativ arbetsmetod kan vara en del av en Agil 
utvecklingsmetod.  

JSON Står för JavaScript Object Notation. Är ett dataformat som kan innehålla nyckelvärdepar. 

JavaScript Programmeringsspråk främst lämpat för implementering av funktioner på klient-sidan av 
webbprogram.  

Kafka Streams Ett Java-bibliotek tillhörandes Apache Kafka som används för att strömma data. 

Kluster En sammankoppling av flera datorer, oftast genom ett nätverk. 

Kodstandard Definitioner av hur kod ska skrivas och struktureras. 

Modul En del av en programvara som utför en eller flera uppgifter och kan ändras utan att andra 
delar av programvaran påverkas. 

NUC Är den beteckning projektgruppen använder för att benämna Intel Next Unit of 
Computing, en typ av mini-PC.  

Nod En server/dator som är en del av ett kluster. 

Open source Programvara som är släppt med öppen källkod och därmed kan användas, granskas och 
studeras av vem som helst.  

Pipeline En direktförbindelse mellan två punkter för att transportera data. 
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SQL Programmeringsspråk lämpat för att strukturera data i databaser. 

Transaktion En metod för att skriva eller hämta en mängd data som säkerställer att alla operationer kan 
utföras innan de faktiskt utförs.  

Trello Webbverktyg för projekt där uppgifter kan läggas till och statusuppdateras. 

VGS-84 Koordinatsystem i sfäriska koordinater som även tar hänsyn till höjd. 

Visualisering Åskådliggörande av information, i detta projekt ett användargränssnitt innehållande en 
karta som ritar upp en olycksplats. 

Websocket Teknik som möjliggör kanaler för tvåvägskommunikation över nätverk. 
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Förord  
Projektgruppen skulle vilja tacka Ubiquitous Computing and Analytics Group för möjligheten att utveckla 
en spännande produkt som kandidatprojekt. Stort tack till deras kontaktperson som alltid funnits 
tillgänglig för rådgivning under hela projektets gång. Projektgruppen vill även tacka handledare Sam Le 
för all återkoppling som gavs samt kursansvarig Kristian Sandahl för en väl utförd kurs. 
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1. Introduktion 
Rapporten beskriver ett kandidatarbete i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid 
Linköpings universitet. Under kursen utvecklades en produkt åt projektgruppens kund, Ubiquitous 
Computing and Analytics Group vid Institutionen för datavetenskap på LiU, där produkten bestod av 
datainsamling, distribuerad datalagring samt visualisering av strömmad data från IoT-objekt. Ubiquitous 
Computing and Analytics Group forskar kring framtidens sjukvård där sensorer och avancerad AI 
kommer att spela stor roll i olika beslutsprocesser. Projektgruppens produkt kommer att vara del av ett 
större forskningsprojekt där produkten kommer spela en central roll för hantering och lagring av data.  
 
I rapporten behandlas bakgrunden till projektet, metod för utveckling av produkten, resultatet av 
projektet, en diskussion av resultatet samt en slutsats som besvarar rapportens frågeställningar.  
 
Produkten och rapporten är skapad av sju civilingenjörsstudenter vid Linköpings universitet som läser 
programmen Civilingenjör i datateknik eller mjukvaruteknik.  

1.1 Motivation 
Behovet av att skapa en distribuerad databas kommer från att produkten kommer vara en del av ett större 
forskningsprojekt där analyser av realtidsströmmad data skall kunna göras. Därför krävs ett flexibelt 
mottagande av strömmad data, samt en datalagring som på ett snabbt och pålitligt sätt sparar all data som 
tagits emot. Då systemet skulle kunna hantera känslig och kritisk information är det viktigt att det även är 
hög konsistens på all data som lagras.  
 
Den data som strömmas in ska även kunna observeras på ett enkelt sätt vilket skapade behovet av att 
kunna visualisera inkommande data. Då projektet ska användas som ett bevis på koncept kommer 
visualiseringen även vara viktig för demonstrationer av systemet för exempelvis investerare eller framtida 
kunder.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet var att bygga en produkt som ska kunna lagra stora mängder inströmmande data från 
IoT-objekt på ett snabbt och säkert sätt samtidigt som alla dess koordinater och annan information skulle 
visualiseras på en interaktiv karta. Visualiseringen skulle både kunna visa data i realtid men även historisk 
data som har sparats från tidigare tillfällen.  
 
Kunden vill skapa denna databas för att integreras med dennes forskningsprojekt och därför var det stor 
fokus på att bygga databasen av teknologier som skulle interagera väl med de teknologier som kunden 
redan använder. Kunden ville ha en distribuerad lagring för att kunna utföra beräkningar snabbt på stora 
mängder data. 
 
Rapporten kommer att svara på tre frågeställningar. Dessa frågeställningarna har valts då de relaterar till 
varför gruppen i samråd med kunden har valt att utveckla produkten som den gjorts, och för att samla de 
viktigaste erfarenheterna av projektet.  
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Frågeställningarna är som följande: 

1. Hur skapar produkten värde för kunden? 
2. Vilka lärdomar kan dokumenteras som kan vara intressant i kommande 

programvaruutvecklingsprojekt? 
3. Hur väl lämpar sig klusterteknik vid hantering av stora volymer data av liten storlek? 
4. Hur kan en systemanatomi bidra till en bättre produktutveckling? 

1.3 Begränsningar 
Den största begränsningen för projektet var mängden tid som fanns att disponera per gruppmedlem. Varje 
gruppmedlem hade totalt 400 timmar att lägga på projektet, varav cirka 100 av dessa timmar lades på att 
skriva rapporten och kunde därmed inte läggas på själva arbetet. Klustret kunde enkelt utökas med fler 
datorer men inom projektet begränsades det till max åtta stycken att arbeta med. Visualiseringen var 
endast till för en demonstration och därav spenderades tid på att förbättra visualiseringen endast i mån av 
tid.  
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2. Bakgrund 
Samhället vi lever i idag blir allt mer digitaliserat och det sker i en rasande takt. Detta har gett upphov till 
många nya problem och tekniska lösningar som tidigare inte varit möjliga. Ett relativt nytt tillskott i 
dagens samhälle är Internet of Things (IoT), vilket innebär att många redskap i vår vardag blir allt mer 
digitaliserade och uppkopplade till internet. Detta ger oss fler och fler redskap som producerar data som 
kan analyseras. Detta i samband med maskininlärning, AI, klustertekniker och visualisering av data 
skapar nya möjligheter att analysera stora mängder data för att förstå och förbättra olika processer i 
samhället, i syfte att underlätta för företag, organisationer och myndigheter. Inom industrin kan det röra 
sig om att effektivisera ett arbetsflöde genom att kartlägga var olika medarbetare och verktyg befinner sig 
under en arbetsdag, för att sedan med hjälp av maskininlärning och AI finna förbättringar av användandet 
av personal eller verktyg. För till exempel militären kan detta underlätta genom att från en ledningscentral 
kunna se var samtlig personal befinner sig och med hjälp av analyserad data kan förslag på åtgärder tas 
fram av AI för att assistera ledningen med beslutsunderlag under en insats. Systemet som utvecklades i 
det här projektet spelar en viktig roll inom detta i form av datainsamling från IoT-taggar, visualisering och 
en distribuerad databas för all rådata som krävs för att göra en analys. Genom att digitalt tillvarata 
detaljerad information om olika objekt möjliggörs det genom maskininlärning en förbättring av många 
olika processer och arbetsområden i samhället. 
 
Projektmedlemmarna utgörs av sju studenter vid Linköpings universitet. Sex av medlemmarna studerar 
till Civilingenjör i datateknik och en medlem läser till Civilingenjör i mjukvaruteknik. Samtliga utför 
projektet som examinerande moment i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Alla 
deltagare i projektet har tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter där den största skillnaden 
med detta projekt är projektets storlek samt den omfattande dokumentationen som krävs. Ingen av 
medlemmarna hade någon tidigare erfarenhet av de verktyg och ramverk som användes under 
utvecklande av produkten. Medlemmarna har tack vare sin nuvarande utbildning lätt att anpassa sig till 
nya verktyg, i synnerhet verktyg som har med datateknik att göra. 
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3. Teori 
Detta kapitel beskriver de metoder och tekniker som användes i projektet och ger en förståelse och 
bakgrund som behövs för att besvara frågeställningarna. Det som gås igenom i detta kapitel är de olika 
ramverken från Apache som använts, JavaScript-biblioteken Node.js och CesiumJS.  En programvara för 
paketering av annan programvara i containers som kallas Docker samt arbetsmetoderna Scrum och 
Kanban beskrivs även i kapitlet.  

3.1 Apache NiFi 
NiFi är ett system för att automatisera dataflöden mellan olika system. NiFi bygger på ett tidigare system 
med namn NiagaraFiles utvecklat av National Security Agency [1] (NSA) i USA och blev open source i 
samband med att NSA övergick till nyare tekniker 2014.  
 
Grunden i NiFi är dess FlowFiles som är ett paket av data som utgör själva dataflödet i NiFi. En FlowFile 
består av attribut och innehåll där standardattributen är filnamn, sökväg och ett unikt ID [2]. Ytterligare 
attribut kan läggas till för varje FlowFile genom färdiga processorer eller egenskrivna script, detta för att 
exempelvis underlätta styrning av dataflödet baserat på givna attribut. Det finns ett antal färdiga 
processorer i NiFi som kan användas för skapande, hantering och strömning av FlowFiles. Det behövs 
med andra ord inte skrivas någon kod om utvecklaren till exempel vill hämta data från en fil i det lokala 
filsystemet. För att arbeta med dataflödet så tillhandahåller NiFi ett grafiskt gränssnitt med drag-and-drop 
funktionalitet, där processorer enkelt kan dras till en arbetsyta med hjälp av musen och sedan kopplas 
ihop med andra processorer på samma sätt. För varje processor finns det ett antal konfigurationer som kan 
göras, för att specialisera den till att göra exakt det som önskas. Exempelvis när en fil hämtas så går det 
att konfigurera processorn att antingen ta bort eller behålla filen som hämtas, eller använda reguljära 
uttryck för att byta ut innehåll i en FlowFile [3]. Reguljära uttryck används för att att hitta symboler eller 
kombinationer av symboler i text för att sedan byta ut dem mot ett önskat värde [4].  
 
NiFi går att använda på endast en dator men har även stöd för att köras i en klustermiljö [3]. Detta kan 
vara användbart om indata fås från flera olika håll, eller om en väldigt stor mängd data skall hanteras. Om 
NiFi körs i en klustermiljö så ökar dess robusthet jämfört med om det bara körs på en dator, eftersom att 
då finns alltid möjligheten att strömma indata och utdata även om en dator skulle krascha. Alla noder i 
klustret ser identiska ut i avseende på processorerna, alltså utför samtliga noder identiska uppgifter men 
på olika data. Själva hanteringen av dataflödet sker på samma sätt via det grafiska gränssnittet om NiFi 
används i en klustermiljö och en ändring på en utvald huvudnod kopieras till resterande noder i klustret så 
att de alltid är uppdaterade.  

3.2 Apache Kafka 
Apache Kafka är, likt NiFi, ett system för att hantera dataflöden mellan olika system, från början 
utvecklat av LinkedIn och sedan donerat till Apache Software Foundation. Kafka är designat för att 
hantera dataströmmar i realtid med låg latens [5]. När Kafka skickar data så använder den något som heter 
topics vilket är en specifik kategori som vald data lagras i. För att åstadkomma detta och sedan skicka 
vidare det används en så kallad Kafka producer (producent) och en Kafka consumer (konsument). En 
producent tar data och lägger det i en vald topic, detta kallas producera data, och sedan kan en konsument 
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ta emot dess data i en topic för att ge det vidare till ett annat system, detta kallas konsumera data. Utöver 
detta finns det även en Kafka streamer som ser till att all ingående data ändras till utgående data och då 
skapar en koppling mellan en producent och en konsument. 

3.3 ACID Transactions 
ACID är en akronym som står för atomicity, consistency, isolation och durability där alla orden refererar 
till egenskaper som en databas ska uppnå för att vara ACID [6]. Om dessa egenskaper uppfylls så kan 
inga transaktioner få databasen att bli korrupt eller sätta den i ett otillåtet tillstånd. 
 
Atomicity, atomicitet på svenska, är en egenskap som är central för det som i detta projekt kallas 
transaktioner [7]. Se avsnittet Förklaring av viktiga begrepp för förklaring av transaktioner. Consistency, 
konsistens på svenska, innebär att om data eller information finns lagrat på flera platser ska det finnas 
samma data eller information på alla platser och det måste alltid vara korrekt. Isolation, med samma ord 
på svenska, innebär att transaktioner måste vara isolerade från varandra under hela transaktionen. 
Durability, uthållighet på svenska, innebär att all information som lagras måste finnas kvar även om 
systemet skulle krascha eller om något annat oförutsägbart skulle hända. 

3.4 Apache Ignite 
Apache Ignite är open source mjukvara som används för att bygga upp en distribuerad databas för lagring 
och hantering av stora datamängder i ett så kallat kluster [8]. Ett kluster i Ignites avseende används för att 
dela upp arbetet som en dator gör på flera datorer i ett nätverk av datorer. Alltså att varje nod i klustret 
arbetar på en bit av en större beräkning eller sparar en del av en större databas. Det går att konfigurera 
Ignite så att den data som sparas på en enskild nod alltid har minst ytterligare en kopia, för att säkerställa 
att åtkomst till data alltid kan fås även om en nod kraschar. 
 
Ignite utnyttjar i första hand RAM för lagring och processering av data, och lagrar alltid data i 
nyckelvärdepar. Ignite sköter automatiskt hantering av noder genom att systemet hittar nya noder som 
läggs till eller sköter hantering av noder som plötsligt försvinner samt har stöd för ACID transactions, 
vilket gör Ignite till ett system med hög pålitlighet. 

3.5 Node.js 
Node.js är system för att exekvera JavaScript-kod utanför en webbläsare [9]. Detta gör att Node.js 
underlättar utveckling av webbapplikationer, i synnerhet webbservrar. I och med att det var just en sådan 
typ av front end som efterfrågas av kunden var Node.js ett lämpligt teknikval .  

3.6 CesiumJS  
CesiumJS är ett JavaScript-bibliotek som används för att rita ut en interaktiv karta som utvecklare kan 
skapa funktionaliteter för, biblioteket har även flera inbyggda funktioner tillgängliga [10]. CesiumJS gör 
det lätt att visualisera geografisk data på en jordglob eller karta. Det går att rita ut områden, punkter, text 
och 3D-modeller bland annat samt uppdatera dem då de förflyttar sig. Detta ramverk passar projekt där 
objekt behöver visualiseras och positioneras ut på en karta. 
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3.7 Docker 
Docker används för virtualisering genom att köra paketeringar av mjukvara kallade containers. Olika 
containers är isolerade från varandra men kan prata med varandra genom väldefinierade kanaler. För att 
skapa en container behöver man först en Docker image (avbild), vilket kan beskrivas som en mall som 
containers kan skapas utifrån. För att generera en avbild skriver man först en så kallad DockerFile som 
beskriver vad en avbild ska innehålla för programvara och/eller vad för kommandon den ska exekvera. 
När en avbild genererats utifrån en DockerFile kan den sedan användas för att starta upp en Docker 
container [11]. 
 
Den största fördelen med Docker är att det körs som en virtuell maskin och kan därmed köras på olika 
datorer som kör Linux, Mac OS eller Windows utan att konfigurationer behöver ändras. Detta innebär att 
containern kommer bete sig exakt likadant oavsett vilken maskin den körs på, vilket minimerar 
installationstider och problem kopplade till hårdvara och operativsystem [12]. 

3.8 Apache Zookeeper 
Apache Zookeeper tillhandahåller flertalet verktyg för att underlätta skapandet och hanteringen av 
distribuerade system. Zookeeper övervakar och hanterar namngivning av noder, konfigurationer och 
synkronisering i ett kluster, där varje nod i Zookeeper kallas znode [15]. Zookeeper kan användas för de 
flesta distribuerade system, till exempel Apache Kafka, Apache NiFi, Apache Ignite för att nämna ett fåtal 
som dessutom är relevanta för projektet.  
 
Målet med Zookeeper är att förminska de problem som uppstår när ett distribuerat system skall 
implementeras och att förhindra vanliga problem som kan uppstå när ett distribuerat system förändras 
eller uppdateras [15]. Arkitekturen för Zookeeper kan liknas vid ett vanligt filsystem, där “/” betecknar 
root och alla znodes är antingen en fil eller filmapp och kan hittas på samma sätt som i ett vanligt 
filsystem. Skillnaden mot ett vanligt filsystem är att varje znode har data kopplad till sig, som används för 
att koordinera noderna i Zookeeper. Zookeeper är däremot betydligt snabbare och mer effektivt än ett 
vanligt filsystem då det har stort fokus på prestanda och därmed är det mycket lämpligt att använda i just 
distribuerade system [16].  

3.9 Scrum 
Scrum är en arbetsmetod som används för att utveckla komplicerade produkter [13]. Det kan användas 
inom flera olika utvecklingsområden, där mjukvara är ett av dem. Scrum består i huvudsak av fyra 
komponenter: roller, händelser, artefakter samt en uppsättning regler för hur dessa komponenter 
interagerar med varandra. För att lyckas utveckla en produkt enligt Scrum så är det viktigt att samtliga 
komponenter används, eftersom hela arbetsmetoden bygger på det.  

3.9.1 Artefakter  
Inom Scrum finns tre huvudsakliga artefakter: Product Backlog, Sprint Backlog och Increments. I Product 
Backlog definieras samtliga uppgifter för hela projektet, med en prioritet och beskrivning för varje 
uppgift. I Sprint Backlog definieras de uppgifter som skall utföras under en viss sprint, dessa uppgifter är 
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hämtade från Product Backlog. Målet med sprinten är också definierat samt vilken plan som finns för att 
skapa ett Inkrement under sprinten. Ett Inkrement kan sägas vara värdet av alla uppgifter som har slutförts 
under en sprint. Ett Inkrement anses vara färdigt när alla dess uppgifter är slutförda och går att använda. 

3.9.2 Roller  
De roller som definieras i Scrum är produktägaren, utvecklingslaget och Scrum Master. Produktägaren är 
den som är ytterst ansvarig över produkten och artefakten Product Backlog, alltså är det produktägaren 
som ansvarar för att definiera uppgifterna i Product Backlog. Utvecklingslaget ansvarar för själva 
utvecklingen av produkten genom att utföra uppgifterna som finns i Product Backlog. Det är även 
utvecklingslaget som definierar när en uppgift anses vara färdig. En Scrum Masters uppgift är att se till att 
alla processer och riktlinjer i Scrum efterlevs. Personen ansvarar även för projektets organisering, genom 
att sköta kommunikation med externa parter och utbilda utvecklingslaget och produktägaren i syftet med 
deras roller.  

3.9.3 Händelser 
En sprint är den huvudsakliga händelsen inom Scrum. Med en sprint menas en utvecklingsperiod som är 
maximalt en månad lång och efter en sprint ska ett specifikt mål vara uppnått. Innan arbetet påbörjas 
utförs en sprintplanering, där gruppen definierar vilket mål som ska uppnås samt hur arbetet ska göras för 
att nå målet. Under sprintens gång så hålls ett 15 minuter långt möte varje dag, där gruppens medlemmar 
redovisar vilket arbete de gjorde dagen innan, vad de skall göra under dagen samt om det finns några 
problem för individen eller gruppen. I slutet av en sprint görs en sprint review, där gruppen samlas och 
diskuterar vilka uppgifter som har slutförts i Product Backlog och uppdaterar den vid behov. Det 
diskuteras även vad som har fungerat bra under sprinten, vilka problem som uppstått och hur man löst 
dem samt vad som skall göras under nästa sprint. I slutet av en sprint utförs även en retrospective, där 
gruppen samlas och man diskuterar förbättringar och vad som gått bra inom processen och gruppen samt 
verktyg och relationer. Därefter skapas en plan för att implementera förbättringarna i nästa sprint. 

3.10 Kanban 
Kanban är ett utvecklingsverktyg som används för att effektivisera arbete [14]. Huvudsyftet med Kanban 
är att på ett bra sätt visualisera arbetsflödet. Arbetet delas upp i små funktioner som ska utvecklas och 
sätts sedan upp på en tavla. På tavlan finns det kolumner som kan bestå av bland annat “Ej påbörjade”, 
“Under utveckling” och “Avklarade” där man placerar funktionerna under respektive kolumn. Man kan då 
se på tavlan vilka som är under utveckling och även vilka som arbetar på specifika funktioner. För att 
effektivisera detta sätts vanligtvis även en gräns på hur många funktioner som kan utvecklas samtidigt. I 
Figur 1 visas ett exempel på hur en kanbantavla kan se ut.  
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Figur 1: Exempel över hur en Kanbantavla kan se ut [14].   
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4. Metod  
Följande kapitel beskriver hur utvecklingen av projektet strukturerades. Det beskrivs hur projektet 
strukturerades internt mellan medlemmarna. Det är bland annat hur uppgifter bestämdes, hur framsteg 
mättes, hur versionshantering utfördes och beskrivningar av relevanta dokument som ingått i projektet. 
Det beskrivs också hur gruppen arbetade gentemot kunden, med huvudsakligt fokus på hur 
kommunikationen sköttes. 

4.1 Utvecklingsmetod 
I början av projektet tilldelades varje gruppmedlem en roll där varje roll har ett tillhörande 
ansvarsområde. De olika roller som förekom var teamledare, analysansvarig, arkitekt, testledare, 
utvecklingsledare, dokumentansvarig, kvalitetssamordnare och konfigurationsansvarig. Då gruppen 
endast bestod av sju medlemmar tilldelades en person i gruppen två roller. 

4.1.1 Arbetsmetodik  
I detta avsnitt beskrivs de arbetssätt som gruppen valde att arbeta i för att förbättra utvecklingsprocessen. 

4.1.1.1 Projektgruppens användning av Scrum  
I projektet har en anpassning av Scrum använts. De dagliga mötena var kortare än de givna 15 minuterna 
och skedde sporadiskt under veckan och inte nödvändigtvis varje dag. Även två längre möten hölls per 
vecka där veckans framsteg och kommande veckas uppgifter diskuterades. Under dessa möten 
uppdaterade och modifierade gruppen en Sprint Backlog allt eftersom projektet fortskred. Som Product 
Backlog använde gruppen kravspecifikationen som skapades i projektets början samt en whiteboardtavla, 
där kravspecifikationen och whiteboardtavlan hölls uppdaterade under projektets gång. Projektets sprintar 
var en vecka långa och detta grundar sig i att projektet var ganska abstrakt till en början, därmed var mål 
och uppgifter för längre sprintar svåra att sätta upp. I övrigt så har gruppen följt ramverket Scrum under 
hela projektet.  

4.1.1.2 Projektgruppens användning av Kanban 
Utvecklingsarbetet följde en anpassad version av Kanban. Detta ramverk användes för att få en bra 
överblick av arbetsflödet och effektivisera arbetet. För att underlätta denna process användes Trello till en 
början, vilket är en online-tavla som kan användas som en Kanban-tavla. I Trello skapades en backlog 
med all funktionalitet som implementerades under projektet. 
 
Initialt utgick arbetet från den backlog som låg på Trello, men under den senare delen av projektet 
användes en whiteboard där en backlog var uppskriven. Den fysiska tavlan fanns tillgänglig på en plats 
där alla medlemmar i gruppen vistades. Gruppen hade gemensamt ansvar för att uppdatera och hålla koll 
på tavlan vilket resulterade i att alla deltog i Kanban. 

4.1.1.3 Parprogrammering 
Gruppmedlemmarna satt nästan alltid två eller fler och arbetade med en funktion tillsammans. 
Projektgruppen bestämde sig för detta eftersom att det ansågs vara viktigt att fördela kompetensen i viss 
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utsträckning för att undvika att utvecklingen stannar upp om en person blir sjuk eller får förhinder. 
Parprogrammering var ett arbetssätt som anammades för att det skapar mer samhörighet i gruppen och det 
såg till att gruppmedlemmarna engagerade sig och inte föll ur projektgruppens gemenskap. 

4.1.1.2 Kommunikation med kunden 
Gruppens analysansvarig hade frekvent kommunikation med kunden för att ge uppdateringar om 
projektets nuvarande status samt för att diskutera problem och lösningar. Kunden hade sitt kontor på 
universitetet vilket gjorde det enkelt för gruppen att boka in möten och träffas. Vid början av projektet 
hölls ett möte mellan kund och analysansvarig samt teamledare för att diskutera målet med projektet och 
de krav som skulle uppfyllas. 
  
Det andra mötet som bokades in var sedan mellan kund och alla projektmedlemmar för att ge hela 
gruppen en överblick av kundens vision. De gruppmedlemmar som gick på möten har antingen varit 
analysansvarig och teamleader eller hela gruppen tillsammans beroende på mötets syfte. 
 
Vid slutet av första iterationen började ett kontor användas som kunden erbjöd projektgruppen. Då 
kontoret låg bredvid kundens kontor möjliggjordes spontana möten och kunden kunde hålla sig 
informerad om projektets status nästan varje dag. Därav bokades det sällan in möten med kunden på 
specifik tid och plats då kunden frekvent träffade projektgruppen på grund av detta. Kommunikation via 
mail skedde mellan analysansvarig och kund frekvent under projektets gång för mindre uppdateringar.  

4.1.3 Systemdesign 
Projektgruppens kund tog tidigt i projektet fram ett förslag på en systemuppbyggnad, vilket sedan 
arbetades vidare på av projektgruppen. Detta arbete bestod av undersökning av programvaror och tekniker 
som skulle passa för distribuerad lagring, datainsamling samt geografisk visualisering. Utifrån detta 
arbetades en systemskiss fram som projektgruppen sedan delade upp i mindre aktiviteter med olika 
prioritet. Genom att alla aktiviteter hade beroenden mellan sig gick att tydligt se i vilken ordning 
aktiviteter kunde utföras. De programmeringsspråk som användes blev desamma som de språk som de 
programvaror som valdes var skrivna i för att underlätta utökning och anpassning av dessa. 

4.1.4 Utvecklingsmiljö och verktyg 
Följande avsnitt beskriver vilka verktyg och utvecklingsmiljöer som projektgruppen arbetat med.  

4.1.4.1 Versionshantering i Git 
Gruppen använde sig av Git för versionshantering. En master-gren användes vilket var där den senaste 
fungerande versionen av produkten alltid placerades. När arbetet påbörjades för en ny funktionalitet så 
skapades en ny gren ifrån master där den nya funktionaliteten utvecklades. Detta kallas för en 
feature-gren. När den versionen sedan fungerade som tänkt så slogs feature-grenen ihop med 
master-grenen. 

4.1.4.2 Apache Maven för kompilering och beroenden 
Under projektets gång användes verktyget Apache Maven vid ett flertal tillfällen för att enkelt kunna 
definiera och hantera beroenden i projektet. Med ett beroende menas en eller flera funktioner i en annan 
java-fil som hämtats från en extern källa, vanligtvis internet. Med Maven kunde gruppen således lägga till 
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sådana beroenden, exempelvis Apache Ignite och Apache Kafka, genom att göra små tillägg i Apache 
Mavens tillhörande XML-fil. Användningen av verktyget innebar att delsystemen snabbt och felfritt 
kunde distribueras i gruppen.  

4.1.5 Dokumentation  
Följande kapitel beskriver de olika dokumenten som projektgruppen arbetat med under projektets gång. 
Dokumentation skedde kontinuerligt under projektets gång då designbeslut togs eller tester gjordes, men 
mot slutet av varje iteration granskades dokumenten utförligt samt utvärderades.  

4.1.5.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen samlade de krav som projektgruppen kom överens om tillsammans med kunden och 
behandlade krav som rörde systemuppbyggnad, funktioner mot slutanvändaren samt tillförlitlighet. 
 
Varje krav hade antingen prioritet 1 eller 2, där prioritet 1 var krav som projektgruppen tillsammans med 
kunden bestämde måste finnas med för att produkten ska anses godkänd. Krav med prioritet 2 kunde 
göras i mån om tid och var inte lika viktiga för produktens huvud-ändamål.  

4.1.5.2 Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen hade som mål att klargöra hur produktutvecklingen skulle gå till för att på bästa sätt 
inlemma de kvalitéer som var viktiga för kunden. Kvalitetssamordnare inom projektgruppen hade 
huvudansvaret för dokumentet. 

4.1.5.3 Projektplan 
Projektplanen skrevs av projektgruppen för att ge förståelse över projektet och en god överblick över 
planen för att klara av projektet. Bland annat så innehöll projektplanen alla aktiviteter som skulle utföras 
samt alla milstolpar som skulle uppnås för att klara av projektet inom den givna tidsramen. 

4.1.5.4 Arkitekturdokument 
Arkitekturdokumentet informerar i helhet om hur systemet är designat. Det innehåller dokumentation om 
designbeslut som har tagits, varför de har tagits och systemets övergripande struktur. Arkitekt inom 
projektgruppen hade huvudansvar för arkitekturdokumentet. 

4.1.5.5 Testplan 
Syftet med testplanen var att specificera hur projektgruppen skulle gå tillväga för att se till att lämpliga 
tester genomfördes på korrekt sätt. Testansvarig inom projektgruppen hade huvudansvaret för 
dokumentet.  

4.1.6 Testning  
En testplan har skrivits av projektgruppen där det definieras hur och när olika moduler skulle testas, se 
testplan [17]. Den definierar även olika risker och fel som kunde uppstå. Utifrån dessa risker valde 
gruppen att utföra integrations- och enhetstester för systemet, men många andra ospecifika tester gjordes 
också. Anledningen till det var för att minimera antalet buggar som skulle kunna uppstå i systemet genom 
att kontinuerligt testa allt möjligt.  
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Innan kod lades upp i master grenen så var det även ett krav att den versionen av produkten prövats och 
granskats av annan gruppmedlem än den som skrivit koden.  

4.1.7 Metod för erfarenhetsfångst 
Den främsta metoden för att fånga in erfarenheter som alla gruppens medlemmar fått har varit genom 
veckomöten. Två möten har hållits varje vecka varav ett är tillsammans med handledare och ett i slutet av 
veckan. Under dessa möten har gruppen gått igenom vad som gjorts, hur problem har lösts, vad som ska 
göras och vilka problem gruppen ser framför sig. Alla möten har protokollförts som sedan sammanställts 
till veckorapporter. Utöver veckomöten har även utvärdering av varje sprint gjorts för att samla 
erfarenheter, gått igenom vad som gått bra och vad som kan göras bättre inför nästa sprint. Gruppen har 
för det mesta suttit tillsammans och arbetat vilket gett stora möjligheter till att kontinuerligt diskutera 
problem och lösningar samt att dela med sig av erfarenheter.  
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5. Resultat 
Detta kapitel redovisar kandidatarbetets resultat i form av en beskrivning av det system som projektet 
resulterat i samt arbetets systemanatomi. Vidare går denna del av rapporten in på erfarenheter som 
medlemmarna tar med sig samt de tester som har gjorts under utvecklandet av produkten. 

5.1 Systembeskrivning  
Produkten som tagits fram i detta projekt ska möjliggöra lagring av data från upp till 1000 datakällor samt 
visualisering av dessa datakällor i en interaktiv karta. Funktionalitet som implementerats är 
datainsamling, visualisering, distribuerad lagring samt en pipeline för data.  
 
Systemet är uppdelat i olika moduler där varje modul finns på en egen NUC enligt modulschemat i Figur 
2. På NUC1 är datainsamlingen implementerad med hjälp av NiFi och systemets pipeline för data är 
implementerad med hjälp av Apache Zookeeper och Kafka. På NUC5 är visualiseringen implementerad 
med hjälp av CesiumJS och NodeJS och på resterande NUC:ar är själva datalagringen implementerad 
med hjälp av Apache Ignite. NUC2 innehåller även den del av Kafka som möjliggör mottagandet av data 
in i databasen. 
 

 
Figur 2: Schema över moduler i systemet 
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5.1.1 Dataflöde 
Systemet bygger på att det kommer in ett flöde av data från IoT-taggar. För att hantera den data som 
kommer in används Apache NiFi, som är ett verktyg som kan koppla samman flera punkter för att 
transportera data mellan dem. Genom ett visuellt gränssnitt har detta dataflöde konfigurerats. NiFi läser 
simulerad indata från en fil och skickar vidare dessa data till en Kafka-processor och en 
websocket-processor som kommunicerar med en annan websocket i CesiumJS. För att 
websocket-processorn skall fungera så krävs det att viss information om anslutningen finns som ett 
attribut i varje FlowFile. Denna information genereras automatiskt när en anslutning via websocket 
upprättas, men informationen läggs inte till som attribut till dessa FlowFiles per automatik. Således 
sparades informationen om anslutningen som en fil lokalt på datorn, följt av en exekvering av ett script 
som hämtade denna information och uppdaterade attributen för varje enskild FlowFile. I Figur 3 
illustreras hur projektgruppens flöde ser ut i NiFi, där varje ruta visar en processor och pilarna samt 
linjerna mellan rutorna visar på hur dataflödet rör sig mellan processorerna. Inom rutorna i Figur 3 står 
namnet på processorerna samt dess nuvarande värden. För denna rapport är det inte nödvändigt att kunna 
läsa vad som står inom rutorna. 

25 



 

 
Figur 3: Överblick på dataflödet i NiFi 

 
Systemet kan med hjälp av NiFi skicka data till CesiumJS och till Ignite via Kafka. Delsystemet som 
innehåller hanteringen av dataflödet och således producenten för Kafka finns samlat på NUC1. 
Konsumenten för Kafka finns på en av NUC:arna som har Ignite, för att kunna strömma in data till 
databasen. På NUC1 finns producent-sidan av Kafka, det vill säga den sidan där data tas emot för att 
sedan skickas vidare. I systemet som här beskrivs är den mottagande NUC:en NUC2.  
 
Vid projektets avslut hade kunden inte hunnit färdigställa de IoT-taggar som skulle strömma data in i 
systemet, och därför har data, i form av JSON-objekt, skapats i förväg och NiFi simulerar ett inkommande 
flöde genom att med jämna mellanrum hämta dessa objekt.  
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5.1.2 Datalagring 
Ett kluster har satts upp med programvaran Ignite och kan ta emot data från Kafka. Vid uppstart av en 
Ignite-instans hittar den alla andra uppstartade instanser av Ignite som är kopplade till samma nätverk 
automatiskt genom att den går igenom ett definierat intervall av IP-adresser och nätverksportar.  
 
På huvudnoden, NUC2, startas en speciell version av Ignite som även startar upp en Kafka konsument 
som kopplar sig till NUC1 där NiFi och en Kafka producent finns. Det är konsument-sidan av Kafka som 
lämnar över data till lagringen i Ignite. Huvudnoden sköter sedan automatiskt distribuering av data, med 
säkerhetskopior, till alla övriga noder. 
 
För att hämta data från databasen används en Java-server som kan söka i databasen genom att skicka ett 
JSON-meddelande via websockets som innehåller information om efterfrågad data. Exempel på det kan 
vara information om vilket tidsintervall som efterfrågas.  

5.1.2.1 ACID Transactions 
För att uppnå ACID i databasen behövde en konfiguration ändras, vilket var att Ignites Atomicity mode 
behövdes sättas till transactional, det vill säga transaktionell. Detta gör att Ignite stödjer transaktioner av 
typen nyckelvärdepar via Java, vilket implementerades av projektgruppen genom att skriva en egen Ignite 
receiver som då gjorde att data som läggs in i lagringen sker med transaktioner. Rent konkret så innebär 
detta att en transaktion påbörjas när data skall läggas in i databasen. Därefter görs ett försök att lägga in 
samtlig data och om då någon data inte kan läggas in i databasen så misslyckas transaktionen och all data 
som skulle läggas in förkastas. Däremot om varje individuell insättning lyckas så innebär det att 
transaktionen var framgångsrik och data skrivs till databasen. Under utförande av transaktionen förhindras 
åtkomst till databasen, vilket säkerställer att data som hämtas alltid är aktuell och korrekt. 

5.1.2.2 Persistence 
Apache Ignite kan användas på ett flertal olika sätt. I detta projekt användes mjukvaran som ett data grid 
där varje nod sparar en mängd data på RAM-minnet. Ett system anses ha persistence (uthållighet) om data 
inte förloras när datorn stängs av eller förlorar ström. För att uppnå ett uthålligt system måste sparad data 
även läggas in på diskminnet då RAM-minnet ensamt inte kan spara data utan ström. Apache Ignite 
erbjuder möjligheten att välja ifall man vill ha uthållighet aktiverat eller ej och därav genom konfiguration 
av klustret uppnåddes denna egenskap. Varje nod har en mängd data i RAM men lägger även in den på 
sin disk för att förhindra att sparad data går förlorad vid eventuella strömavbrott. 

5.1.3 Visualisering 
I en webbläsare kan en jordglob ritas ut med representationer av data i 2D eller 3D. Med representationer 
i 2D visualiseras data som färgade prickar på globen och i 3D visualiseras data som objektspecifika 
3D-modeller. Den data som visualiseras på globen tas emot av CesiumJS från Apache NiFi i realtid eller 
från databasen i form av historisk data. Visualiseringen tar i basform emot data i JSON-format med 
följande nycklar: ID (sträng), type (sträng), long (flyttal), lat (flyttal), men kan även innehålla ytterligare 
nyckelvärdepar. 
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ID är helt enkelt ett objekts unika id och används för att hålla koll på vilken data som tillhör vilket objekt. 
Strängen type indikerar vilken typ av objekt som ska skapas där typen kan vara en arbiträr sträng, men 
vissa specificerade typer resulterar i olika utritning. De sista två är long och lat vilka är flyttal som 
representerar objektets longitud och latitud.  
 
Två varianter av visualiseringen tillhandahålls. Ena är för att hantera realtidsdata som då hämtar data i 
realtid från NiFi och visualiserar det. Den andra är för att visualisera historisk data. I den söker 
användaren i databasen med ett tillhandahållet GUI och får tillbaks all data som matchar sökningen. En 
översikt över realtidsvisualiseringen visas i Figur 4, och en översikt över historiska visualiseringen visas i 
Figur 5.  
 
För att visualisera data som strömmas till den distribuerade lagringen så skapas en JavaScript-websocket 
server som tar emot meddelanden som NiFi skickar. Varje meddelande som NiFi skickar till databasen 
skickas simultant till visualiseringen. En flervalsmeny finns i övre vänstra hörnet som låter användaren 
välja vilka typer av objekt som ska ritas ut. En sökruta i övre högra hörnet låter användaren söka på 
objekt-ID och zoomar in på de objekt som användaren söker på.  

Figur 4: Bild på visualiseringen av data i realtid 
 
För att söka historisk data så ställer användaren in vilken typ av data som skall hämtas. Dessa parametrar 
kan omfatta sökområde, tidsintervall, typ av objekt samt unikt ID och när det har valts skickas ett 
meddelande till Java-servern i huvudnoden som svarar med all data som matchar sökningen. Hämtad data 
ritas då ut på globen och blir tidsbundet vilket innebär att det går att bläddra igenom de positioner som 
objektet varit på genom användning av en tidslinje längst ner på visualiseringen, se Figur 5. 
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Figur 5: Bild på visualisering av sparad data från databasen 

5.1.4 Inkapsling med Docker 
En del arbete med att flytta över delsystemen till Docker gjordes och resulterade i att visualiseringen och 
NiFi finns färdigt implementerade i Docker-inkapslingar. Däremot blev Kafka samt Ignite inte 
fullständigt inkapslade då inkapslingstekniken begränsade vissa funktionaliteter i Kafka samt Ignite som 
var nödvändiga för systemet. Den funktionalitet som begränsades i Kafka var att den inte kunde hitta 
övriga delsystem över nätverket, medan Docker-versionen av Ignite begränsade tillgängligheten till 
lagring på hårddisk, och därmed försvann en viktig del för att uppnå uthållighet i systemet. I samråd med 
kunden valdes därför kravet på att inkapsla systemet med Docker bort, på grund av brist av tid att 
implementera en fullt fungerande inkapsling.  

5.2 Systemanatomi 
I Figur 6 presenteras projektets systemanatomi som förklarar beroenden mellan systemets funktioner, där 
varje block motsvarar en funktion. Block högre upp i figuren är beroende av den funktionalitet som finns i 
block längre ner i figuren enligt hur pilarna pekar. Exempelvis är visualiseringen beroende av ett 
användargränssnitt som i sin tur är beroende av att en karta ska kunna renderas samt att 3D-objekt ska 
kunna renderas (om det finns 3D-objekt, annars 2D). 
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Figur 6: Bild över systemanatomi 

5.3 Tester 
Projektets tester utfördes inte helt enligt testplanen. Anledningen till detta var på grund av att projektet var 
relativt abstrakt för projektgruppen när testplanen skrevs, detta ledde till att testerna specificerade i 
testplanen inte återspeglade den faktiska produkten och blev därmed svår att testa enligt plan. Till följd av 
detta så har testning skett ad-hoc under hela projektets gång, alltså att testning har utförts sporadiskt på 
slumpvis valda delsystem och funktioner. För projektet har detta haft positiv inverkan, då 
gruppmedlemmar fritt kunnat testa funktionalitet som inte styrts av testplanen vilket bland annat ledde till 
att en bugg upptäcktes. Buggen som upptäcktes var att data saknades i databasen och orsaken till detta var 
att nyckeln för vissa av insättningarna var identiska vilket ledde till att data skrevs över. Detta åtgärdades 
genom att minska antalet filer som datainsamlingen skickade samtidigt, eftersom att varje gång data 
skickades så lades en tidsstämpel till som användes som nyckel i databasen.  
 
Eftersom projektet till stor del gick ut på att konfigurera redan befintlig mjukvara för att skapa den 
önskade produkten så skrevs förhållandevis få rader kod. Följaktligen så utfördes få enhetstester som var 
angivet enligt testplanen. Däremot gjordes fler manuella tester för att skapa en bra förståelse om hur dessa 
program fungerade och hur gruppen skulle anpassa dem för att uppfylla kraven specificerade i 
kravspecifikationen. Till stor del gjordes black-box testning där utdata studerades för ett givet indata för 
att fastställa funktionaliteten hos programmen. Detta gjordes för samtliga program och det var något som 
underlättade själva integrationen av systemen. Efter integrationen så utfördes liknande black-box tester 
för att säkerställa korrektheten hos flera integrerade moduler och slutgiltigen för hela systemet. 
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5.4 Gemensamma erfarenheter 
Under projektets gång samlade gruppen flertalet erfarenheter relaterade till projekt, samarbete och 
kundkontakt. De mest betydelsefulla erfarenheterna presenteras i detta avsnitt. 

5.4.1 Vikten av att dela upp arbete 
Att tydligt dela upp och fördela arbetet som behövde göras var en central del av projektgruppens 
arbetssätt. Tack vare uppdelningen fick alla medlemmar ett ansvar som innebar att ingen kände sig passiv 
och utanför under produktutvecklingen. Med en tydlig struktur för vem som gör vad fanns det inte någon 
risk för att två eller fler personer ovetandes arbetade på samma sak vilket säkrade en hög nivå av 
effektivitet i gruppen. 

5.4.2 Teambuilding 
Att nå ambitiösa mål i en dysfunktionell eller osammanhållen grupp är väldigt svårt, därför planerades 
teambuilding in tidigt i projektets skede i form av en kick-off. Att bli bekant med varandra inom en grupp 
är viktigt om man ska arbeta tillsammans under lång tid. En kick-off banar väg för en symbios i gruppen 
eftersom att man knyter an till varandra och låter gruppen naturligt forma sig. Teambuilding är viktigt i 
början av projektet, men man ska inte underskatta effekten det kan ha i projektets senare skeden. En kväll 
ämnad för teambuilding hölls i mitten av projektets utvecklingen vilket tillförde moral och energi till hela 
gruppen. 

5.4.3 Kommunikation med kunden 
I ett projekt är det lätt att bli ivrig och börja jobba utan att ha en glasklar bild av vad som behöver göras. 
Varje kriterium som man missat kan tidsmässigt kosta en dyrt i utvecklingsprocessen om man lagt flera 
timmar på fel sak. För att undvika missförstånd bör det finnas en god och regelbunden kontakt med 
kunden. Man ska givetvis inte ta upp varje detalj av utvecklingen med kunden, däremot bör man stämma 
av med kunden innan man tar ett beslut som har en tydlig påverkan på produkten. Under hela projektets 
gång hade gruppen regelbunden kontakt med kunden. Till en början skedde informationsutbytet till störst 
del via epost men när projektgruppen väl förseddes med en lokal blev kontakten med kunden frekventare 
och mycket oftare personlig i och med att kunden med jämna mellanrum vistades i lokalen. Den 
personliga kontakten var mycket användbar då demonstrationer av produkten kunde hållas och 
avstämmande samtal kunde hållas. 
 
I utvecklingen av en produkt måste man tillgodose kundens krav, men man får inte glömma att kunden 
även måste tillgodose projektgruppens krav. Om personerna som utvecklar produkten inte har tillgång till 
nödvändiga resurser kommer utvecklingen av projektet påverkas negativt. Det kan därför vara på sin plats 
att göra klart för kunden att särskilda behov behöver tillgodoses i god tid, vilket i slutändan kommer 
gynna kunden. 

5.4.4 Ingenjörsmässiga beslut 
Det kan komma en tid i ett projekt där det investeras mycket tid på en teknik eller ett system utan att man 
får de resultat man är ute efter. Då är det alltid på sin plats som grupp att utvärdera alla möjliga riktningar 
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projektet kan fortsätta i. Trots att man lagt mycket tid på något kan det bästa för projektet ändå vara att 
överge den tekniken eller systemet i utbyte mot ett mer lämpligt alternativ. 

5.5 Värde för kund 
Produkten som har utvecklats uppfyller samtliga krav med prioritet 1 i kravspecifikationen som sattes upp 
i samråd med kunden i projektets början. Majoritet av kraven med prioritet 2 har även implementerats. 
Detta har lett till individuellt fungerande delsystem och även ett fullständigt system som uppfyller 
kundens krav.  

5.6 Individuella bidrag 
I detta avsnitt ges en översikt av gruppmedlemmarnas individuella undersökningar och rapporter.  

5.6.1 Big data och nyttan med dess tekniker 
I denna utredning av Agaton Sjöberg undersöks vilka delar av projektet som kan relateras till big data. 
Vidare undersöks vad dessa tekniker relaterade till big data kan medföra för nytta hos användaren. 

5.6.2 Översiktlig jämförelse inom dataflöde mellan Apache NiFi och Apache 
Kafka 
I denna utredning av Erik Matti jämförs de två olika programvarorna Apache NiFi och Apache Kafka 
inom deras förmåga att strömma data. Syftet är att undersöka och hitta de större skillnaderna mellan dem 
som gör dem mer lämpade inom olika områden. 

5.6.3 Undersökning av attackyta i projektgruppens distribuerade lagring  
I denna utredning av Joakim Elgh undersöks vilka gränsytor, logiska och fysiska, som finns mot 
projektgruppens uppsättning av Ignite för att få en bild av möjliga attackytor. 

5.6.4 Back-end skriven i Node.js vs python 
I denna utredning av Joakim Forsberg undersöks skillnader mellan Node.js och python och deras styrkor 
och begränsningar, samt när den ena kan vara bättre att använda än den andra. 

5.6.5 SQL vs NoSQL: Svagheter, styrkor, och användningsområden för MySQL 
kontra Apache Ignite 
I denna utredning av Oliver Johns undersöks och ställs SQL och NoSQL mot varandra i form av en 
teknisk jämförelse mellan MySQL och Apache Ignite. Svagheter och styrkor för respektive teknik samt 
användningsområden undersöks. 
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5.6.6 En översiktlig jämförelse över distribuerad lagring i Apache Hadoop och 
Apache Kafka 
I denna utredning av Rasmus Karlbäck jämförs arkitekturen för distribuerad lagring i Apache Hadoop 
samt Apache Kafka och deras styrkor respektive svagheter undersöks. 

5.6.7 Jämförelse av olika verktyg för Geografisk visualisering 
I denna utredning av Viktor Palm undersöks Leaflett, CesiumJS samt D3js för deras applikation som 
geografisk visualisering. Specifikt i relation till hur väl de skulle kunna passat som alternativ för kandidat 
projektets visualisering.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som kommits fram till, de metoder som använts, samhällsaspekter, 
etiska aspekter samt miljöaspekter i projektet. 

6.1 Resultat  
I detta avsnitt diskuteras resultatet av systemet. 

6.1.1 Dataflöde 
Som nämnts under punkt 5.1.1 då resultatet av dataflödet beskrevs så användes NiFi till att både hämta, 
modifiera samt skicka vidare data direkt till visualisering och indirekt till Ignite via Kafka. NiFi var den 
enda programvaran som kunden sade att han ville ha i början av projektet och som fortfarande var kvar i 
den slutgiltiga produkten. NiFi var ett väldigt bra verktyg för att snabbt och säkert modifiera och skicka 
stora mängder data med dess inbyggda processorer. Dock när det praktiska arbetet under iteration ett väl 
påbörjades upptäcktes det tidigt att dess inbyggda processor för att skicka data till Ignite var utdaterad och 
icke fungerade. Därav spekulerades det även här ifall NiFi skulle bytas ut mot någon annan teknik. Ett 
sådant alternativ var programvaran Apache Camel vilket är en annan dataströmningsmjukvara men senare 
togs beslutet att istället lägga till Kafka som mellansteg då NiFi även har en inbyggd processor för att 
skicka data till Kafka som har funktionalitet för databasinsättning i Ignite.  
 
Till en början var NiFi problematiskt eftersom ingen av projektmedlemmarna hade använt det förut, 
således tog det tid att få det förväntade resultatet av det system som byggdes i gränssnittet. Längre in i 
projektet gjordes dock stora framsteg efter mycket testning av olika processorer. Till följd av detta så 
hittades till slut de mest passande processorerna att använda för att hämta, skicka och modifiera data. NiFi 
erbjuder alltså många val och dess gränssnitt ger en bra överblick över hela systemet man har byggt 
samtidigt som det är väldigt enkelt att använda genom att bara klicka och dra, trots att det kan vara 
krångligt att konfigurera allting rätt så att det fungerar. Det är ett väldigt starkt och pålitligt program så det 
passar in bra med det produkten vill åstadkomma. NiFi gör det även enkelt att simulera data som tas emot 
genom att antingen lägga till en processor som genererar slumpmässiga värden, eller genom att hämta 
egengenererad data från en lokal fil. I projektgruppens fall användes den senare av de två, då det användes 
för att simulera all data som kommer att tas emot från taggarna. I slutändan skall istället data hämtas från 
en server där värden av riktiga taggar kommer att hamna när en server gjorts tillgänglig av kunden. Det 
negativa med NiFi är att dess inbyggda processor för att skicka data till Ignite var utdaterad och inte 
fungerade som den skulle. NiFi har ett flertal processorer så sannolikheten är stor att samma problem 
gäller för flera andra processorer.  
 
NiFi skickar realtidsdata direkt till CesiumJS men för att skicka till klustret måste mottagen data först 
skickas till Kafka som ett mellansteg. Kafka var en programvara som kunden hade använt förut och hade 
en positiv inställning åt att använda det för att lösa problemet. Kafka har flera funktionaliteter som att 
lagra data likt Ignite men i det här fallet används endast Kafka Streams. Detta ger i stor grad samma 
funktionalitet som NiFi och passade därav in bra att använda för att ta emot data från NiFi och skicka 
vidare data till Ignite. 

34 



 

6.1.2 Datalagring 
I projektets tidigare stadium blev projektgruppen förfrågade om huruvida man var villig att anta en 
utmaning och ha datalagringen i ett kluster eller om man hellre ville utveckla en förhållandevis enklare 
databas i MySQL. Projektgruppen bestämde sig för att utveckla ett kluster och fick därefter ett antal 
tekniker som kunden ansåg var lämpliga att använda vid konstruktionen av ett kluster. Under kommande 
veckorna efter detta beslut hade tagits velade kunden mellan olika tekniker som han tyckte skulle 
användas, tills han slutligen bestämde sig för att Apache Ignite var den datalagringsmjukvara som 
gruppen skulle använda sig av. Projektgruppen var alltså låst vid denna mjukvara för att lagra data på. 
 
Främsta anledningen bakom kundens val av mjukvara var att Ignite stödjer ACID datalagring och det var 
något som kunden värderade högt. Det och kraften att kunna hantera stor volym data av små storlekar 
mycket väl var främst det som fick projektgruppen att välja bort flera programvaror för att slutligen 
stanna med Ignite. Vidare möjliggör datakluster uppdelning av arbete mellan de olika enheterna som är en 
del av klustret. Ifall användaren av systemet någon gång behöver analysera samtlig data och utföra 
beräkningar på den, fördelas arbetet mellan de olika datorerna och på så sätt resulterar det i snabbare 
beräkningar/analyser. Kunden hade dessutom andra liknande projekt som använde sig av mjukvara som 
fungerar bra tillsammans med Ignite, på så sätt hoppades kunden på att kunna integrera de olika projekten 
med varandra på ett enklare sätt.  
 
Den största nackdelen med att bygga systemet i Ignite var att ingen i projektgruppen hade någon tidigare 
erfarenhet med den mjukvaran. Detta medförde att timmar behövde läggas på research i utbildningssyfte. 
Om datalagringen bestått av en traditionell MySQL-databas hade inte dessa timmar behövts läggas på 
research eftersom ett antal personer i gruppen hade tidigare kunskaper inom SQL-databaser. 

6.1.3 Visualisering 
Visualiseringens främsta syfte för kunden var att agera som ett demo för att visa upp data som tas in i 
realtid samt historisk data som har sparats i databasen. För att uppnå detta på ett bra sätt så var främsta 
fokus på att skapa en visualisering som var flexibel, i den mening att den enkelt kan expanderas till att 
visualisera nya typer av objekt på olika sätt, och snabb nog att visa upp stora mängder data. Huvudsaken 
var alltså att visa att det går att bygga ett program som får ut ett bra resultat när man interagerar med 
databasen korrekt. 
 
Visualiseringen som skapades blev ett bra demo för systemet. Den representerar all data mottagen ifrån 
flödet eller databasen på ett tydligt sätt och kan definitivt användas för att demonstrera hur systemet 
fungerar för externa intressenter. Den uppnådde också samtliga krav som sattes på hastigheten för att ta 
emot och visualisera alla data. Hastigheten för att rita ut stora mängder objekt varierade på vilken dator 
som användes men kraven uppfylldes på samtliga datorer där programmet testades på. 
 
Det som var mindre lyckat var systemets kapacitet för att representera olika nya objekt. Idèen var att det 
enkelt skulle gå att lägga till nya sätt att visualisera objekt på och följa ny sorters data. Ett exempel var ett 
specialfall att följa en person och dess hjärtrytm över tid och sedan då representera deras hjärtrytm med en 
graf. Systemet är definitivt flexibelt nog att enkelt lägga till en sådan funktion, men att lägga till grafer 
och andra önskade element till visualisering är inte en funktion som finns implementerad. Istället för att 
visualiseras med speciella funktionaliteter representeras bara ytterligare data som text direkt i inforutan. 
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Kontroller för att sortera data, vilket till exempel kan vara att söka på specifika objekt eller gömma vissa 
typer av objekt, var en funktion som utvecklades för att öka programmets värde som demo och är 
implementerat men grundläggande. Det vore önskvärt att ha fler möjligheter för att ställa in hur data 
visualiseras och vad som kan filtreras men det prioriterades bort i slutet av projektet. I projektets 
slutgiltiga version är kontrollerna enkla. 

6.1.4 Kundvärde 
Kunden hade en specifik bild över hur produkten skulle se ut i ett tidigt skede. Därav var 
kravspecifikationen väl anpassad efter kundens mål med utvecklingen. I slutskedet av projektet hade 
samtliga prioritet 1 och i stort sett alla av prioritet 2 kraven uppnåtts. Med detta resultat i åtanke är ett 
rimligt antagande att värdet skapat för kunden är högt. Vidare finns det alltid diverse tillägg samt 
förändringar i ett mjukvaruprojekt som med stor sannolikhet skulle öka värdet hos kunden. I detta fall 
yttrade exempelvis kunden intresse i att lägga delar av systemet i docker containers, vilket skulle medföra 
bättre struktur och enklare installation av systemet. Med tanke på att projektgruppen var tidsbegränsad 
och oerfaren inom teknikområdena så har fokus lagts på systemets funktionalitet. 

6.2 Vald metod 
De arbetssätt som gruppen utgick från var Kanban och en modifierad version av Scrum.  Användandet av 
en Kanban-tavla i Trello fungerade mindre bra, dels på grund av att det var väldigt svårt att dela upp 
projektet i konkreta uppgifter som krävdes för att kunna använda Kanban. Om mer grundläggande 
efterforskningar kring de olika modulerna, dess dokumentation och funktionalitet hade gjorts, så hade det 
troligtvis varit lättare att skapa konkreta uppgifter och därmed hade Kanban kunnat användas mycket 
effektivare. I projektets senare skede, när Trello blivit ersatt av en whiteboard, arbetades det nästan enbart 
med visualiseringen, då fungerade Kanban-tavlan mycket bättre eftersom att kraven på visualiseringen var 
konkreta och lätta att dela upp. 
 
Kommunikationen med kunden var vital för projektets framsteg. I början av projektet var 
kommunikationen väldigt sporadisk och framsteg gjordes långsamt. Efter att gruppen fick tillgång till 
arbetsrummet i närheten av kundens kontor så förbättrades kommunikationen markant. Detta ledde till att 
gruppen blev medveten om nya krav och synpunkter från kunden som tidigare var okända när 
kommunikationen skedde sporadiskt. Exempelvis gav kunden förslag på alternativa program som kunde 
användas, när det uppdagades att ett tidigare valt program var inkompatibelt för integration med de övriga 
modulerna. Kravet på ACID-transaktioner var något som kom fram i ett relativt tidigt skede på grund av 
den goda kommunikationen. Något som var väldigt givande var att konstant kunna få feedback på det 
utförda arbetet och detta var något som hjälpte gruppen att styra projektet i rätt riktning, då kunden snabbt 
kunde ge återkoppling på de lösningar gruppen gjort för att förkasta felaktiga lösningar i ett tidigt skede. 
Om kommunikationen med kunden hade varit fortsatt sporadisk så som den var i början, hade troligtvis 
slutprodukten sett annorlunda ut och det finns en stor risk att den inte hade nått upp till kundens 
förväntningar, även om den hade uppfyllt de krav som var specificerade till en början i 
kravspecifikationen. 
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6.2.1 Modifierad Scrum 
Den ursprungliga planen var att använda originalversionen av Scrum, men gruppen insåg fort att det inte 
passade in för det projektet som utfördes. Gruppen valde att utföra sprintar som var en vecka långa, 
jämfört med en månad som är normen enligt Scrum, eftersom behovet av att dela gemensamma 
erfarenheter i gruppen om de nya teknikerna var stor. Detta ledde till att framsteg med hela produkten 
gjordes snabbt när godtyckliga kunskaper hade införskaffats kring de separata modulerna av systemet. 
Hade sprintarna varit en månad långa så fanns en risk att utvecklingen hade gått långsammare, då 
kommunikation kring funktionaliteten hos de enskilda modulerna och sättet att integrera dem var vital för 
att skapa slutprodukten.  
 
Projektgruppen tog beslut om att revidera och skräddarsy Scrum för att bättre passa gruppens arbetssätt. 
Gruppen arbetade nästan enbart tillsammans och kommunikation sinsemellan var väldigt god. Detta ledde 
till att den hårda strukturen i Scrum löstes upp och ett mer organiskt arbetssätt presenterade sig. 
Standup-möten hölls inte varje dag eftersom det ofta inte var nödvändigt, istället hölls de vid behov. 
Gruppen valde att inte ha en Scrum Master eftersom det kändes överflödigt och inte tillräckligt givande 
då gruppen arbetade väldigt synergiskt. De kortare sprintarna passade projektet väl då gruppen var liten 
och träffade varandra nästan dagligen. 

6.2.2 Dokumentskrivning 
Det arbetssätt som valdes för att skriva dokument var att projektgruppen vid vissa tillfällen träffades och 
fokuserade på dokumentskrivning gemensamt. Alla satt tillsammans och skrev på dokumenten, vilket 
gjorde att diskussion kunde ske och hjälp kunde fås snabbt. Vid dessa tillfällen valde projektgruppen att 
dela upp dokumenten bland medlemmarna, vilket gjorde att detta blev en effektiv process. För att hålla en 
hög kvalitet på dokumenten valde gruppen även att kontrollera dokumenten. Genom att när dessa var 
färdigskrivna gick varje gruppmedlem igenom varje dokument och sedan hade gruppen en diskussion om 
det aktuella dokumentet. 

6.2.3 Testning 
Som nämns under punkt 5.3 där resultatet av testning beskrevs så användes testplanen till en väldigt liten 
del och istället så skedde all testning kontinuerligt på egen hand eller i grupp. Då i stort sett alla verktyg 
som användes av gruppen aldrig hade använts innan så var projektmedlemmarna tvungna att läsa på och 
testa en hel del för att lära sig. Då utvecklingen av produkten bestod mycket av konfigurering och inte lika 
mycket kodande så testades det ofta för att se om konfigureringen var rätt. Därav fungerade det bra för 
hela projektgruppen med att testa kontinuerligt när det väl behövdes utan att följa testplanen. För 
projektgruppens del så fungerade black-box testningen bra och det var något som hjälpte gruppen i ett 
tidigt skede för att förstå hur de olika systemen fungerade individuellt. Det var även något som 
underlättade när integrationen av olika system gjordes, eftersom att gruppens kunskap om funktionaliteten 
hos systemen inte var särskilt god. Således kunde mer tid läggas på själva integrationen av systemen, än 
att lära sig exakt hur varje systems arkitektur och inre funktionalitet såg ut. 

6.2.4 Systemanatomi 
Produktens systemanatomi togs fram i ett tidigt skede och var därefter till stor hjälp för gruppen. Hela 
gruppen närvarade och deltog i skapandet av systemanatomin vilket ledde till att alla i projektgruppen fick 

37 



 

en god överblick över systemets delar och beroenden sinsemellan. Under projektets gång hade gruppen 
möjlighet att med jämna mellanrum se över systemanatomin för att se till att utvecklingen av produkten 
följde dess upplägg. Även då det till en början var svårt att skapa en systemanatomi så blev tillslut alla 
gruppmedlemmar ense om slutresultatet och kunde enkelt förstå dess upplägg. Systemanatomin följdes 
under hela projektets gång men eftersom den ej var komplicerad så sågs den över till största del endasts 
under första iterationen då det senare kom naturligt hur produkten skulle utvecklas utan att behöva kolla 
på systemanatomin över och över igen.  

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang  
I detta avsnitt diskuteras produktens påverkan på samhälle, produktens etiska aspekter samt produktens 
miljöpåverkan.  

6.3.1 Samhällsaspekter 
Produktens tänkta användningsområde är att spara primärt positionell data från arbetsplatser där det finns 
verktyg, fordon, människor med mera. Målet var att effektivisera och förbättra arbete både genom att 
bättre ge överblick av arbetsplatsen under arbetet men också kunna analysera arbetet i efterhand. Just 
konstant övervakning av position på viktiga verktyg och personer skulle istället kunna upplevas som 
inträngande samt obehagligt och leda till minskat förtroende för de som kontrollerar dessa system. Det 
uppstår också vissa lagliga problem med att spela in och spara sådan data.  

6.3.2 Etiska aspekter 
Projektgruppen har utvecklat en produkt som kan lagra IoT-taggars data samt visualisera dem på en karta. 
Produkten kan alltså användas i en mängd olika situationer och dess användningsområde är alltså oerhört 
brett vilket gör att den kan användas i både etiska samt oetiska sammanhang. Produkten kan exempelvis 
underlätta för en ledningsgrupp att organisera sina medarbetare genom att placera en IoT-tag på samtliga 
personer och sedan kunna se på en karta vart de befinner sig etc. Detta scenario kan tänkas göra både bra 
och dåligt. Om användarens syfte är att bygga en tunnel gör produkten bra medan en grupp vars syfte är 
att maximera skada under ett terrorattentat kan göra mycket skada. Sammanfattningsvis kan produkten 
användas i flera olika situationer och produkten i sig är varken etisk eller oetiskt utan det är upp till 
användaren av produkten att bestämma i vilket sammanhang produkten kommer användas.  

6.3.3 Miljöaspekter 
Till projektet införskaffade kunden en hel del väsentlig hårdvara för att projektet skulle kunna slutföras. 
Exempelvis införskaffades åtta stycken NUC:ar, tre stycken skärmar och diverse nödvändiga tillbehör till 
datorerna såsom tangentbord och möss. I det scenario där produkten är tänkt att användas så kommer 
samtliga NUC:ar vara igång dygnet runt och all annan utrustning kommer vara avstängd. Då nätdelen för 
en NUC ligger på 65 watt så skulle energiförbrukningen under en månad för samtliga åtta NUC:ar, om de 
körs på full effekt dygnet runt, ligga på ungefär 125 kWh. Jämförelsevis så använder en 100 watts 
glödlampa, om den är påslagen dygnet runt i en månad ungefär 144 kWh [18]. Systemet förbrukar med 
andra ord relativt lite energi, eftersom att hårdvaran är utvecklad för att vara så energieffektiv som 
möjligt.  
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Den stora miljöpåverkan från systemet kommer från själva tillverkningen av hårdvaran. Forskning finns 
kring området och det har konstaterats att tillverkningen står för 83% av den totala energiförbrukningen 
för en dator, alltså står användandet för endast 17% av energiförbrukningen [19]. Applicerar man då 
denna fördelning på energiförbrukningen för samtliga NUC:ar som låg på 125 kWh per månad, så innebär 
det att energiförbrukningen för tillverkningen under denna period ligger på 610 kWh. Även om denna 
uträkning troligtvis är ganska missvisande, då en dator generellt inte används 24 timmar om dygnet, så 
ger det en någorlunda bra uppskattning på hur stor påverkan tillverkningen faktiskt har. För att motverka 
detta så hade begagnad hårdvara kunnat köpas in, vilket hade minskat den totala energiförbrukningen 
avsevärt då inga nya datorer hade behövt tillverkas. Detta hade troligtvis varit svårt i just det här fallet, 
eftersom att processen för inköp för universitet är ganska invecklad, och det är inte garanterat att det finns 
en möjlighet att köpa just begagnad hårdvara. Då den utvecklade produkten stundtals kan vara ganska 
krävande i avseende till processorkraft och RAM-minne så finns det en risk att systemet hade presterat 
sämre eller varit otillräckligt om begagnad hårdvara använts.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som ställdes i rapportens början.  

7.1 Hur skapar produkten värde för kunden? 
I utvecklandet av produkten eftersträvade projektgruppen att uppnå så många av kundens krav som 
möjligt. Det viktigaste kravet som produkten uppfyller är att den innehåller en distribuerad databas 
bestående av Ignite-noder. Med Apache Ignite finns goda förutsättningar för att parallellt bearbeta all data 
lagrat i klustret. Eftersom kunden hade som avsikt att använda Apache Spark för att processa data var 
Ignite ett bra val av databas då det har inbyggt stöd för Spark. 
 
Genom att bygga upp databasen i Ignite lyckas produkten även uppfylla ett annat krav kunden hade, 
nämligen att transaktioner måste vara ACID. Apache Ignite har inbyggt stöd för att göra 
ACID-transaktioner vilket användes vid alla transaktioner relaterade till databasen. Resultatet är en 
databas med hög tillförlitlighet vars transaktioner, trots krascher och fel, inte förstör eller korrumperar 
databasen. 
 
Den distribuerade databasen har goda möjligheter att byggas ut men även att skalas ner. Att ansluta nya 
eller koppla bort befintliga noder i klustret kan enkelt göras utan att systemet behöver startas om. 
Eftersom all data finns replikerad över minst två noder sker ingen dataförlust när en nod stängs ner i 
klustret. Kunden kan med andra ord bygga ut klustret till enorma proportioner utan att behöva ändra på 
systemet. 

7.2 Vilka lärdomar kan dokumenteras som kan vara intressant i 
kommande programvaruutvecklingsprojekt?  
Projektet har varit väldigt lärorikt för alla projektmedlemmar. Att bland annat ha jobbat i ett större team 
enligt en agil utvecklingsmodell har varit nytt och lärorikt för alla. Vidare har projektet styrts av en extern 
kund vilket har inneburit nya utmaningar jämfört med tidigare kurser i utbildningen. Utmaningar som att 
gruppen tillsammans ska få en överensstämmande bild av projektets mål och krav, och att sedan planera 
projektet inom de tids- och budgetramar som finns. En viktig erfarenhet av detta är att det vid projektets 
start är en bra idé att lägga mycket tid på planering och forskning, för att sedan utförligt planera aktiviteter 
inför projektets utförandefas. En positiv erfarenhet av den agila utvecklingsmodellen har varit att 
projektplaneringen har kunnat utvecklas under projektets gång. Produkten som togs fram innebar mycket 
integrering av tidigare skapta programvaror, vilket har gett projektgruppen viktiga erfarenheter i 
systemintegration.  

7.3 Hur väl lämpar sig klusterteknik vid hantering av stor volym data av 
små storlekar? 
Vid hantering av stora mängder data lämpar sig vanligtvis kluster för att bearbeta och lagra all data. 
Fördelen med datorkluster är att de parallellt kan utföra operationer på stora datamängder, att flera datorer 
arbetar samtidigt resulterar i en högre effektivitet. Skalbarheten hos kluster innebär även att klustret kan 
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anpassas till volymen data som det behöver ta emot. Om klustret är överbelastat är det enkelt att lägga till 
fler noder i klustret för att öka kapaciteten. 
 

7.4 Hur kan en systemanatomi bidra till en bättre produktutveckling? 
En systemanatomi ger en bra bild över hur ett system bör byggas upp på både låg nivå samt hög nivå. Att 
arbeta utifrån en systemanatomi ger även utvecklare en gemensam grund att utgå ifrån när man utvecklar 
en produkt, där alla i gruppen får en god överblick över vilka funktioner kunden interagerar och vilka 
mindre beståndsdelar som utgör dessa abstrakta funktioner. 
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A. Agaton Sjöberg - Big data och nyttan med dess 
tekniker 

A.1 Inledning 
Sedan datorn uppfanns har data gått från att sparas i pärmar till att hanteras av datorer. Att strukturera data 
i en dator är betydligt enklare än när datan utgörs av A4-papper och under PC:ns explosionsartade 
utbredning har även mängden data som sparas mångdubblats. Big data är ett begrepp som fått allt mer 
uppmärksamhet senaste tiden 20 i och med den stora ökningen i mängden data som skapas och sparas i 
världen på en daglig basis. Ett flertal olika tekniker har utvecklats för att hantera och dra nytta av dessa 
datamängder varav några av de teknikerna har använts under projektets gång. Denna rapport kommer ta 
upp dessa tekniker och diskutera hur man kan dra nytta av dem. 

A.1.1 Motivering 
Vid utvecklandet av produkten tilldelades utvecklarna tekniker som kunden ansåg var lämplig för att 
uppfylla de krav som ställts på systemet. Kunden ville att systemet skulle kunna hantera stora 
dataströmmar och att en stor mängd data skulle kunna sparas undan. Teknikerna och kraven kan relateras 
till big data och det blir därför naturligt att undersöka vilka de är och hur en kan dra nytta av att använda 
dem. 

A.1.2 Syfte 
Efter att ha läst denna rapport har författaren som avsikt att tillhandahålla läsaren kunskap om ett antal big 
data tekniker och vad som är bra med dem. Vidare syftar rapporten till att förtydliga big data begreppet 
genom att förse läsaren med ett praktiskt exempel och undersöka vad i exemplet som har med big data att 
göra. 

A.1.3 Frågeställning 
Följande frågor ställs med förhoppningen att ytterligare förtydliga begreppet big data. 

1. Vilka big data tekniker har tillämpats i projektet? 
2. Hur kan man dra nytta av de big data tekniker som använts i projektet? 

A.1.4 Avgränsningar 
Eftersom big data är ett så pass stort begrepp som innefattar en stor mängd tekniker har stora 
avgränsningar gjorts. Denna rapport kommer endast föra en diskussion kring de tekniker som använts i 
kandidatprojektet med undantag för Kafka med Zookeeper då dessa tekniker endast används som en 
mellanhand som lösning på kompatibilitetsproblemen mellan NiFi och Ignite. Ignite har även flera olika 
användningsområden men denna rapport fokuserar på det sättet som mjukvaran användes på i projektet. 
Anledningen till att denna avgränsning gjorts är att rapporten måste hålla sig inom den tidsbudget som 
skribenten har. 
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A.2 Bakgrund 
Datorn tar allt mer och mer plats i samhället världen över och med dess framfart snurrar en hel del 
databegrepp runt och många av dem kan vara svåra att begripa sig på. Ett av dessa begrepp är big data 
som hörs allt mer i datarelaterade diskussioner 20 men vad är egentligen big data och vilka tekniker är en 
del av begreppet? Ett antal av de teknikerna som använts i projektet går under big data och denna del av 
rapporten kommer gå in på vilka de är och hur de kan skapa värde för användaren. 

A.3 Teori 
Detta avsnitt av rapporten behandlar den information och kunskap som behövs för att besvara 
frågeställningen. 

A.3.1 Big Data 
Precis som namnet antyder handlar big data om stora datamängder. Termen big data är relativt ny men 
lagring av stora mängder data har funnits i flera år. Konceptet fick momentum under 2000-talet när 
industrianalytikern Doug Laney definierade big data med hjälp av de tre V:na 21. 
Volume, velocity och variety som kortfattat betyder att datan ska vara av stor volym, strömma in med hög 
hastighet samt vara av olika format både strukturerad och ostrukturerad. Cambridge dictionary 22 
definierar big data som mycket stora datamängder, producerat av människor som använder internet, där 
datan endast kan lagras, förstås och användas med hjälp av särskilda verktyg och metoder.  

A.3.1.1 Användningsområden 
Har man mycket data sparad kan man även analysera den datan. Att bara sparat undan massa data medför 
ingen nytta i sig utan det handlar om att förstå hur den sparade datan kan hjälpa en. Nedan ges ett antal 
olika exempel på hur en verksamhet kan dra nytta utav big data. 

A.3.1.1.1 Maskininlärning 

En av anledningarna till att maskininlärning är ett så pass aktuellt begrepp är all den data som finns 
tillgänglig att tillämpa maskininlärning på. Istället för att lära program lär de själva vilket delvis är möjligt 
tack vare tillgängligheten av stora datamängder 23.  

A.3.1.1.2 Kundupplevelse 

Big data gör det möjligt för verksamheter att samla data från sociala medier, webbhistorik, samtalsloggar 
och andra liknande datakällor för att förbättra upplevelsen hos kunder 23. Exempelvis kan man via analys 
av sparad data erbjuda personligt anpassade erbjudanden. 

A.3.1.1.3 Effektivisering 

Genom att studera en verksamhets produktion, kundfeedback, antalet returnerade varor/tjänster och andra 
liknande faktorer kan man minska svinn och uppskatta framtida efterfrågan 23. På så sätt kan det alltså 
underlätta samt förbättra beslutstagandet inom verksamheten. 
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A.3.2 Distribuerade databaser 
I projektet användes en distribuerad databas för att lagra data. Det finns ett antal fördelar med att ha en 
sådan datalagring och detta avsnitt kommer gå in på dem. 

A.3.2.1 Fördelar med distribuerad- framför centraliserad databas 
När det kommer till val av huruvida ens databas ska vara distribuerad eller centraliserad finns det inte en 
som alltid är bättre än den andra, beroende på vad användaren prioriterar finns fördelar med båda sätten 
att lagra data på. Detta avsnitt kommer gå in på de fördelar distribuerade databaser har över 
centraliserade. 
 
En av de större fördelarna med att använda en distribuerad databas är att varje ny nod medför utökning av 
både utrymme och processorkraft hos systemet. Genom att distribuera data över flera enheter 
åstadkommer användaren stora prestandafördelar då datan kan manipuleras över flera noder samtidigt 24. 
 
I de fall ett system behöver utökas till nya platser eller enheter måste man, i centraliserade system, lägga 
ner mycket tid, jobb och avbryta den befintliga databasen ett tag [25]. Däremot, i en distribuerad databas, 
är en utökning väldigt enkel eftersom man endast behöver lägga till den nya enheten i nätverket och 
slutligen koppla samman dem utan att behöva påverka den nuvarande funktionaliteten negativt. 
 
Ifall en databas stöter på problem, exempelvis kraschar, kommer en centraliserad databas att fallera totalt 
[25]. Till skillnad från en distribuerad databas, där endast en av enheterna på nätverket kraschar medan de 
andra fortfarande funktionerar. Därmed kommer en distribuerad databas att fortsätta fungera men med lite 
sämre prestanda medan en centraliserad lagring totalt slutar att fungera. Alltså är distribuerade databaser 
mer pålitliga. 
 
En distribuerad databas ger snabbare responstid på data men kan även minimera kostnaden för 
datamanipulation eftersom data kan placeras lokalt där den används som mest [25]. Detta är inte möjligt i 
en centraliserad databas. 

A.3.3 Tekniker som användes i projektet 
Ett flertal tekniker användes under utvecklandet av produkten och i detta avsnitt ska de behandlas. 
Samtliga tekniker har redan tagits upp under kapitel 3 i rapporten vilket innebär att detta avsnitt kommer 
fokusera på den teori hos varje teknik som är viktig för att kunna svara på frågeställningen. 

A.3.3.1 Apache Ignite 
Ignite har många användningsområden och användes för att lagra data i projektet. För en mer generell 
genomgång av mjukvaran hänvisas läsaren till avsnitt 3.4 i rapporten. Hädanefter kommer endast de delar 
av Ignite som kan underlätta svaren på frågeställningen behandlas. 
 
I projektet konfigurerades Ignite på ett särskilt sätt i hopp om att nå upp till de krav som kunden ställde på 
slutprodukten. En av egenskaperna som fokus las på var att systemet skulle vara ACID (se avsnitt 3.2), 
kortfattat kan ACID sammanfattas till att systemet skulle vara pålitligt. Alltså att systemet hanterar 
crasher, att det inte finns felaktig data osv. Vidare har Ignite databaser stöd för MapReduce [26] som 
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genom att fördela uppgifter på de olika enheterna i klustret gör beräkningar och analyser snabbare vilket 
passar bra vid hantering av stora datamängder [27]. Ytterligare en fördel med Ignite är hur användaren 
med enkelhet kan utöka klustret och på så sätt öppna upp för ännu mer datalagring. Genom att 
konfigurera ett fåtal inställningar, installera Ignite mjukvaran samt koppla samman den nya enheten med 
klustret ordnas resten av systemet själv och kräver inte ens en omstart.  

A.3.3.2 Apache NiFi 
Under avsnitt 3.1 i rapporten finnes en beskrivning av NiFi dit läsarna hänvisas för en mer övergripande 
genomgång av mjukvaran. NiFi hanterade dataflödet i projektet vilket även är dess huvudsakliga 
användningsområden. Enligt NiFi:s egen hemsida är några av mjukvarans fördelar följande [28]. NiFi kan 
hantera flöden där data inte får förloras och kan dessutom göra så på ett mycket snabbt sätt. Vidare är 
mjukvaran förhållandevis enkel att använda tack vare de inbyggda processerna samt dess användarvänliga 
gränssnitt. Samtliga steg i dataflödet är krypterad vilket medför en hög säkerhet. NiFi är dessutom lätt att 
anpassa efter ett förändrat flöde då man med enkelhet kan lägga till en extra enhet med NiFi i ens system. 
Slutligen är det även lätt att anpassa i den mån att användaren kan bygga egna processorer från grunden 
och på så sätt anpassa mjukvaran helt efter dess behov. 

A.3.3.3 CesiumJS 
Ett bibliotek till JavaScript som lämpar sig väl vid visualisering av 2D- eller 3D-objekt är CesiumJS som 
tillhandahåller användaren en jordglob där en kan visualisera godtyckliga objekt [29].  

A.4 Metod 
För att besvara frågeställningen krävdes en mängd information om big data och de tekniker som använts i 
projektet. Informationen erhölls genom en litteraturstudie via internet. Underlaget hämtades med hjälp av 
sökningar i Google där nyckelord som big data, distributed databases, use cases big data samt 
advantages big data har använts. I den mån vetenskapliga artiklar hittats har de använts men eftersom det 
inte alltid var möjligt har en del av informationen hämtats från mindre seriösa källor där informationen 
hållit en god kvalité. Vidare har erfarenheter samt lärdomar som hämtats från projektet ligga till grund för 
en del av de slutsater som dragits.  

A.5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som litteraturstudien resulterat i. 

A.5.1 Big data tekniker 
Det saknas en explicit definition av big data, vilket kunde ses i teoridelen där två olika definitioner togs 
upp. Genom att använda de olika definitionerna och relatera dem till Ignite, NiFi samt CesiumJS har det 
beslutats huruvida de olika teknikerna går under begreppet big data eller inte.  

A.5.1.1 Doug Laneys definition 
De tre V:na eller Volume, Velocity och Variety är de nyckelord som Doug Laney anser bäst beskriver big 
data. Om teknikerna som använts i projektet är anpassade för att hantera någon eller några av Laneys V:n 
anses tekniken på så sätt vara big data tekniker. 
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A.5.1.1.1 Apache Ignite 

I teoridelen av denna rapport beskrivs några bra egenskaper som en databas skapad med Ignite har. En av 
de var att ett sådant system kan hantera analys av stora datamängder effektivt. Detta kan relateras till 
Volume och Velocity eftersom man alltså kan hantera stora volymer av data och klara av att analysera data 
som kommer in med hög hastighet. Enligt denna definition är alltså Ignite en teknik som kan relateras till 
big data. 

A.5.1.1.2 Apache NiFi 

NiFi har flera olika fördelar där två av de som behandlats är dess snabbhet vid hantering av indataflöden 
samt möjligheten att själv anpassa tekniken efter ens egna ändamål. Snabbheten hos tekniken kan direkt 
relateras till Velocity eftersom NiFi är anpassat för att ta emot data med hög hastighet men även Variety 
eftersom oavsett format av data kan processerna i mjukvaran justeras efter godtycklig indata. Därav anses 
NiFi vara en big data teknik. 

A.5.1.1.3 CesiumJS 

Den tredje teknik som använts i projektet var CesiumJS. Det finns inget med CesiumJS som är särskilt 
anpassat för någon av de V:n som definierar big data. Dess syfte är att visualisera data men inget med 
programvaran är särskilt utformat för att hantera stor volym, hög hastighet eller varierad data. 

A.5.1.2 Cambridge lexikons definition 
Denna definition är inte lika enkel att använda för att bestämma om en teknik relaterar till big data eller 
inte eftersom definitionen är mer abstrakt. Första delen av definitionen talar om stora datamängder vilket 
kan relateras till Laneys Volume. Andra delen menar att datat ska produceras av människor som använder 
internet, de tekniker som använts i projektet tar inte någon hänsyn till var datan kommer ifrån. Sista delen 
tar upp att datan endast kan lagras, förstås samt användas med hjälp av särskilda verktyg och metoder. 
Vad det är för särskilda metoder som de hänvisar till är oklart. Definitionen är alltså delvis lik Laneys 
samtidigt som den även är otydlig och därmed används främst Laneys för att bestämma vilka tekniker 
som relaterar till big data. 

A.5.2 Nytta med teknikerna 
Ignite tillsammans med NiFi har använts för att bygga upp ett system med en distribuerad databas som 
kan hantera stora dataflöden. Systemet byggt av big data tekniker har alltså öppnat upp för att hantera 
stora datamängder och på ett effektivt sätt kunna analysera den data som sparats i klustret. Användaren av 
ett sådant system kan alltså spara stora mängder data och på ett enkelt sätt utöka databasens storlek genom 
att lägga till ytterligare enheter i klustret. Om en nod i en distribuerad databas kraschar kommer resten av 
systemet att fungera normalt vilket innebär att risken för att användaren ska gå miste om sparad data är 
liten. Eftersom noderna kan placeras vart som helst sålänge det finns en uppkoppling erhålls en låg 
responstid eftersom data kan placeras lokalt där den används som mest. Vidare kan användaren analysera 
den sparade datan för att förbättra diverse olika egenskaper hos systemet beroende på i vilket 
sammanhang programvaran används i. I avsnitt A.3.1.1 ges några exempel på vad en kan åstadkomma vid 
användning av stora sparade datamängder. Man kan exempelvis använda datat som träningsdata till en 
maskininlärningsmodell, analysera kunders data för att ge unika personligt anpassade erbjudanden eller 
effektivisera en verksamhet genom att hitta samband mellan all den data som en verksamhet skapar och 
på så sätt ha mer underlag vid beslutstaganden. 
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A.6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat, metod samt de använda källorna i rapporten. 

A.6.1 Resultat 
Två definitioner har använts för att bestämma om en teknik relaterar till big data. Eftersom en vedertagen 
definition ej existerar är därmed resultatet vinklat efter de använda referenserna. Utöver de källor som 
använts i denna rapport finns andra referenser som definierar big data, dessa skulle eventuellt medföra ett 
annat resultat. Huruvida ett resultat innehållandes andra källor skulle anses bättre är svårt att säga men 
med stor sannolikhet hade resultatet inte förändrats eftersom definitionerna är snarlika oavsett källa.  
 
För att avgöra om ett program är en big data teknik undersöktes om programmen var särskilt anpassade 
för att hantera Laneys V:n. Anledningen till att denna metod användes för att avgöra om en teknik 
relaterar till big data var att det kändes som ett rimligt tillvägagångssätt. På samma sätt som det inte finns 
en explicit definition av big data begreppet saknas även riktlinjer för om en teknik har med big data att 
göra eller inte. Alltså hade en annan metod kunnat användas och hade eventuellt påverkat resultatet.  
 
När det kommer till resultatet rörande nytta hos användaren av teknikerna bör ordet nytta diskuteras. 
Nytta är subjektivt och beroende på användarens syfte med tillämpningen av mjukvaran kan den 
efterfrågade nyttan variera. Alltså, en användare kan gynnas mycket av att exempelvis analysera kunddata 
medan en annan saknar kunder och därmed ej finner någon nytta av samma funktion. På samma sätt som 
de nämnda nyttorna med teknikerna kan ge olika användare olika mycket värde, finns även fler 
användningsområden och situationer, där andra sätt att dra nytta av teknikerna kan hittas. 

A.6.2 Metod 
Första steget i metoden som användes för att besvara frågeställningen var att hitta källor. Genom 
sökningar i Google, där ett flertal nyckelord användes, erhölls flertalet referenser som ansågs lämpliga i 
sammanhanget. Som konstaterats i föregående avsnitt hade källorna stor inverkan på resultatet och ett 
annat tillvägagångssätt vid letandet av källor hade kunnat medföra ett annat resultat. Alltså, hade samma 
sökord används i en annan sökmotor eller av ett annat Google-konto hade de artiklar som visats 
säkerligen varit annorlunda. Hur pass mycket Google använder användarnas cookies vid sökningar är 
okänt men för att säkerställa en reproducerbar metod hade det varit bättre om en rensning av cookies 
gjorts innan litteraturstudien påbörjats. 
 
När nyttan med teknikerna presenterades var det med hjälp av teoretiska källor. Ett lämpligt tillskott till 
metoden vore att använda praktiska exempel på hur teknikerna kan användas för att visa på hur 
användaren kan dra nytta av dem. En sådan modifikation av metoden hade gett ett mer utförligt resultat 
men hade även krävt betydligt mer tid av författaren. 

A.7 Slutsatser 
De big data tekniker som använts i projektet är Ignite samt NiFi. Genom att använda teknikerna kan en 
dra nytta av dem på ett flertal olika sätt. Exempelvis genom en distribuerad databas kan användaren spara 
en stor mängd data och med enkelhet skala systemet genom att ta bort eller lägga till enheter. Vidare 
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analyseras data effektivt genom att fördela uppgifter mellan de olika noderna i klustret och sparad data 
fördelas på alla noder vilket medför att systemet inte förlorar data i de fall enheter kraschar. Noderna i ett 
kluster kan placeras i princip var som helst i världen. Det innebär att användaren kan placera data 
strategiskt beroende på var datat används mest frekvent. Vilket medför snabbare responstid i systemet. 
Avslutningsvis har det sparade datat obegränsat av användningsområden. Datat kan träna en 
maskininlärningsmodell alternativt analyseras på olika sätt för att exempelvis förse kunder med 
personliga erbjudanden eller för att underlätta en verksamhets beslutstaganden. 
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B. Erik Matti - En översiktlig jämförelse inom dataflöde 
mellan Apache NiFi och Apache Kafka 

B.1 Inledning 
Apache NiFi och Apache Kafka är två olika programvaror som är gjorda för att strömma data. NiFi är 
endast till för att automatisera dataflödet medan Kafka har flera funktionaliteter där en av dem är att 
strömma data. Inom projektet används både NiFi och Kafka som samverkar tillsammans och därav 
kommer denna individuella rapport att gå in på djupet om vad som faktiskt är de stora skillnaderna mellan 
dem och vilka fördelar som respektive program tillför jämfört med den andre.  
 
B.1.1 Motivering 
Då projektet handlar om att lagra data så måste först data hämtas från diverse platser för att slutligen 
lagras i klustret som Ignite tillför. Alltså behövs ett program för att kunna göra just det, hämta och skicka 
vidare data. Eftersom NiFi inte stödjer Ignite så används Kafka som ett mellansteg för att se till att all data 
som hämtas tillslut hamnar i Igniteklustret. NiFi är en programvara som har rekommenderats av kunden 
och Kafka som lades till senare i projektet har tidigare använts av kunden, därav ställde sig kunden 
positivt även till att använda Kafka.  
 
B.1.2 Syfte 
Då både NiFi samt Kafka har funktionaliteten att hämta och skicka vidare data vilket gör dem någorlunda 
lika, så är de fortfarande helt olika program. De har båda sina fördelar inom specifika områden men även 
nackdelar eller helt enkelt saknade funktionaliteter som den motsatta programvaran möjligtvis har istället. 
En jämförelse görs därför för att bättre förstå styrkorna hos de två programvarorna, vad likheterna är samt 
de större skillnaderna mellan dem. 
 
B.1.3 Frågeställning 
Rapporten behandlar följande frågeställningar: 

1. Vad är de stora skillnaderna inom dataflöde mellan NiFi och Kafka? 
2. Vad finns det för fördelar med att samverka NiFi med Kafka? 

 
B.1.4 Begränsningar 
Kafka har inte bara funktionaliteten att strömma data utan kan bland annat även lagra data likt Ignite. Det 
är dock just Kafka Streams som faktiskt används inom projektet och som får Kafka att fungera likt NiFi 
med att strömma data i realtid. Under denna rapport ska endast den delen av Kafka behandlas för att 
kunna jämföra med NiFi. För att veta mer om Kafkas funktionalitet för att just lagra data så hänvisas 
läsaren till den individuella rapporten i punkt F med namn: En översiktlig jämförelse över distribuerad 
lagring i Apache Hadoop och Apache Kafka, skriven av Rasmus Karlbäck. 
 
Målet med rapporten var att gå ner på djupet för att hitta för- och nackdelar med vardera programvara och 
framförallt de stora skillnaderna mellan dem. Med det sagt lades det ej ner mycket tid på att förklara hur 
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de olika systemen fungerar förutom en översiktlig bild av grundkonceptet av mjukvaran som beskrivs 
under punkt B.3 som behandlar all teori. 
 
Inga praktiska tester gjordes med programvarorna under tiden då rapporten skrevs. Det som hänvisas till 
förutom fakta från relevanta källor är resultatet samt erfarenheter som gavs under projektets gång. 

B.2 Bakgrund 
Problemet av att hämta och skicka mängder data till rätt plats har funnits ända sedan tekniken växte till att 
man behöver flera system inom samma produkt, där några skapar och tar emot data medan andra 
konsumerar och behandlar data. För att lösa detta och automatisera flödet mellan systemen så har olika 
programvaror skapats inom de senaste 15 åren. Några av dem är just NiFi och Kafka vilka är två av de 
mera populära plattformarna och det ska här undersökas bland annat varför det är så. 

B.3 Teori 
Under detta avsnitt behandlas teorin om NiFi samt Kafka men även annan nödvändig teori om saker 
inblandade inom dessa två programvaror. 

B.3.1 Apache Software Foundation 
Apache Software Foundation, som förkortas till AFS, är världens största öppna fundament för open 
source projekt [30]. Projekt som ingår inom detta fundament är både NiFi och Kafka.  

B.3.2 Apache NiFi 
Under denna rubrik behandlas all väsentlig teori om just NiFi. 

B.3.2.1 Historia 
NiFi hade från början namnet NiagaraFiles vilket namnet NiFi är baserat på och som originellt skapades 
av National Security Agency, NSA [31]. Det släpptes som en mjukvara som var open source via NSA:s så 
kallade Technology Transfer Program under hösten 2014. Utvecklingen av programvaran pågick i stora 
drag under åtta år av individer hos NSA. Det var början av år 2015 som flera av dessa individer skapade 
företaget Onyara och utvecklade programvaran till det det är idag och det var även då namnet NiFi gavs 
[32]. Det blev snabbt ett projekt tillhörande AFS och blev redan under juli 2015 en av Apaches största 
projekt under den tiden. Onyara köptes sedan upp av annat företag Hortonworks, vilket är ett annat större 
företag som också behandlar datahantering.  
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B.3.2.2 Översikt om programvaran 
NiFi är som sagt open source och har varit det sedan första början det släpptes av NSA. Det är skrivet i 
programmeringsspråket Java och kan användas på de tre stora operativsystemen Windows, Linux och 
Mac OS [33]. Det unika med NiFi är just användargränssnittet som den erbjuder där användaren utan 
kodning skulle kunna sätta upp hela sitt flöde från början till slut. För att få en djupare förståelse på 
arkitekturen av NiFi och hur det fungerar hänvisas läsaren till punkt 3.1 i den gemensamma rapporten. 

B.3.2.3 Praktisk användning 
NiFi konfigureras genom användning av dess användargränssnitt som finns på en webbserver. Där kan 
man lägga till så kallade processorer som behandlar data som strömmas in. Det finns massvis med olika 
inbyggda processorer och man kan även skriva egna processorer med egna script som kan behandla all 
data. Genom att då välja rätt processorer och konfigurera dem rätt så kan man väldigt enkelt med NiFi 
hämta, modifierar och skicka vidare strömmar av data från alla olika håll. Genom att man även kan 
placera och döpa om processorerna hur man vill så ger det en bra överblick över hur systemet är uppbyggt 
och vad alla steg gör. 

B.3.3 Apache Kafka 
Under denna rubrik behandlas all väsentlig teori om just Kafka. 

B.3.3.1 Historia 
Kafka utvecklades av LinkedIn och släpptes som open source i början av 2011 [34]. Det skapades i 
samband med att LinkedIn bestämde för att vid ett tillfälle omdesigna hela sin infrastruktur på grund av 
deras växande antal av medlemmar och sidans komplexitet. Från början utvecklades flera olika pipelines 
för att strömma data och testade dem på olika användningsområden. Dessa skulle dock behövas skalas 
med hemsidan, så istället för att hela tiden underhålla vartenda pipeline så investerades all utveckling på 
att skapa en distribuerad dataströmmande plattform som i slutändan skulle förvandlas till det Kafka är 
idag. Likt NiFi har även Kafka blivit ett projekt tillhörande AFS.  

B.3.3.2 Översikt om programvaran  
Samma som för NiFi är Kafka open source skriven i programmeringsspråket Java samt Scala och kan 
användas till de tre stora operativsystemen Windows, Linux och Mac OS. Kafka är en distribuerad 
strömningplattform vilket till största del betyder att den processar strömmar av data i realtid genom att 
använda sig av ett så kallat publish-subscribe system [35]. Med det menas det att Kafka publicerar och 
prenumererar strömmar av data, vilket är andra ord för att den skickar samt hämtar strömmar av data. Det 
kan distribueras över ett kluster bestående av flera datorer eller bara över en dator. Kafka har 
huvudsakligen fyra stycken APIs vilka är Producer API, Consumer API, Connecter API och sist Streams 
API där endast Connecter API används för just lagring av data som ej behandlas i denna rapport. Mer om 
de andra tre under nästa rubrik. 

B.3.3.3 Praktisk användning  
Som beskrevs under punkt 5.1.1 om resultatet av dataflöde så delades Kafka upp på två stycken NUC:ar. 
Detta är inte nödvändigt men ger det en mycket bättre visualisering av vad som faktiskt händer och 
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kommer här att djupare förklaras för en bra uppfattning av hur Kafka fungerar. Det som händer är 
användning av de olika API:s som Kafka erbjuder för att publicera och prenumerera data. Kafka använder 
sig av något som heter topics vilket är en specifik kategori som data lagras i [35]. På första NUC:en finns 
en Kafka producent vilket är där data från en källa tas emot och publicerar i någon av Kafkas topics. I 
projektets fall finns det bara en topic. Sedan i den andra NUC:en finns det en Kafka konsument som 
prenumererar på dessa topics, som låter hämtad data tas emot av till exempel Ignite. Sedan används även 
en Kafka streamer som omvandlar input topics till output topics och då verkliggör kommunikationen av 
all data som strömmas. Topics är även uppdelad i flera partitioner vilket är en av de metoderna som ser 
till att Kafka kan erbjuda redundans och skalbarhet [36]. Detta för att varje ensam partition av en topic 
kan skapas från olika servrar vilket gör att en ensam topic kan skalas över flertal servrar som ger en 
mycket bättre prestanda än om den skulle begränsad på en enda server.  

B.3.3.3 Apache Zookeeper 
Zookeeper är en mjukvara som även den är utvecklad av Apache. Den används som en centraliserad 
service för att underhålla konfigurationsdata och ger en flexibel synkronisation över det distribuerade 
systemet [37]. Zookeeper samverkas med Kafka och är till och med nödvändigt att ha då Kafka använts. I 
det här fallet håller alltså Zookeeper koll på statusen av Kafkas olika noder och håller koll på de olika 
topics som finns. För att veta mer om Zookeeper hänvisas läsaren till punkt 3.10 där en utförligare 
förklaring av Zookeeper görs. 

B.4 Metod 
Metoden som togs till väga för att besvara de frågeställningar som satts bestod av två delar. Den första 
delen handlade om att läsa på och undersöka från trovärdiga källor och den andra delen handlade om att 
utforska resultat och erfarenheter som gavs av att använda dessa två programvaror under projektet.  

B.4.1 Hämta fakta från källor 
I första hand gjordes en litteraturstudie via internet. Genom att använda sökmotorn Google hittades 
godtyckliga källor genom att använda sökord som “Apache NiFi”, “Apache Kafka” och “Apache NiFi vs 
Apache Kafka”. Majoriteten av källorna som genomsökas från dessa sökningar var delar av de officiella 
hemsidorna för både Apache NiFi och Apache Kafka men även andra vetenskapliga artiklar vars innehåll 
var passande. 

B.4.2 Erfarenheter av programvaran  
Då både NiFi och Kafka användes inom projektet för att strömma data så analyserades resultatet från 
slutprodukten samt de erfarenheter och uppfattningar som de olika projektmedlemmarna fick under 
projektet. Detta användes sedan för att besvara frågeställningarna. 

B.5 Resultat 
Under denna rubrik presenteras skillnaderna samt likheterna mellan just NiFi och Kafka. De olika 
skillnaderna kommer att visas i form av tabeller ifall de är klara ja eller nej frågor, annars i form av text 
från vetenskapliga artiklar samt egna erfarenheter. 
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B.5.1 Resultat av källor i tabellformat  
Tabell B.1 och tabell B.2 visar ifall vardera programvara har eller inte har en viss funktionalitet. 
 
Tabell B.1: Likheter mellan NiFi och Kafka [33] [35] 

Programvara Open Source Cross-plattform Fungerar i kluster Strömmar i realtid 

NiFi X X X X 

Kafka X X X X 

 
Tabell B.2: Skillnader mellan NiFi och Kafka [33] [35] [40] 

Programvara Kan starkt modifiera 
data som strömmas 

Kan spara data som 
strömmas 

Kan välja kösystem Kan hantera data av 
större storlek 

NiFi X  X X 

Kafka  X   

 
I tabell B.3 visas några exempel på företag som använder just NiFi samt Kafka Streams.  
 
Tabell B.3: Exempel på företag som använder NiFi samt Kafka Streams [38] [39] 

Företag NiFi Kafka Streams 

Micron X  

Macquarie Telecom Group X  

Dovestech X  

Flexilogix X  

Onyx Point X  

The New York Times  X 

Zalando  X 

Line  X 

Rabobank  X 

Trivago  X 

 

B.5.2 Resultat av källor 
En av de saker som sägs om Kafka och som ofta upprepas är att Kafka har väldigt låg latens, alltså att det 
tar ytterst kort tid att skicka data mellan systemen [40]. Kafka kan själv även minska sin latens ännu mer 
genom att lägga till flera konsumenter som tar emot data från samma topic. Det finns därför ingen exakt 
siffra på denna latens vilket gör det svårt att perfekt jämföra motsvarande aspekt hos NiFi. Det är dock 
inget som sätts tyngd på under specifikationen av NiFi, som istället står för just styrka samt pålitlighet. 
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Eftersom Kafka även som sagt har det enkelt för att minska sin latens så är hastighet något som just Kafka 
triumferar i, i jämförelse med NiFi. 
 
Den största skillnaden mellan dem är självfallet det unika gränssnittet som NiFi tillför, något som Kafka 
inte har. Med gränssnittet tillkommer många fördelar. Förutom att det gör det lätt att sätta upp ett flöde 
genom att bara klicka och dra utan någon kodning alls så tillåter det även användaren att följa hela flödet 
från början till slut i realtid. Det ingår massvis med inbyggda processorer som hanterar dataströmmar på 
önskvärda sätt, vilka båda handlar om att hämta samt skicka data från godtyckliga platser men framförallt 
om att modifiera dataflödet. Detta är något som Kafka inte är till för vilket istället är något som NiFi 
huvudsakligen är till för och är därav själva komplementet till Kafka inom den aspekten. NiFi kan även 
modifiera flödet samtidigt som data strömmas. Kafka konfigureras istället direkt genom Scala- eller 
Javakod och begränsas snabbt med vad som kan göras med dataströmmen i jämförelse med NiFi.  
 
Både programvarorna är starkt skalbara. För NiFi gäller det bara att lägga till fler processorer och för 
Kafka gäller det att lägga till fler producenter och konsumenter. Båda kan även läggas till i ett kluster och 
utvidgas genom att lägga till fler noder. Detta är en viktig funktionalitet inom modern teknik och är 
någonting som båda har. 
 
Värt att nämna är även att både programvarorna är väl dokumenterade på respektives hemsida. Där gås 
det in på djupet både vad de är till för och hur man använder dem. 
 

B.5.3 Resultat från egna erfarenheter 
Båda programvarorna fungerade bra i slutändan och fullgjorde sina mål där NiFi tog emot och 
modifierade dataflödet medan Kafka skickade vidare strömmen till klustret, något som NiFi ej kunde. 
NiFi var enkelt att installera och det gick snabbt att starta ett flöde medan Kafka tog lite längre tid då även 
Zookeeper var ett måste att ha, något som inte planerades då det ej skulle användas som ett kluster. NiFi 
kan också använda sig av Zookeeper när det används i ett kluster men Kafka är tvungen att ha det för att 
fungera överhuvudtaget då den alltid består av ett kluster bestående av en nod eller flera. Att konfigurera 
Kafka krävde väldigt lite javakod vilket gjorde att det var enkelt när alla komponenter var tillförda och att 
konfigurera NiFi gjordes enkelt med dess gränssnitt då det tydligt stod var en error uppstod och vad som 
saknades. Då alla projektmedlemmar aldrig hade använt dessa tekniker förut som uppstod såklart ett 
flertal problem hos dem både innan det fungerade men det var inte någon av dem som stack ut mer inom 
den aspekten. Under projektets gång så upptäcktes som sagt tidigt att en av de nyckel-processorerna i 
flödesschemat i NiFi som skulle skicka dataströmmen vidare till klustret ej fungerade på grund av hur 
utdaterat det var. Det skulle säkert kunna åtgärdas genom att bygga en egen processor för den åtgärden 
men kunskapen för att bygga den var inte någonting som någon projektmedlem hade, inte heller tiden för 
att lära sig det. Då NiFi består av många inbyggda processorer så finns risken att andra processorer inte 
fungerar heller som de borde. Detta är såklart ett problem som NiFi har som inte förväntades och som då 
kunde åtgärdas med hjälp av Kafka. Inget test gjordes för att se ifall Kafka kunde skicka eller ta emot från 
andra källor än de som användes vilket gör det svårt att jämföra ifall Kafka har fler val inom den 
aspekten, men vad som vets är i alla fall att Kafka har starka förmågor att skicka vidare data med hjälp av 
Kafka konsument. 
 

54 



 

B.6 Diskussion 
Som kan ses i tabell B.1 så kan det observeras att alla kan använda dem på alla operativsystem vilket gör 
dem både enkelt tillgängliga. Samtidigt har de samma funktionalitet att kunna strömma i realtid, fungera i 
kluster och både är skalbara på något eller annat sätt. De kan även såklart både ta emot data och skicka 
vidare data vilket gör dem lika. Efter dessa likheter så börjar det dock tunna ut med funktionaliteter och 
möjligheter som de två delar på och de börjar därefter se mer olika ut.  
 
I tabell B.2 kan flera skillnader observeras mellan dem, vissa större än andra. Den stora skillnaden är 
möjligheten att kunna modifiera dataflödet. Anledningen till att det i tabellen står “starkt modifiera” är på 
grund av att Kafka kan modifiera dataflödet med hjälp av javakod men är helt enkelt inte designat för det. 
Att klarar av större utmaningar inom det klarar den inte av vilket är något som NiFi istället i stort sett är 
till för. Därav är de väldigt olika inom den aspekten och ger lite ideér om vilken programvara man borde 
använda ifall fokuset ligger på att modifiera dataflödet eller inte. 
 
Den andra stora skillnaden är möjligheten att kunna spara all data som strömmas som Kafka har möjlighet 
att göra men som NiFi ej har. Eftersom Kafka inte bara är till för att strömma data men även att lagra data 
så tillkommer den möjligheten, fast då gås det lite ifrån just dataströmning och in mer på datalagring men 
är värt att nämna. 
 
Om man bara jämför tabellerna snabbt så ser det ut som att NiFi är ganska överlägsen när det handlar om 
att hantera dataflöden då den har många fler möjligheter och ett helt eget gränssnitt som gör allting 
mycket simplare och ger en mycke bättre överblick över hela flödet. Även då Kafka ser ganska dåligt ut i 
jämförelse så är Kafka en väldig populär programvara som används av mycket större och igenkända 
företag än de som använder NiFi vilket kan ses från tabell B.3. Genom att då tänka tillbaka till det som 
skrevs i teorin så sades det att Kafka är ett mycket större system som hanterar mycket mer än bara att 
strömma data från en plats till en annan. Alltså att bara använda Kafka på det sättet som gjordes i 
projektet är ganska ovanligt, utan ifall Kafka används så används alla dess funktioner för att både 
strömma data men även lagra data. Sammanfattningsvis om man kollar på just aspekten av att strömma 
data vilket är det som behandlas i denna rapport så är NiFi den bättre mjukvaran. Med ett eget gränssnitt 
och möjligheten att modifiera dataflödet fritt samt fler små fördelar ger NiFi övertaget över Kafka när det 
gäller att strömma data och är då den programvaran man borde välja om det är just det man letar efter.  
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B.7 Slutsats 
Här besvaras alla frågeställningar som ställdes i början av rapporten genom att dra slutsatser på det som 
har skrivits. 

B.7.1 Vad är det stora skillnaderna inom dataflöde mellan NiFi och Kafka? 
Som nämns under diskussionen så fanns det klara likheter men även väldigt klara och viktiga skillnader 
mellan dem. Den största skillnaden är faktumet att NiFi är gjord för att kunna hantera, modifiera och 
problemlösa dataflödet som strömmas igenom systemet. Detta är någonting som just Kafka inte är till för 
utan som är starkare inom förmågan att ha låg latens och kunna lagra data när så önskas. Utöver det fanns 
det flera olikheter såsom att NiFi kan hantera data av större storlekar och kan välja kösystem men det är 
de förstnämnda som är de större märkvärdiga skillnaderna mellan dessa två mjukvaror. 

B.7.2 Vad finns det för fördelar med att samverka NiFi med Kafka? 
Resultatet av projektarbetet är ett fungerande exempel på hur man kan samverka NiFi och Kafka 
tillsammans. Dock är det inte något typiskt exempel på samverkan mellan dem, att använda Kafka för att 
sluta kontakten till klustret endast för att en viktig processor i NiFi var utdaterad. Faktum är att just 
samverkan mellan NiFi och endast Kafka streamer är förmodligen ganska sällsynt på grund av att NiFi 
klarar av det Kafka streamer gör själv. Att istället samverka NiFi och hela Kafka ger istället flera fördelar. 
Ett exempel är att då kan Kafka användas till att hämta och skicka data snabbt och smidigt samtidigt som 
data kan lagras och hämtas upp. Sedan kan NiFi kopplas ihop med det systemet för att hantera alla 
svårigheter som har med modifiering och liknande av själva dataflödet för att sedan skicka tillbaka det till 
Kafka. Genom att samverka på detta sätt tillkommer alla fördelar som vardera programvara erbjuder i ett 
och samma system. 
 
 
  

56 



 

C. Joakim Elgh - Undersökning av attackyta i 
projektgruppens distribuerade lagring  

C.1 Inledning 
Då projektgruppen utvecklat ett system som kommer hantera och lagra känslig information från uppemot 
1000 IoT-taggar som kontinuerligt strömmar data kommer säkerhet i flera aspekter vara viktigt att ha i 
åtanke under utveckling av systemet.  
 
Systemet kommer hantera lagring av känslig information i en distribuerad datalagring med Apache Ignite. 
Denna rapport kommer undersöka vilka gränsytor, logiska och fysiska, som finns mot Apache Ignite för 
att får en bild av vilka möjliga sårbarheter som finns mot projektgruppens lagring.  

C.1.1 Syfte  
Vikten i att identifiera olika attackytor och kända attackmetoder ligger i att, med hjälp av denna analys, 
kunna förebygga att systemet utsätts för attacker samt att föreslå högprioriterade åtgärder kopplat till 
projektgruppens krav.  

C.1.2 Frågeställning 
För att uppfylla syftet med rapporten och ge läsaren en start på säkerhetsarbetet kommer följande 
frågeställningar besvaras:  
 

1. Vilken fysisk attackyta mot projektgruppens datalagring i den distribuerade databasen är av 
högsta prioritet att åtgärda?  

2. Vilken logisk attackyta mot projektgruppens datalagring i den distribuerade databasen är av 
högsta prioritet att åtgärda?  

3. Vilka är det viktigaste åtgärderna för att minska attackytan?  

C.1.3 Avgränsningar 
För att begränsa undersökningen av attackyta mot systemet så kommer analysen att begränsas till den 
distribuerade lagringen i Ignite som projektgruppen satt upp. Analysen kommer att utföras med hjälp av 
en förenklad undersökningsmetod som resulterar i ett antal attackpunkter. Dessa attackpunkter kommer 
sedan relateras till varsin pelare i CIA-triaden för att skapa en tydlig presentation av sårbarheter i 
systemet.  
 
Denna rapport kommer även avgränsas till att behandla den systemarkitektur som projektgruppen tagit 
fram och den konfigurationen projektgruppen gjort i Ignite. Då projektgruppens lagring endast kommer 
lagra den strömmade datan från IoT-taggarna så kommer fokus i rapporten att vara attackytor och skydd 
av denna data.  

57 



 

C.2 Bakgrund 
När det kommer till säkerhet inom it-system så har hackare ett orättvist övertag mot försvararna, 
systemutvecklarna [41]. Hackare behöver bara hitta ett enda säkerhetshål, även kallat attackvektor, i 
systemet för att kunna läsa, ändra eller förstöra skyddad data. Hackare kan dessutom själva välja den 
tidpunkt och plats attacken utförs från. Utvecklare måste därför fokusera på att täcka alla möjliga 
attackvektorer in till systemet, och kan tvärtemot hackaren inte fokusera på en enda. En stor utmaning för 
utvecklare är att förstå vilka vilka attackvektorer som finns mot systemet, och att kontinuerligt bli 
medveten om nya säkerhetsbrister. Detta har gett upphov till att exempelvis företag som utvecklar system 
där information måste skyddas, behöver finna metoder för att förstå den attackyta, summan av 
attackvektorer, som finns mot systemet.  
 
The Open Web Application Security Project (OWASP) är ett exempel på en organisation som jobbar med 
att göra information om mjukvarusäkerhet öppet för alla, både att ta del av men även att bidra till [42]. En 
metod av OWASP för att undersöka en attackyta i ett system har valts för utförandet av denna rapport och 
beskrivs i avsnitt C.4.  

C.3 Teori 
Detta avsnitt kommer gå igenom den teori som ger en bakgrund och förståelse över vad en attackyta är, 
CIA-triaden, viktiga konfigurationer projektgruppen gjort i den distribuerade datalagringen i Ignite.  

C.3.1 Attackyta 
En attackyta är den totala summan av sårbarheter som kan användas för att utföra en attack mot ett system 
[43]. Termen attackyta kan lätt förväxlas med termen attackvektor, men ytan är vad som kan attackeras 
medan en vektor är det medel som används för att göra en attack. Exempelvis är en attackvektor det som 
som används för att komma åt informationen genom en viss sårbarhet i en attackyta.  
 
En attackyta kan vara digital eller fysisk, där en digital attackyta är den totala summan av sårbarheter i 
anslutna hårdvaror och mjukvaror. Exempelvis så bör antalet rader kod som exekveras vara så litet som 
möjligt, då antalet möjliga sårbarheter ökar ju mer kod som måste exekveras. Fysiska attackytor 
inkluderar tillgången till alla slutpunkter i de enheter som finns i systemet, som exempelvis stationära 
datorer, bärbara datorer, mobila enheter, USB-portar med mera. Fysiska attackytor är möjliga vägar in till 
digitala attackytor.  

C.3.2 CIA-triaden 
CIA-triaden är en modell utvecklad för att hjälpa människor som utvecklar IT-system att analysera viktiga 
aspekter av säkerhet [44][45]. “CIA” är ej att förväxla med den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten 
“Central Intelligence Agency”, utan står här för Confidentiality, Integrity, Availability och kan ibland 
förkortad AIC för att inte skapa just denna förvirring.  
 
De tre begreppen Confidentiality, Integrity och Availability kan tyckas låta simpelt men är mycket 
täckande för de viktigaste säkerhetsaspekterna hos en organisation om de är väl underhållna, då det oftast 
är attacker inom dessa kategorier som utförs mot ett IT-system [45].  
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Detta avsnitt kommer förklara de tre CIA-triad-begreppen var och ett för sig.  

C.3.2.1 Sekretess 
Confidentiality översätts ofta till svenska som Sekretess [46] och beskrivs enligt svensk standard som 
egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehöriga individer, enheter, eller 
processer [47], det vill säga att hålla information hemlig från obehöriga under varje del av en process där 
ett system tas fram, utvecklas och levereras.  
 
Genom kryptering av information, strikta åtkomstregler, klassificering och utbildning av personal samt 
användare i varje steg och del av utvecklingskedjan kan Sekretess uppnås. Sekretess kan delas upp 
ytterligare genom skydd av privat och hemlig information, där privat information är information relaterat 
till en eller flera personer och hemlig information är information relaterat till en verksamhet [47].  

C.3.2.2 Riktighet 
Integrity översätts ofta till svenska som Riktighet [46] och beskrivs enligt svensk standard som 
egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten gällande tillgångar [47], och handlar om att 
säkerställa att informationen i systemet alltid är det som förväntas och att motverka att otillåtna 
modifieringar görs av någon oavsett om denne är befogad eller ej.  
 
Genom exempelvis åtkomstregler, felhantering, säkerhetskopior, kryptering och intrångsdetektering kan 
Riktighet hos informationen uppnås [46][47].  

C.3.2.3 Tillgänglighet 
Confidentiality översätts ofta till svenska som Tillgänglighet [46] och beskrivs enligt svensk standard som 
egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid begäran av behörig enhet [47], och handlar då i stort 
sett om att förhindra denial-of-service (DoS) attacker [46] och se till att eventuell nertid.  
 
För att motverka attack mot tillgängligheten krävs skydd mot fysiska attacker, olyckor eller katastrofer, 
överbelastning av systemet och att hindra att systemet kraschar. Det är oerhört viktigt att det alltid finns 
möjlighet till, och att alltid ta, säkerhetskopior på informationen för att försäkra sig om att information 
finns kvar även om systemet skulle fallera [46].  

C.3.3 Distribuerad databas med Apache Ignite 
Då Apache Ignite beskriv i huvuddelen av rapporten (avsnitt 3.4) hänvisas läsaren dit för teoretisk 
bakgrund till Apache Ignite. Vad som är viktigt att känna till i denna rapport är hur projektgruppen valt att 
konfigurera den distribuerade lagringen i Apache Ignite vilket beskrivs i detta avsnitt.  
 
Då lagring i Ignite genom sin grundkonfiguration endast lagrar data i RAM-minnet för att skapa snabbhet 
är en viktig konfiguration som projektgruppen gjort att aktivera “persistence” vilket gör att Ignite även 
spar ner data på disk. Då denna funktion är aktiverad kommer data att finnas kvar även om systemet 
oväntat skulle stängas av. 
 
En annan viktig konfiguration gruppen valt att gjort är att aktivera transaktioner, vilket innebär en säkrare 
metod för att läsa och skriva data till lagringen. Transaktioner är något Apache Ignite har inbyggt stöd för 
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[48].  Detta är en viktig del för att uppfylla ACID-modellen och hög konsistens inom lagringen [49]. 
Konsistens inom databaslagring kan förklaras genom exempelvis om det på två ställen i databasen finns 
information om en persons lön, ska det på båda ställena stå samma lön [50].  

C.4 Metod 
För att få en förståelse för innebörden av CIA-triaden, olika tillvägagångssätt för att uppfylla modellen 
samt tillvägagångssätt för att undersöka ett it-systems säkerhet har digitala artiklar och 
undervisningsmaterial studerats. För att hitta information gjordes sökningar på Google med sökningar 
som “Method for attack surface analysis”, “CIA trinity” och “Improving software security”. Sökresultaten 
som undersöktes valdes utifrån att analysmetoden skulle vara anpassat till ett mindre system. Denna 
studie låg till grund för teorin och slutsatser som drogs relaterade till säkerhetsproblem hos den 
distribuerade databasen. De artiklar som undersöktes handlade i huvudsak om vad CIA-triaden innebär, 
metoder för att uppfylla CIA, möjliga konfigurationer i Apache Ignite för att uppfylla CIA samt vanliga 
attackytor i IT-system.  
 
Projektgruppen har även startat en egen distribuerad lagring i Ignite och erfarenheter har även samlats in 
därifrån.  
 
Efter ovan nämnda steg utfördes en analys av hur attackytan i systemet såg ut för att förstå vilka 
sårbarheter som finns, och sedan sorterades sårbarheterna i tre olika kategorier enligt CIA-triaden. Utifrån 
vilka sårbarheter som hamnade under de olika kategorierna kunde förslag för åtgärder för att minska 
attackytan tas fram.  
 
Det finns metoder beskrivna för att utföra analys av attackyta, och till denna rapport har en simpel och 
pragmatisk metod beskriven av OWASP [51] valts och beskrivs i C.4.1. 

C.4.1 Analys av attackyta  
Det första steget i att analysera attackytan i ett system är att visualisera systemet genom skisser och texter 
[52]. Det är viktigt här att fokusera på de delar av systemet som en hackare är intresserad av, vilket 
exempelvis kan vara användargränssnitt med formulär och fält, HTTP headers och cookies,  API:er, filer 
eller utvecklarens in/utvägar i systemet.  
 
För att få en bild av vilka attackpunkter som finns kan användarfall gås igenom och notera vilken väg 
information tar, hur information valideras, vilka resurser som används och vilka andra system som är 
involverade. Till en början kan modellen av attackytan vara grov, men så fort arbetet med att minska 
attackytan börjar, eller ju djupare man gräver, kommer en bättre bild att fås. Antalet attackpunkter kan 
snabbt bli många och kan därför grupperas. I denna undersökning kommer det finnas tre grupperingar, 
vilka är de tre pelarna i CIA-triaden.  
 
För att sedan kunna prioritera arbete kan högrisksområden identifieras, vilket ofta är attackpunkter som 
kan kommas åt på avstånd, och speciellt punkter som tillåter anonym publik åtkomst.  
 
När ovan nämnda steg är genomförda finns en förståelse för hur attackytan ser ut, och arbetet med att 
minska attackytan kan börja. Bilden av attackytan ska sedan uppdateras kontinuerligt medan 
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säkerhetsarbetet utförs. Frågor som kan ställas under arbetets gång är “Vad har förändrats?”, “Vad görs 
annorlunda?” och “Vilka nya attackvektorer har öppnats?”.  

C.5 Resultat 
I detta avsnitt redovisas de resultat som kommits fram till med hjälp av tidigare beskriven metod.  

C.5.1 Undersökning av attackyta i projektgruppens kluster 
En första skiss över systemet och de kommunikationsvägar som finns mellan olika delsystem visas i Figur 
C.1, där NUC nummer 2, 3, 4, 6, 7 och 8 är de datorer som innehåller projektgruppens kluster med Ignite. 
Samtliga NUC:ar kommunicerar över över en nätverks-switch genom trådat nätverk (alltså ej WiFi).  
 

 
Figur C.1: Skiss över systemet där klustret uppbyggt med Ignite ingår  

 
Ytterligare uppdelning av systemet gjordes och visar uppdelning av slutanvändare av systemet och 
presenteras i Figur C.2. Uppdelning visas genom tre streckade rutor i färgerna blå, grön samt orange. 
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Figur C.2: Uppdelning av systemets slutanvändare 

 
Den blå rutan visar den del av systemet som genererar data och är den dataström och källa som 
information hämtas in till projektgruppens lagring från. Den data som kommer in här antas just nu vara 
korrekt, och tillhöra den uppsättning IoT-taggar som tillhör systemet. Då det vid slutförande av projektet 
inte fanns någon riktig strömning av IoT-data skapades ett antal filer som med jämna mellanrum 
hämtades, och på så vis simulera ett inkommande flöde. Innehållet i filerna skrevs för hand av 
projektgruppens medlemmar. Ingen kontroll av datat eller dess innehåll görs, utan formateras till önskat 
format och skickas sedan till Ignite för lagring och visualiseringen för utritning. 
 
Den gröna rutan visar visualiseringen och är den del av systemet som i huvudsak kommer att användas av 
slutanvändare. Här kommer en dataström med information om objekt kontinuerligt tas emot och ritas ut. 
Användaren kan kommunicera med datalagringen genom de funktioner som finns i visualiseringen för att 
begära historisk data. För att begära data ur lagringen i Ignite finns ett antal formulär att fylla i, samt val 
av vilka formulär som ska ingå i sökningen. Användaren kan välja att skriva in tidsintervall, ID och/eller 
objekttyp. Tidsintervallet väljs genom en datumväljare och skrivs ej in för hand, medan ID och objekttyp 
skrivs in i varsin inmatningsruta. Innan sökförfrågan skickas så görs kontroll av att starttiden är före 
sluttiden samt att ID är en integer. Om dessa kriterier inte uppfylls skickas ingen förfrågan.  
 
Den orangea rutan visar Back-end-delen av systemet, vilket innehåller mottagande av data (från blå 
rutan), lagring av denna data samt transformation av och leverans av denna data till visualiseringen (den 
gröna rutan). Denna del kommer slutanvändare inte att ha tillgång till, utan endast IT-administratörer eller 
systemutvecklare autentiserade att arbeta med systemet kommer arbeta här. Då lagringen för tillfället inte 
har något sätt att kontrollera att den inkommande datan är korrekt finns här en risk.  
 
Samtlig information kommunicerar okrypterat över ett lokal nätverk.  
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C.5.2 Sekretess i projektgruppens kluster 
Tabell C.1 samlar identifierade risker kopplat till sekretess.  
 
Tabell C.1: Identifierade risker kopplat till sekretess 

Risk nr Beskrivning av risk 

S.1 Många IoT-taggar som kan skicka känslig information över mobilnät. Risk för att 
obehöriga avlyssnar taggarna innan det når projektgruppens hantering av data. Ligger utom 
projektgruppens ansvar.  

S.2 Inkommande data ritas ut i visualiseringen direkt, vilket gör att användare av systemet 
(visualiseringen) får direkt tillgång till information som eventuellt kan vara 
sekretessbelagd.  

S.3 En ny instans av Ignite som startas hittar automatiskt övriga instanser av Ignite som är 
startade på samma nätverk. Risk att någon med tillgång till det lokala nätverket samt 
korrekt konfigurerad instans av Ignite enkelt får tillgång till datalagringen. 

S.4 Data som skickas mellan de olika delsystemen skickas i klartext. Risk att någon med 
tillgång till nätverket kan lyssna av kommunikation och direkt få tillgång till data som 
kommuniceras mellan delsystemen.  

S.5 Data i projektgruppens Ignite är ej krypterat eller på något sätt skyddat med exempelvis 
lösenord eller autentisering.  

S.6 Det saknas begränsningar för vilken data som kan hämtas i historie-vyn. Detta gör att 
användare av visualiseringen enkelt kan få tillgång till samtlig information lagrad i Ignite.  

S.7 Då den lagrade datan ej är krypterad eller på annat sätt skyddad finns en risk att om en nod 
stjäls kan information enkelt kommas åt av obehöriga.  

 
Detta är den kategori som uppenbart inneburit flest säkerhetsbrister, samt minst redan implementerade 
åtgärder.  

C.5.3 Riktighet i projektgruppens kluster 
Tabell C.2 samlar identifierade risker kopplat till riktighet. 
 
Tabell C.2: Identifierade risker kopplat till riktighet 

Risk nr Beskrivning av risk 

R.1 Systemet litar på att den inkommande datan från IoT-taggarna är korrekt och ej skadlig. 

R.2 Användare av visualiseringen har tillgång till att skriva in valfritt sökord i inmatningsrutan 
för objekttyp, där risk för skadlig kod kan injekteras. Åtkomst till visualiseringen är endast 
lokal. 

R.3 Om en obehörig får tillgång till nätverket som systemet kommunicerar över kan åtkomst till 
lagringen fås genom att starta en egen instans av Ignite, och därmed kan information 
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modifieras.  

 
Projektgruppen har haft visst fokus på att uppnå hög riktighet och konsistens i datalagringen, vilket har 
resulterat i ett antal åtgärder för att uppnå detta. Data som lagras i projektgruppens datalagring ändras 
aldrig, utan varje gång data från ett objekt strömmas in i lagringen sparas det separat. Varje objekt får en 
unik nyckel bestående av en tidsstämpel då datat skapades samt det unika ID själva IoT-taggen har som 
genererade datat. Detta gör att lagringen har god konsistens då varje information om varje objekt vid varje 
tidpunkt endast sparas en gång och aldrig ändras. Data sparas ned i flertalet kopior på olika noder både i 
minnet, men även på disk, för att säkerställa att information alltid finns kvar om någon eller samtliga 
noder skulle krascha eller kopplas ur systemet tillfälligt. För att säkerställa att det är samma information 
som skickas och når destinationen har ACID transaktion implementerats.  

C.5.4 Tillgänglighet i projektgruppens kluster 
Tabell C.3 samlar identifierade risker kopplat till tillgänglighet. 
 
Tabell C.3: Identifierade risker kopplat till tillgänglighet 

Risk nr Beskrivning av risk 

T.1 Tester av inströmning av stor trafik av data har ej gjorts och det finns därför i dagsläget 
ingen bild över lagringens begränsningar gällande hantering av stor trafik inkommande data. 
Risk för att, om detta sker, tillgängligheten begränsas.  

T.2 Om en nod eller ett delsystem kraschar behövs manuellt arbete för att starta om noden eller 
delsystemet.  

T.3 Då all data lagras på samma fysiska plats finns risk att all data försvinner vid exempelvis 
brand eller inbrott.  

T.4 Många personer har för tillfället tillgång till det rum där projektgruppens lagring befinner 
sig, och det finns då risk att obehöriga kan komma åt data eller av misstag göra otillåtna 
ändringar i systemet.  

 
Projektgruppen har haft visst fokus på att uppnå korrekt tillgänglighet i systemet. All data som skickas in 
till lagringen sparas alltid över flera noder som säkerhetskopior. Detta gör att data alltid kan nås om en 
nod kraschar eller kopplas ur.  

C.6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som kommits fram till genom att diskutera den använda metoden samt 
prioritering av funna risker.  

C.6.1 Metoden 
Många metoder som utvärderades under planeringen av metodvalet visade sig vara lämpade åt stora 
mjukvarusystem där många personer är inblandade och rapporterna förväntas bli väldigt mycket större än 
begränsningarna av denna rapport. Detta gjorde att den förenklade metoden av OWASP valdes, och det 
gick på ett enkelt och systematiskt sätt att ge en överblick av vart i systemet det finns möjliga sårbarheter. 
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Rimligt är att anta att många av de metoder som valdes bort hade givit en ännu säkrare bild av attackytan 
då många metoder även innebär djupgående analyser av den kod som bygger upp systemet bland annat.  
 
För att få en uppdelning av riskerna användes CIA-triaden, vilket resulterade i en tydlighet samt stark 
koppling till det faktiska projekt som projektgruppen utfört. Den starka kopplingen kommer från just 
fokuset på att uppnå hög riktighet i systemet.  

C.6.2 Prioritering av riskhantering 
Projektgruppen har under utvecklingen av systemet, på begäran av kunden, fokuserat på att upprätthålla 
hög riktighet i systemet. Detta har gjort att många triviala säkerhetsproblem inte har åtgärdats, främst när 
det kommer till sekretess och tillgänglighet.  
 
Vid val av vilka säkerhetsrisker som ska prioriteras bör, i första hand, attackpunkter som kan nås på 
avstånd och speciellt punkter med publik åtkomst prioriteras. I projektgruppens fall är det de fysiska 
riskerna som löper störst risk att utsättas för attack som kan utfärdas av icke auktoriserade personer. 
Därför bedöms fysiskt skydd hårdvara att ha hög prioritet att implementera, speciellt vid installation hos 
slutanvändare. Detta för att inte riskera att data av misstag modifieras av obehöriga.  
 
Då ingen del av det logiska systemet har publik åtkomst bör fokus läggas på de områden som 
slutanvändare kommer att ha kontakt med samt den ingång där data kommer in till systemet. De logiska 
säkerhetsrisker som bör prioriteras att åtgärda för projektgruppen bör vara risker kopplade till riktighet 
och de punkter som berör slutanvändare samt datainsamlingen. Därför bedöms R.1 samt R.2 i tabell C.2 
vara av hög prioritet. Dessa punkter rör områden är där data kommer in i systemet eller misstag kan göras, 
och därmed är det där data bör kontrolleras.  

C.6.3 Fortsatt säkerhetsarbete 
Ovan nämnda förslag är baserade på att systemet i sitt nuvarande skick endast är ett bevis på koncept. Om 
systemet senare ska arbetas vidare på för att till slut nå en marknad, så kommer alla kategorier av risker 
vara lika viktiga, och med samma prioritetsordning som innan. Det vill säga i första hand attackpunkter 
som kan nås på avstånd och speciellt punkter med publik åtkomst. Därefter bör det noggrant testas och 
säkerställas att information hanteras korrekt inom systemet, att all information kommer fram till sin 
mottagare och att inga värden på datat förändras.  
 
Utvärdering av de funna riskerna bör göras för att få en förståelse av hur de på bästa sätt kan åtgärdas. 
Vidare bör systemet genomgå en ny analys för att förstå vilka förändringar som gjorts i systemet, den väg 
data transporteras och på vilket sätt attackytan förändrats. Då den metod som används i denna 
undersökning har varit en förenklad undersökningsmetod har rimligen flertalet attackpunkter missats, och 
mjukvaran bör undersökas djupare. Exempelvis kan undersökning av vilken typ av skadlig kod som kan 
skrivas in i visualiseringens inmatningsrutor utföras.  

C.7 Slutsats 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som ställdes i rapportens början.  
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C.7.1 Vilken fysisk attackyta mot projektgruppens datalagring i den distribuerade 
databasen är av högsta prioritet att åtgärda? 
För tillfället kan projektgruppens lagring nås fysiskt genom att få tillgång till det rum som hårdvaran 
befinner sig i, vilket många personer i dagsläget har, inklusive personer som ej känner till systemet. 
Systemet löper även en risk att skadas fysiskt genom katastrof eller olycka där hårdvaran förstörs.  

C.7.2 Vilken logisk attackyta mot projektgruppens datalagring i den distribuerade 
databasen är av högsta prioritet att åtgärda? 
Då projektgruppen haft höga krav på att upprätthålla hög riktighet inom lagringen har väsentliga åtgärder 
gjorts för att uppnå detta inom lagringen. Däremot saknas idag kontroll av inkommande data, samt att 
endast ett fåtal kontroller av inmatningsdata i visualiseringen. Detta anses vara viktigt för att säkerställa 
att inkommande data samt förfrågningar ej innehåller skadlig kod eller felaktig data.  

C.7.3 Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska attackytan? 
För att öka fysiskt kopplade säkerheten bör hårdvaran som lagringen finns på förvaras i ett eget rum med 
strikt begränsning på vem eller vilka som har åtkomst till rummet. Detta minskar inte bara risken att 
obehöriga påverkar lagringens riktighet, utan ökar även säkerhetsaspekterna kopplade till både sekretess 
och tillgänglighet. All data bör även säkerhetskopieras till en server på en annan fysisk plats för att 
undvika dataförluster vid katastrofer eller olyckor.  
 
För att åtgärda de prioriterade logiska säkerhetsbristerna bör kontroll av data implementerad på 
förslagsvis minst tre ställen. En kontroll direkt i datainsamlingen, NiFi, bör göras för att verifiera att 
inkommande data skapats av en trovärdig källa. I visualiseringen bör kontroll av inmatningsdata göras 
både i front-end-delen och i back-end-delen, där front-end i detta fall är webbapplikationen där 
användaren matar in data och back-end är i lagringen i Ignite. Kontrollen i front-end säkerställer att det 
inte skickas onödiga förfrågningar till lagringen, medan kontrollen i back-end fångar upp förfrågningar 
som ändå lyckats ta sig igenom front-end-kontrollen. Ytterligare utvärdering av systemet bör göras för att 
säkerställa att kontroller görs på rätt ställe  
 
Att underhålla och minimera ett systems attackyta är en ständigt pågående och iterativ process som kan 
göras om och om igen.  
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D. Joakim Forsberg  -  Back-end skriven i Node.js vs 
python 

D.1 inledning 
JavaScript har traditionellt setts som ett front-end språk tillsammans med HTML och CSS. Dessa är 
ledande inom webbapplikationer och front-end visualisering, men sedan Node.js miljön kom kan man nu 
använda JavaScript i back-end också. Denna rapport kommer att fokusera på att få en övergripande 
förståelse för Node.js och hur det jämför med python som back-end.  

D.1.1 Syfte 
Node.js och python är båda etablerade i back-end utveckling. Båda kan användas för att programmera en 
server med komplex funktionalitet. Även om de kan användas till samma sak har de olika design idéer, 
vilket leder till att de har sina för- och nackdelar i olika projekt. 
  
En jämförelse görs för att få en förståelse för python och Node.js, hitta deras styrkor och begränsningar 
och få en förståelse när den ena kan vara bättre än den andra.  

D.1.2 Frågeställning 
För att få en bättre förståelse för de två olika språken och deras styrkor och begränsningar kommer denna 
rapport att försöka svara på dessa frågor:  
 

1. Vad är skillnaderna mellan en back-end skriven i python och Node.js? 
2. När ska man välja de två olika språken? 

D.1.3 Avgränsningar 
Flera avgränsningar har gjorts i denna rapport då det finns många små skillnader mellan python och 
Node.js. Denna rapport kommer inte att ta upp ämnen som säkerhet och felhantering. Den kommer att 
fokusera på designen och prestandan av en server skriven i python och Node.js.  

D.2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges lite bakgrundsinformation om python och Node.js.  

D.2.1 Node.js 
Node.js utvecklades av Ryan Dahl 2009 och är ett open-source, JavaScript exekveringsmiljö. I början 
hade Node.js bara stöd från linux, men sedan dess har det utvecklats och idag stöds Node.js av de flesta 
plattformar och kan användas till en massa olika applikationer. För att kunna köra JavaScript kod utanför 
webbläsaren använder sig Node.js av Google’s V8 JavaScript engine, som översätter JavaScript koden till 
maskinkod [53].  
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D.2.2 Python 
Python skapades 1991 av Guido van Rossum och är ett språk som har fokus på läsbarhet och produktivitet 
[54]. 

D.3 Teori 
I detta avsnitt framförs teorin för python och Node.js för att ge kunskap om de två. Teorin som framförs 
är avsedd för personen som vill lära sig mer om de två olika och hur de fungerar mer i detalj.  

D.3.1 Node.js 
Som en asynkron händelsedriven JavaScript exekveringsmiljö är Node.js designad för att bygga skalbara 
och snabba servrar och applikationer. Den kan hantera flera olika anslutningar samtidigt med hjälp av en 
händelse-driven struktur. Om det inte finns något att göra kommer händelse-loopen att vila. Node.js 
använder sig också av icke-blockerande I/O vilket möjliggör denna design. Node.js är designat på så sätt 
att all JavaScript kod körs på en och samma tråd [55].  
 
Händelsedriven programmering är en typ av programmeringsparadigm som bygger på att programflödet 
reagerar på händelser. Händelser kan vara saker som användar inputs eller meddelande från andra trådar. 
Denna typ av programmering används ofta i webbapplikationer och användargränssnitt. 

D.3.2 Python 
Python är ett programmeringsspråk som fokuserar på läsbarhet och en lätt men elegant syntax. Python har 
många standardbibliotek som kan användas för att programmera men har också många andra bra bibliotek 
som kan användas. Då python har elegant syntax och en dynamisk typning är det ett väldigt bra språk för 
att skriva script, men också även större program [58].  

D.3.2.1 Trådning 
För att python ska kunna göra flera saker samtidigt behövs flera trådar som körs samtidigt.  

 
Figur D.4: Bild på hur trådning fungerar i python [62]. 
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I Figur 4 ser vi hur trådning fungerar i python. Program startar alltid med en tråd, sedan kan man skapa 
flera trådar, vilka då kommer att köras parallellt. Detta gör att programmet kan göra flera saker samtidigt. 
Python har stöd för detta med modulen _thread. Trådarna delar den globala datalagringen [59].  

D.4 Metod 
Metoden som använts för att besvara frågeställningarna var en litteraturstudie via internet. För att hitta 
lämpligt material har sökmotorn google använts med sökord som  “nodeJS”, “python”,  “multithreading”, 
“händelse-driven programmering” och “nodeJS vs python”. För att välja relevanta källor gjordes en 
analys först. Där rubrikerna inspekterades först, därefter analyserades innehållet och om de fortfarande 
verkar relevanta inkluderas källorna och informationen används. Källorna som använts är främst 
programmeringsspråkens egna hemsidor, men även andra källor har använts såsom bloggar och 
vetenskapliga artiklar.  

D.5 Resultat 
I tabell D.1 ser vi en översikt av resultatet som tagits fram med hjälp av metoden som nämndes tidigare.  
 
Tabell D.1: Översikt av skillnader mellan språken.  

Kategorier Python Node.js 

Design Trådning händelsedriven 

Hantera många användare Dåligt  Bra 

Inlärningskurva Lätt Lätt 

Prestanda Bra Bra 

Snabbhet Sådär Bra 

Dokumentation Bra Bra 

 
Som tabell D.1 visar så bygger python på en mer traditionell struktur med trådning och multiprocessing 
medan Node.js bygger på en händelsedriven struktur med sin icke-blockerande I/O. 

D.5.1 Händelsedriven programming 
Nedan undersöks processen för händelse-driven programmering i Node.js.  
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Figur D.1: övergripande bild av en händelse-driven applikation [61].  

 
I Figur D.1 ser vi en händelse-driven applikation och nedan kommer denna att gås igenom i mer detalj, 
förstå vad som händer.  
 
Värt att nämna är att LIBUV är ett bibliotek som används av node.js och LIBUV använder sig av trådar 
för att göra asynkrona I/O. Som standard har LIBUV 4 trådar som den använder [56].  
 
Applikationen gör ett icke-blockerande anrop till Node.js API. Där kommer det först till googles v8 
javascript engine som då gör om koden till c/c++ kod och paketerar det till en struktur. Detta körs sedan 
på en ny tråd som LIBUV förser Node.js med som då kommer ligga i bakgrunden och köra uppgiften som 
den blivit tilldelad. När tråden har gjort klart uppgiften gör den ett återanrop till Node.js:s tråd. Detta 
återanrop placeras då sist i händelse-kön som Node.js har. Alla LIBUV:s trådar är upptagna kommer 
uppgiften att läggas i en kö för köras när en tråd blir ledig.  
 
Huvud-loopen itererar genom händelse-kön och kontrollerar om någon av LIBUV:s trådar har gett 
upphov till en händelse. Då kommer huvud-loopen att utföra en respons för den händelsen. Den använder 
sig då av googles v8 JavaScript engine för att ge en respons till applikationen.  

D.5.2 Icke-blockerande I/O 
Blockerande I/O är när resterande javaScript kod måste vänta på att en icke-javaScript funktion har kört 
klart. Detta händer då händelse-loopen inte kan fortsätta köra JavaScript kod medan den icke-javaScript 
funktionen körs. Alla funktioner i node.js standardbibliotek finns som asynkrona versioner, vilket är 
icke-blockerande. Vissa har även blockerande motparter också. För att få en tydligare bild kommer ett 
exempel nedan med node.js modul filsystem att användas [57].   

 

Figur D.2: exempel på ett blockerande funktionsanrop [57].  
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Figur D.3: exempel på ett icke-blockerande funktionsanrop [57].  

 
I Figur D.2 ser vi ett exempel på ett blockerande anrop till filsystemet. Då kommer hela programmet att 
vänta på svar från filsystemet innan det fortsätter, det vill säga console.log(data) kommer att köras först 
då programmet har läst filen. Medan i Figur D.3 är ett exempel på ett icke-blockerande anrop, det vill 
säga moreWork() kommer att köras medan programmet läser från filen.  
 
Det kan var värt att nämna att det finns några mönster som bör undvikas om möjligt när man hanterar I/O 
då detta kan leda till oönskat resultat. Ett exempel på sådant mönster är att göra ett icke-blockerande 
anrop att läsa en fil och sedan göra ett blockerande anrop för att stänga filen, vilket kommer leda till fel.  

D.5.3 Trådning i Python 
För att kunna hantera flera användare använder sig python av trådning och multiprocessing.  
Nedan kommer ett exempel hur en sådan struktur kan se ut. 
  

 
Figur D.4: visar ett exempel på en struktur i python. 
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Som ni kan se i Figur D.4 så kommer python att ha en huvudtråd som ligger och lyssnar efter nya klienter. 
När en klient sedan ansluter skapar huvudtråden en ny tråd till den klienten.  

D.6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och metoden.  

D.6.1 Diskussion av Resultat 
Som kan ses i tabell D.1 kan man tro att Node.js skulle vara det självklara valet att använda som server 
språk. Men detta är inte helt korrekt då python har sina styrkor på andra ställen än vad som syns i 
tabellen.  
 
Node.js design gör att det kan hantera många klienter på en och samma gång, den har även en bra svarstid 
på klientens förfrågningar med hjälp av denna struktur. Men den har även sina begränsningar, då den kör 
all JavaScript kod på en och samma tråd så har den problem att hantera mer intensiva beräkningar. Detta 
kan man se om man kollar på hur strukturen är uppbyggd, detta gör att om intensiva beräkningar ska 
göras kommer hela servern att bli långsammare för alla användare. Medan i python kommer det inte att 
påverka alla användare lika mycket, servern kommer bli långsammare men inte i samma grad som för 
Node.js.  
 
Node.js skalar även mycket bättre än python som visas med tester[60], detta är en följd av Node.js design. 
Detta är för att Node.js kommer att använda sig av samma antal trådar oberoende av hur många klienter 
som ansluter till servern, jämfört med python som kommer att skapa en ny tråd till varje klient, vilket gör 
att antalet trådar kommer att öka linjärt med antalet klienter och Node.js kommer att vara konstant.  
 
En annan sak som kan vara värt att diskutera är deras dokumentation och inlärningskurva. Då detta är en 
viktig faktor när man ska välja server språk och få en förståelse när man ska välja den ena över den andra. 
Båda språken har bra dokumentation som kan användas. Python har fokuserat mera på en lätt och läsbar 
syntax medan Node.js bygger på JavaScript. Då python har funnits längre än Node.js så har den mer 
tillgänglig information online och mer etablerade ramverk som kan användas. Båda språken går lätt att 
lära sig.  

D.6.2 Diskussion av metod 
Metoden som använts är en litteraturstudie, vilket gör att all information och data inte framställs av denna 
rapport. Bara den mest nödvändiga informationen, den som tycks verka relevant. Även sökorden kan ha 
påverkat vilket resultat som ficks. Denna metod är alltså väldigt begränsad, men kan ge en bra förståelse 
och översikt av ett område som vill undersökas. Vilket passade bra till denna rapport.  

D.7 Slutsats 
I detta avsnitt besvaras frågeställningarna.  
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D.7.1 Vad är skillnaderna mellan en back-end skriven i python och Node.js? 
Det finns många likheter mellan språken men det finns även en del skillnader på de två. Den största 
skillnaden var deras design. Då Node.js är händelse-drivet medan python är trådat.  

D.7.2 När ska man välja de två olika språken? 
Det finns en del olika tillfällen då man ska välja de olika språken. Saker som kan vara värt att tänka på när 
man ska välja språk är: Vad ska servern användas till, vad kan utvecklarna för språk sen tidigare. Det man 
kan säga är att Node.js är ett bättre server språk då ens utvecklare kan JavaScript, men annars kan det var 
värt att ha python i åtanke. Node.js är bättre att använda då servern ska hantera många klienter och många 
I/O på en och samma gång. Medan python kan vara mer lämpligt då man ska bygga större servrar. 
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E.  Oliver Johns - SQL vs NoSQL: Svagheter, styrkor, 
och användningsområden för MySQL kontra Apache 
Ignite 

E.1 Inledning 
I denna rapport kommer databaser av sorten SQL och NoSQL att jämföras. Frågan kring vilken sorts 
databas som passar till vilket ändamål är vad som står i fokus i följande del av rapporten. Även 
framtidshorisonten för SQL- och NoSQL-databaser kommer att diskuteras. 

E.1.1 Syfte 
Data och IT är fält där stora framstegs görs med en takt som kan anses svår att hänga med i. Kraven på 
system och ambitionerna inom data har ökat markant under de senaste åren, detta medför att system och 
lösningar måste förberedas för mer nätverkstrafik, komplexare beräkningar, och mycket mer.  
 
I majoriteten av de IT-system som existerar idag finns det krav på datalagring, något som ofta möjliggörs 
med databaser. När man ska bestämma sig för vilken databas som ska användas bör man först bestämma 
om den ska vara SQL eller NoSQL. Detta valet kan vara väldigt avgörande för prestandan och överlag för 
hur väl databasen passar in i systemet. Att göra fel val och implementera en databas med andra ändamål 
än de systemet har kan leda till ödesdigra konsekvenser. Genom att få en klar bild av vad de två olika 
paradigmen innebär och vad de passar bättre och sämre för kan risken att välja fel minimeras. 

E.1.2 Avgränsningar 
Flera avgränsningar har gjorts i den här rapporten eftersom att både SQL och NoSQL är två väldigt stora 
områden som omfattar ofantligt många tekniker. I diskussionen och slutsatsen kommer Apache Ignite, en 
spännande och förhållandevis ny sorts NoSQL-databas, jämföras med världens mest populära databas: 
MySQL. Dessa två tekniker valdes som representanter för respektive paradigm eftersom att de båda är 
etablerade och har funktioner som kännetecknar SQL respektive NoSQL. 
 
Apache Ignite kan implementeras på flera olika sätt, men i denna rapport ligger fokus på in-memory 
nyckelvärdelagring och andra alternativ i Ignite ignoreras. Avgränsningen görs eftersom att enklare kunna 
jämföra NoSQL med SQL, samt på grund av faktumet att nyckelvärdelagring är en av de vanligaste sätten 
att lagra data i NoSQL, vilket därmed gör avgränsningen rimlig i hopp om att generellt representera 
NoSQL.  

E.1.3 Frågeställning 
I hopp om att bättre förstå för- och nackdelar mellan SQL och NoSQL, användningsområden för de två 
teknikerna, och vilken teknik som kommer vara mest relevant i framtiden kommer följande 
frågeställningar försöka besvaras: 
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1. Hur står sig Apache Ignite mot MySQL i frågan om pålitlighet och snabbhet? 
2. Vilka användningsområden passar Apache Ignite bättre för än MySQL? För vilka 

användningsområden passar varken eller? 

E.2 Bakgrund 
SQL, Structured Query Language, utvecklades av Raymond Boyce och Donald Chamberlain på IBM med 
avsikt att kunna manipulera och hantera deras data i IBMs egen relationella databashanteringssystem med 
namnet System R. SQL togs fram på 70-talet [63].  
 
Innan SQL populariserades användes databashanterare främst av programmerare som interagerade med 
databashanteraren genom programmering i språk såsom COBOL [64]. Data i databasen var inte 
lättåtkomlig för den som var okunnig inom programmering. Detta innebar att vid varje behov av att läsa 
eller skriva till databasen behövde den som var tekniskt okunnig ta hjälp av en databaskunnig 
programmerare. När SQL introducerades försvann den beroendeställningen eftersom att dataåtkomst via 
SQL är lättförståelig tack vare sin syntax som inspirerats av det engelska språket. 
 
MySQL är en SQL-databas som tog mycket inspiration från SQL-databasen Mini SQL (mSQL) [65]. 
Grundarna av MySQL var flitiga användare av mSQL, men de insåg att mSQL saknade den flexibilitet 
och prestanda som de krävde. Efter denna insikten bestämde de sig för komma på en ny sorts databas med 
en API väldigt lik den i mSQL, vilket resulterade i den snabba och versatila databasen MySQL. 
Databasen är döpt efter My, dottern till en av MySQLs grundare.  
 
Termen NoSQL syftar på en databas som inte är strukturerad som relationella tabeller, med andra ord 
strukturerad annorlunda än SQL [65]. Denna sortens databaser dök upp på 60-talet och har därmed 
existerat längre än SQL-databaser. Det var först vid millennieskiftet som NoSQL fick sitt namn då 
databaser av det slaget började bli populärt igen. 
 
Koden för in-memory NoSQL-databasen Ignite gjordes open source av företaget GridGain Systems år 
2014 [67]. Apache anammade då Ignite genom sitt Apache Incubator program som är ämnat för att göra 
open source projekt till fullvärdiga Apacheprojekt. 

E.3 Teori 
I följande del kommer teorin som krävs för att få förståelse för vad SQL och NoSQL är att presenteras. 
Teorin som följer är avsedd för personer utan tidigare kunskaper inom databasteknik med mål att ge en 
inblick i vilka styrkor och svagheter de två olika databasparadigmen har.  

E.3.1 SQL 
Structured Query Language, vanligtvis benämnt som SQL, är den populäraste kategori av 
databashanterare som existerar idag. Denna sortens databashanterare använder ett språk som även det 
heter SQL. Det finns olika implementationer av SQL med betydelsefulla skillnader, men de bygger alla på 
samma språk för att definiera tabeller och interagera med data. Syntaxen för kommandon i SQL 
efterliknar det engelska språket vilket underlättar för ovana användare att komma åt data. 
 

75 



 

I SQL kan man utföra kommandon av två olika slag: Data Definition Language (DDL) och Data 
Manipulation Language (DML). 

E 3.1.1 Data Definition Language 
DDL används för att skapa eller ta bort objekt såsom tabeller eller databaser. Med hjälp av denna sortens 
kommandon definierar man och strukturerar man sin databas, något som är väldigt centralt för SQL. Att 
ha en välplanerad och definierad struktur för sin databas underlättar interagerandet med data avsevärt. 
Syntaxen för att ett kommando som skapar en tabell illustreras i Figur E.1. 
 

 
Figur E.1: Struktur för SQL Create-kommando 

 
Figur E.5 visar ett praktiskt exempel på hur en tabell för anställda kan skapas med kolumner för id, namn, 
och anställningsdatum. 
 

 
Figur E.2: Exempel på SQL Create-kommando 

E 3.1.1 Data Manipulation Language 
Den data som finns i databasen kan man interagera med genom DML [68]. Data Manipulation Language 
möjliggör införande, redigerande och borttagning av data i tabeller. Tabellernas data kan manipuleras med 
kommandon såsom SELECT, UPDATE, INSERT INTO, och DELETE FROM. Dessa kommandon kan 
kombineras med andra funktioner som WHERE och JOIN för att manipulera specifika datamängder. 

E.3.2 NoSQL 
NoSQL är ett begrepp som beskriver databaser som lagrar data som dokument, graf, eller nyckelvärdepar 
[69]. NoSQL skiljer sig därmed från SQL som lagrar data på det traditionellt relationella viset. Vanligtvis 
används NoSQL när prestanda och skalbarhet är viktigare än den data consistency som relationella 
databaser har.  

E 3.2.2 Nyckelvärdelagring 
Ett sätt att lagra data på i en NoSQL-databas är nyckelvärdelagring [70]. I denna formen av lagring så 
formateras datan som nyckelvärdepar. Att lagra data på sådant vis resulterar i en databas som har god 
skalbarhet. I ett flertal programmeringsspråk förekommer nyckelvärdepar som giltig datatyp i form av 
exempelvis dictionaries eller objekt. I Figur E.3 kan ett exempel på nyckelvärdelagring ses med syftet att 
indexera föremål på olycksplatser med id.  
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Figur E.3: Exempel på nyckelvärdepar 

 

E 3.2.2.1 Nyckel 

Nyckeln i ett nyckelvärdepar bör, och i många fall måste, vara unikt [70]. Anledningen för detta är att 
nyckeln används för att identifiera paret. Om två par har samma nyckel går det inte att skilja på de två 
paren och fel kan uppstå. 
Nyckelns datatyp beror på typen av databas. Vissa databaser begränsar vilken sorts datatyp nyckeln har 
medan andra kanske inte har några begränsningar alls. Det är viktigt att inte ha nycklar som är för stora, 
detta påverkar nämligen prestandan negativt när man söker igenom nyckelvärdeparen. 

E 3.2.2.2 Value 

Värdet i ett nyckelvärdepar kan vara i stort sett vad som helst, om inga begränsningar satts av 
programmeraren eller databasen kan värdet bestå av valfri datatyp med godtycklig storlek. Det är vanligt 
förekommande i databaser att specificera vilken sorts datatyp värdet får anta av den anledning att man då 
kan vara säker på värdets innehåll. 

E.3.3 MapReduce 
Mapreduce är en sorts programmeringsmodell som används för att bearbeta stora mängder data på ett 
effektivt sätt, mer specifikt när en särskild operation ska utföras på data [71]. Modellen utgörs av två olika 
funktioner map och reduce. Funktionen map används för att samla nyckelvärdepar i olika delmängder 
baserat på särskilda kriterier. Funktionen reduce används därefter för att beräkna summan av mängdens 
alla värden. MapReduce är designad för att kunna köra parallellt på flera maskiner samtidigt, vilket 
innebär att det är en skalbar programmeringsmodell som passar distribuerade system bra. 

E.3.4 ACID 
ACID (Atomicity, Compliance, Isolation, Durability) är en samling egenskaper relaterade till 
databastransaktioner som garanterar tillförlitlighet i vissa avseenden [72]. 

● Atomicitet (Atomicity) - Atomicitet innebär att en följd av operationer för en transaktion 
behandlas som en atom vilket innebär att en transaktion utförs till fullo eller inte alls. Om en 
atomisk transaktion endast skulle lyckas göra hälften av sina operationer kommer databasen att 
förkasta transaktionen helt. 

● Följdriktighet (Compliance) - Transaktioner som är följdriktiga garanterar att endast data som 
följer de regler och begränsningar som är satta skrivs till databasen. 

● Isolering (Isolation) - Garanterar att om två transaktioner A och B exekveras samtidigt kommer 
respektive transaktion förbli säker och självständig. Det finns ingen risk för att den ena 
transaktionen ställer till det för den andra på grund av att de körs samtidigt. 
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● Hållbarhet (Durability) - Innebär att om en transaktion A kör samtidigt som en annan transaktion 
B måste B vänta innan A har kört färdigt, givet att de behandlar samma data.  

E.3.5 MySQL 
MySQL är en av många implementationer av SQL, men i grunden är MySQL skrivet i C och C++ [73]. 
MySQL använder sig av en klientserverstruktur som innebär att systemet delas upp i två delar. Med hjälp 
av ett grafiskt gränssnitt kan en eller flera klienter skicka requests till servern där databasen ligger. 
Servern tillhandahåller klientens request vilket består av ett SQL-kommando, (försöker) exekvera detta, 
och skickar därefter ett svar tillbaka till klienten med informationen begärd från klienten. 
 
Det finns ett flertal grafiska gränssnitt som kan användas på klientsidan av MySQL, tex. MySQL 
Workbench. Vill man interagera med sin databas via nätet kan man använda sig av det webbaserade 
grafiska gränssnittet phpMyAdmin. I gränssnittet phpMyAdmin finns även möjligheten att generera ett 
diagram där tabeller och deras relationer illustreras utifrån databasen. 
 
För att undvika ett system med Single Point of Failure (SPOF), att om en enhet kraschar slutar hela 
systemet fungera, kan man använda MySQL med lagringsmotorn InnoDB eftersom att: 

1. InnoDB har replikor av databasen vilket innebär att om en av databaserna kraschar överlever de 
andra två kopiorna av databasen.  

2. InnoDBs MySQL-router, gränssnittet som skickar trafik från server till databasen, kan ligga på 
servern. Har man MySQL-router på servern, samt flera servrar har man ingen SPOF i sitt system. 

E.3.6 Apache Ignite 
Apache Ignite är en förhållandevis ny NoSQL databas. Skaparna av Ignite beskriver databasen som 
minnes-centrerad och distribuerad [74]. Databasen är ekvivalent med ett kluster bestående av noder som 
kan köras på olika eller ett och samma system. Till skillnad från många andra sorters databaser fokuserar 
Ignite på att lagra mycket (eller all) sin data i minnet. I Ignite kan man välja att ha backup-lagring på disk, 
i fall av systemkrasch kommer då befintlig data att finnas kvar på disk. Om man inte väljer att ha lagring 
på disk fyller Ignite enbart funktionen som cache för en befintlig databas. Ignite kan konfigureras med 
backup mellan noder, det vill säga att en viss bit data alltid finns på minst två eller fler noder. 
 
Eftersom SQL än idag är det största språket för databaser har Apache ansträngt sig för att göra Ignite 
användarvänligt för de som är vana vid SQL. Ignite följer standarden SQL ANSI-99 vilket innebär att det 
stödjer alla DML-kommandon, Ignite stödjer även de DDL-kommandon som är relevanta för 
distribuerade databaser. Till skillnad från de flesta NoSQL-databaser har Apache Ignite stöd för 
ACID-transaktioner på nyckelvärdeparsnivå. 
 
Apache Ignite har inbyggt stöd för MapReduce som garanterar högre effektivitet än många andra tekniker 
[75]. Anledningen till detta är att Ignite har eliminerat onödiga mellansteg i utförandet av MapReduce och 
kan därmed leverera en högre prestanda. 
 
Ett kluster bestående av Ignite-noder är anpassningsbart i det avseendet att noder kan läggas till och tas 
bort utan större svårigheter [76]. Noderna i klustret kan även köras på helt olika maskiner och med olika 
konfigurationer utan problem. Det finns två sorters noder i Apache Ignite: servernoder och klientnoder. 
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Servernoder är de som utgör självaste databasen och klientnoder är de som kopplar upp sig mot 
servernoderna för att läsa och skriva till databasen. 

E.4 Metod 
För att besvara frågeställningarna görs huvudsakligen en litteraturstudie via internet. Det teoretiska 
underlaget för denna rapporten hämtas från internet och hittas med sökmotorn DuckDuckgo med hjälp av 
söktermer som “SQL”, “NoSQL”, “ACID”, “MapReduce”, “MySQL” och “Apache Ignite”. Då 
vetenskapliga skrifter finns i begränsat utbud inom vissa områden används även andra sorters källor som 
bloggar och artiklar givet att dessa är seriösa och välmotiverade. För att bättre kunna diskutera tekniker 
tas även hänsyn till egna erfarenheter av MySQL och Apache Ignite. 

E.5 Resultat 
Genom de teoretiska studier som gjorts har de aspekter av respektive databassystem som kan ses i Tabell 
E.1 påvisats. 
 
Tabell E.1: Egenskaper hos databaser 

Aspekt MySQL Apache Ignite 

Minnescentrerad Nej Ja 

ACID Ja Ja 

Distribuerad Nej Ja 

MapReduce Nej Ja 

Primär databasmodell Nyckelvärdepar 
(RDBMS) 

RDBMS 

 
I Tabell E.1 ser man att Ignite, till skillnad från MySQL, är minnescentrerat och har därmed ambitionen 
att hålla så mycket (relevant) data i minnet som möjligt. Både MySQL och Ignite är ACID-databaser 
vilket innebär att de är pålitliga och svåra att förstöra. Apache Ignite är en distribuerad databas medan 
MySQL istället ligger på en central enhet, delvis på grund av detta har Ignite även stöd för MapReduce. 
MySQL är en relationell databashanterare men Ignite består istället av nyckelvärdepar Man kan dock 
behandla datan i Ignite som att den tillhörde en relationell databashanterare i många fall. 

E.6 Diskussion 

E 6.1 Snabbhet & Robusthet 
Både Apache Ignite och MySQL erbjuder stöd för ACID-transaktioner, vilket innebär att båda dessa 
databashanterare har datatransaktioner som skulle kunna anses vara robusta.  
 
Om Apache Ignite används med backup mellan noder finns det ingen single point of failure eftersom att 
all data finns på två eller fler noder. Faktumet att transaktioner är ACID och att klustret kan överleva 
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krascher av individuella noder gör Apache Ignite till ett väldigt robust system för databashantering. 
MySQL kan under särskilda omständigheter (se avsnitt E.3.5) uppnå en ungefärlig motsvarighet till 
Apache Ignite i avseende på robusthet. 
 
Eftersom att Apache Ignite lagrar hela databasen i minnet är tiden det tar att hämta data väldigt kort, även 
om man hämtar data som inte använts på väldigt länge. I en MySQL-databas finns majoriteten av data 
endast på disk vilket medför att tiden för dataåtkomst inte alls är särskild snabb. En del av databasen, den 
del som använts nyligen, ligger i minnet och går snabbt att läsa av. Med en MySQL-databas tar det dock 
längre tid att läsa av data som inte ligger i minnet. 
 
Både MySQL och Apache Ignite kan anses vara tillförlitliga databashanterare mycket tack vare sina 
ACID-transaktioner. Vare sig man använder Apache Ignite eller MySQL kommer båda alternativen, 
under rätt omständigheter, att resultera i ett robust system med goda förutsättningar för att klara krascher 
och andra problem. 
 
Eftersom Apache Ignite har stora delar, eller till och med hela databasen, i minnet kommer den i regel att 
vara snabbare än MySQL. Att Ignite lagrar sin data i form av nyckelvärdepar bidrar till att det alternativet 
blir snabbare än MySQL som behöver lagra all data i form av relationella tabeller. 

E 6.3 Användningsområden 
Ifall målet är att bearbeta sin data med MapReduce lämpar sig Apache Ignite mycket bättre som 
databashanterare än MySQL eftersom att Ignite har inbyggt stöd för MapReduce. Processerna för att 
bearbeta data parallelliseras mycket enkelt och körs på respektive nod i klustret där data ligger. Att 
databasen ligger i minnet gör Ignite ännu snabbare på att lösa MapReduce-problem. MySQL har inte 
inbyggt stöd för MapReduce och kan därmed inte prestera på samma nivå som Apache Ignite för de 
problem där MapReduce lämpar sig. 
 
I de scenarion där man inte cementerat strukturen för den data som lagras, eller helt enkelt inte kan se 
någon vettig struktur över huvud taget lämpar sig nog Apache Ignite bättre som databashanterare än 
MySQL. Med nyckelvärdepar kan man arbiträrt lagra data utan att bestämma en specifik form som data 
bör ha. Vet man å andra sidan med säkerhet hur databasens data bör struktureras och är väldigt mån om 
att inget bryter mot strukturen kan en MySQL-databas lämpa sig bättre.  
 
I MySQL vet man med säkerhet att data som befinner sig i en tabell uppfyller den tabellens villkor. En 
relationell databashanterare MySQL gör det lätt att få en överblick över databasen och strukturen för den. 
Med diverse verktyg kan man även generera diagram som representerar databasens tabeller och relationer. 
Det finns oerhört mycket dokumentation för MySQL tillgänglig på nätet och överlag är MySQL lätt att 
förstå och lätt att använda. 
 
Apache Ignite kan uppfattas som en teknik mer obskyr och avancerad än MySQL. Att ha en distribuerad 
databas som Ignite kan ge upphov till förvirring gällande var en särskild bit data lagras i klustret. Att 
Apache Ignite saknar den hårda strukturen som SQL-databaser har medför att Ignite som databas kan bli 
mer arbiträr i hur den lagrar saker och ting. Avsaknaden av struktur i Apache Ignite kan bidra till att 
ytterligare försvåra möjligheten att få en god överblick över databasen. 
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Man ska ha i åtanke att om man verkligen vill använda SQL-kommandon kan Apache Ignite passa i 
många fall. Ignite har bara stöd för de vanligaste SQL-kommandon, men det är sällan att man behöver 
många fler kommandon än dessa. 
 
MySQL är en av de populäraste databashanterare i världen för en anledning, den är lättanvänd och 
välkänd i industrin. Vare sig man vill implementera en databas för sitt hobbyprojekt eller på ett medelstort 
företag kan MySQL lämpa sig i många fall. 
 
Om man har data som ska bearbetas med MapReduce är det utan tvekan bättre att lagra data med Apache 
Ignite. En distribuerad databas med inbyggt stöd för MapReduce som Ignite lär vara ett av de bästa 
alternativen tillgängliga idag. 

E.7 Slutsatser 

E.7.1 Hur står sig Apache Ignite mot MySQL i frågan om pålitlighet och snabbhet? 
Både Ignite och MySQL är robusta system under rätt förutsättningar. Ignite har ett definitivt övertag över 
MySQL när det gäller snabbhet på grund av att större andel data hålls i minne i Ignite. 

E.7.2 Vilka användningsområden passar Apache Ignite bättre för än MySQL? 
I de fall där ett avancerat system inte är ett problem lär Apache Ignite vara det bättre valet. Med Ignite får 
man med mycket av den funktionaliteten som användare av SQL förlitar sig på, men även ett snabbt och 
skalbart system med oerhört mycket potential. Har man som avsikt att skapa en enkel databas för mindre 
projekt passar MySQL bättre då det är mycket lättare att förstå och sätta sig in i än Apache Ignite. 
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F.  Rasmus Karlbäck - En översiktlig jämförelse över 
distribuerad lagring i Apache Hadoop och Apache Kafka 

F.1 Inledning 
Detta individuella bidrag till rapporten kommer jämföra två olika programvaror för distribuerad lagring. 
Apache Kafka (Kafka) var ett av de system som gruppen använde när de skapade sin produkt, men då 
användes det som en pipeline mellan två andra program. I detta bidrag kommer en annan aspekt utforskas; 
Apache Kafkas funktionalitet för distribuerad lagring. Apache Hadoop Distributed File System (HDFS)  
är ett program som gruppen inledningsvis tänkte använda för den distribuerade lagringen, men som i ett 
senare skede ersattes av Apache Ignite. 

F.1.1 Motivering 
Inom Big Data finns en uppsjö av olika verktyg, program och ramverk att välja mellan för att skapa 
system och applikationer. Som en novis inom området kan det vara svårt till en början att förstå syftet 
med alla dessa alternativ, då tydliga skillnader väldigt sällan framgår i en första anblick. Att en stor del av 
dessa program fungerar bättre tillsammans gör det hela betydligt svårare att välja vilket som passar det 
tänkta systemet bäst. HDFS och Kafka är två system som vid en första anblick är väldigt olika, men det 
finns användningsområden där de kan utföra samma uppgift. Så varför skulle en dataingenjör välja det 
ena alternativet framför det andra?  

F.1.2 Syfte 
Detta individuella bidrag jämför de två programvarorna Kafka och HDFS för att bättre förstå skillnaderna 
i avseendet distribuerad lagring. Eftersom att det kan vara svårt att vid en första anblick förstå respektive 
systems styrkor och svagheter så är det intressant att klargöra dessa för att sedan ta reda på vilka slags 
system eller applikationer respektive program lämpar sig för.  

F.1.3 Frågeställningar 
Syftet med rapporten ger upphov till följande frågor som rapporten kommer kretsa kring:  

1. Vilket slags program för distribuerad lagring lämpar sig bäst för skalbarhet? 
2. Vilka är de främsta skillnaderna mellan de två system med avseende på robusthet och snabbhet? 
3. I vilka slags applikationer eller system är HDFS att föredra framför Kafka och vice versa?  

F.1.4 Avgränsningar 
Kafka och HDFS kan användas till fler uppgifter än bara distribuerad lagring, exempelvis processande av 
data. Denna rapport kommer endast jämföra själva lagringen hos respektive system. 
 
Då Kafkas primära användningsområde inte är som ett distribuerat filsystem så kommer jämförelsen 
endast utgå från dokumentation från respektive verktygs hemsida, inga praktiska experiment kommer 
göras för att mäta skillnader i snabbhet och prestanda. 
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F.2 Bakgrund 
För att kunna jämföra distribuerad lagring så är det viktigt att förstå hur ett sådant system är uppbyggt. 
Med distribuerad lagring menas att data fördelas över ett antal datorer som är sammankopplade, vanligtvis 
via en nätverksswitch med hög bandbredd. Detta medför att ett lagringssystem kan bestå av flera enklare 
datorer, istället för en enda stor och kraftfull server. Sammankopplingen av datorer benämns kluster, och 
varje enskild dator i klustret benämns som en nod [77]. En fördel med ett kluster är att det möjliggör för 
lokala back-uper om en nod plötsligt skulle krascha och det öppnar upp för möjligheten att göra parallella 
beräkningar över noderna i klustret. I teorin så blir ett kluster mer skalbart jämfört med en enskild server, 
eftersom möjligheten att enkelt kunna ansluta fler noder till klustret finns. Därmed så är det lätt att 
expandera om behovet av mer lagring eller ökad processorkraft uppstår. Finns det bara en enskild server 
så behöver dess komponenter bytas ut om detta behov uppstår, vilket innebär att komponenterna som 
tidigare användes i servern blir oanvända. 
 
För att förstå hur arkitekturen hos ett lagringssystem fungerar finns behovet att definiera vad ett cache är. 
Definitionen lyder “tillfällig lagringsplats i dator för data som ska vara snabbt tillgängliga” enligt Svensk 
ordbok [78]. I praktiken kan det innebära att om en viss data används väldigt ofta, alltså att det läses in till 
RAM-minnet från hårddisken, så är det fördelaktigt att låta denna data ligga kvar i det mycket snabbare 
RAM-minnet för snabbare åtkomst [79]. I avseendet distribuerad lagring så kan det innebära att det ligger 
en mappning i RAM-minnet för den data som är distribuerad. Om ett program då vill läsa en viss fil i 
klustret så går det snabbare att ta reda på vart den ligger om mappningen finns i RAM-minnet, jämfört om 
mappningen skulle vara på hårddisken. 
 
Portable Operating System Interface (POSIX) utgör en standard för operativsystems gränssnitt och miljö. 
Syftet med standarden är att det skall vara enkelt att byta ett UNIX-baserat operativsystem mot ett annat 
och sättet man interagerar med operativsystemet skall vara detsamma, exempelvis så skall syntax för 
kommandotolken vara lika. Denna standard sätter även krav på hur applikationer skall var utformade för 
att de skall vara portabla [84]. 

F.3 Teori 
Detta avsnitt kommer ta upp nödvändig teori för att kunna besvara frågeställningarna där fokus kommer 
ligga på teori angående de två systemens arkitektur.  

F.3.1 Apache Hadoop Distributed File System 
HDFS är ett distribuerat filsystem som är mycket feltolerant och designat för att köras på vanlig hårdvara, 
serverspecifik hårdvara behövs med andra ord inte. Det som skiljer HDFS mellan andra vanliga 
distribuerade filsystem är att det är fokuserat på att processa data i stora omgångar. Alltså ska det gå 
snabbt att hämta ut stora mängder data från filsystemet, men det behöver inte gå lika fort att hämta ut små 
datamängder. Detta i sin tur leder till att vissa områden inom POSIX har förkastats till fördel för högre 
genomströmning av data. Nämnvärt är att storleken på en typisk fil i HDFS oftast är en eller flera 
gigabytes upp till terabytes [80][87]. 
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F.3.1.1 Arkitektur 
När en fil skall lagras i HDFS så delas den först upp i så kallade datablock om 128 MB, denna storlek kan 
konfigureras för varje individuell fil. Dessa datablock kopieras ett valt antal gånger och fördelas jämnt 
över noderna i klustret för att garantera åtkomst till data även om en eller flera noder i klustret skulle 
krascha. Att kopiera och distribuera datablocken underlättar vid processande av data eftersom att det går 
snabbare att sköta beräkningar på noden där data finns, snarare än att skicka data över nätverket för att 
sedan beräkna den [80].  
 
Arkitekturen i HDFS är uppbyggd med hjälp av en master och flera slavar. Master benämns NameNode 
(namnnod) och slavarna benämns DataNode (datanod). Uppgifterna för namnnoden är att lagra metadata 
för hela klustret som består av information om vilka datablock som finns på vilka datanoder, hantera 
åtkomst från klienter, samt skicka anrop till datanoder för att skapa, ta bort eller kopiera datablock. 
Namnnoden hanterar även öppning, stängning och omdöpning av filer och filmappar. Datanoderna 
ansvarar för själva lagringen av data och hanterar anrop från klienter som vill läsa eller skriva data i 
filsystemet. Vilken datanod klienten skall skriva till väljs per automatik av HDFS, med andra ord behöver 
inte klienten explicit säga vilken nod den vill skriva till. Datanoderna utför skapandet av datablock, 
borttagning samt kopiering av dessa på anrop från namnnoden [80]. En översiktsbild på HDFS arkitektur 
finns i Figur F.1. 
 

 
Figur F.1: Arkitektur för HDFS 
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F.3.1.2 Robusthet 
Det som särskiljer HDFS från många andra distribuerade filsystem är hur systemet hanterar placeringen 
av kopior i filsystemet. För att data skall lagras på ett optimalt sätt, i avseende på snabbhet och robusthet, 
så finns en process kallad Hadoop Rack Awareness i HDFS [81]. I FigurF.2 så ges ett exempel på en 
klusterkonfiguration där tre stycken datanoder utgör en så kallad serverrack. Ett större filsystem utgörs 
oftast av flera serverrackar med ett antal datorer som kommunicerar inom serverracket med hjälp av en 
nätverksswitch och mellan serverrackar används ytterligare en nätverksswitch. Oftast är bandbredden 
inom ett serverrack högre än bandbredden mellan två olika serverrackar. I figuren så har varje datablock 
kopierats två gånger i sitt eget rack och en gång i ett annat rack. Detta innebär att om ett serverrack 
kraschar så finns all data kopierad i ett annat rack så att det alltid går att komma åt det. För ännu bättre 
robusthet så går det att kopiera data till tre olika serverrackar, men det sänker skrivhastigheten eftersom 
att bandbredden mellan olika serverrackar är lägre än inom en rack. Läshastigheten blir däremot bättre, 
eftersom att man kan utnyttja bandbredden från tre olika serverrackar jämfört med två. HDFS 
standardpolicy är att distribuera data mellan endast två serverrackar, eftersom att det ger en relativt god 
kompromiss mellan robusthet, hastigheten på skrivningar och hastigheten på läsningar från filsystemet. 
HDFS ser även till att en läsning av en kopia ska göras så lokalt som möjligt, helst inom samma 
serverrack eller inom samma datacenter om det finns kopior på andra datacenter [80]. 
 

 
Figur F.2: Exempel på klusterkonfiguration 

 
För att säkerställa att innehållet i klustret är intakt och att samtliga noder fungerar som de ska så skickar 
varje datanod periodvis en signal samt en lista på datablocken den lagrar till namnnoden. Om en datanod 
inte skickar en signal inom ett givet intervall så ser namnnoden till att redistribuera dess data så att antalet 
kopior alltid överensstämmer med det önskade antalet. Detta kan inträffa när ett nätverksfel uppstår, en fil 
blir korrupt, en datanods hårddisk kraschar eller att antalet önskade kopior har ökat [80].  
 
Den data som lagras i datanoderna är i nodens lokala filsystem där varje datablock sparas i en separat fil 
på filsystemet i filkataloger. Eftersom att det lokala filsystemet inte är garanterat att hantera en stor mängd 
filer i en och samma filkatalog så använder sig HDFS av en metod för att hitta den optimala mängden filer 
per filkatalog och skapar automatiskt underkataloger för detta ändamål. Efter att en datanod har startats så 
skannas filsystemet igenom och en lista över datablock sammanställs som sedan skickas till namnnoden, 
detta är en så kallad Blockreport [80]. 
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Namnnoden loggar alla uppgifter som utförs inom klustret i en fil som heter EditLog (förändringslogg). 
Exempelvis om man tar bort en fil så sätts en transaktion in i förändringsloggen, likaså om antalet 
önskade kopior ändras. Själva mappningen för vilka datablock som ligger vart i filsystemet lagras i en fil 
kallad FsImage (filsystemsavbild). Dessa två filer lagras i namnnodens lokala filsystem samt i datorns 
RAM-minne. Varje gång namnnoden startar så läser den dessa två filer från hårddisken till RAM-minnet 
och applicerar ändringar till filsystemsavbilden baserat på informationen som är lagrad i 
förändringsloggen. Efter denna process så rensas förändringsloggen och den nya filsystemsavbilden 
skriver över den befintliga versionen på hårddisken [80].  
 
Filsystemsavbilden och förändringsloggen är centrala datastrukturer i HDFS, vilket innebär att om någon 
av dessa filer blir korrupt så blir hela filsystemet oanvändbart. För att förhindra detta så går det att 
konfigurera HDFS till att ha flera kopior av dessa två filer. Vid varje uppdatering av filsystemsavbilden 
och förändringsloggen så kommer dess motsvarande kopior också uppdateras, vilket kan leda till sämre 
prestanda vid väldigt många transaktioner. Vanligtvis är detta inte ett problem, då filerna lagrade i 
filsystemet oftast är stora och få transaktioner behöver utföras jämfört med om det skulle vara många små 
filer. Om namnnoden skulle krascha så behövs ett manuellt ingripande för att starta om eller ersätta den, 
funktionalitet för omstart eller överföring av namnnodens mjukvara till en annan dator är under 
konstruktion för närvarande [80]. 

F.3.2 Apache Kafka 
Kafka är i huvudsak en distribuerad strömningsplattform som med fördel byggs upp av ett kluster. En 
strömningsplattform har tre huvudkoncept: den skall kunna publicera och prenumerera på strömmar av 
information, lagra strömmar av information på ett feltolerant och hållbart sätt samt processa strömmar av 
information i realtid. I allmänhet så används Kafka för två olika slags applikationer; en pålitlig 
direktförbindelse för strömning av data i realtid mellan applikationer eller system, samt applikationer som 
reagerar på eller transformerar dataströmmar i realtid [5].  

F.3.2.1 Arkitektur  
Arkitekturen i Kafka är uppbyggd via så kallade Topics (ämnen). Dessa ämnen är en abstraktion för hur 
records (information) strömmar i Kafka och det är den mest fundamentala delen av arkitekturen. När 
information strömmar till systemet så görs det till ett ämne via en producer (producent). När information 
skall hämtas så görs det också via ämnet, men då till en consumer (konsument). Ett ämne kan ha en 
arbiträr mängd konsumenter så att samma information kan strömmas till många olika enheter eller system 
samtidigt. Samtlig information som strömmas till klustret sparas på hårddisk under en konfigurerbar 
tidsperiod, även om informationen inte har blivit konsumerad. Prestandan hos Kafka sägs vara konstant, 
oavsett hur mycket data som är lagrat i klustret, vilket möjliggör långtidslagring utan att försämra dess 
prestanda [5][86].  
 
Informationen som strömmar till ämnet delas upp i olika partitioner vilket gör systemet väldigt skalbart. 
Ett ämne kan vara uppdelat i flera olika partitioner som kan lagras på olika noder i klustret, vilket 
möjliggör att väldigt stora mängder av data kan lagras, mycket mer än vad som får plats på en enskild 
nod. Varje partition kopieras ett önskat antal gånger i klustret för att öka feltoleransen hos systemet, det 
går även att kopiera partitioner över flera olika datacenter för ännu högre feltolerans. Samtliga partitioner 
har en tilldelad ledare som består av en nod och har ansvar för läsningar och skrivningar av partitionen, 
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och har noll eller flera följare som kopierar ledaren allt eftersom. Om ledaren skulle krascha eller på något 
sätt bli otillgänglig så väljs en ny ledare ut automatiskt av systemet. En nod är både ledare och följare för 
olika partitioner som lagras på noden för att se till så att belastningen är jämn genom hela klustret [5].  

F.3.2.2 Distribuerat filsystem  
Kafkas lagrar samtliga filer på nodernas hårddiskar genom klustret. Kafka är byggt ovanpå Java Virtual 
Machine [83] (JVM) som gör att program skrivna i Java eller kompilerade till Java-bytekod kan exekveras 
på en dator. Eftersom att JVM är involverat så är omkostnaderna för RAM-minne väldigt hög för objekt i 
Java, ofta används dubbla mängden RAM-minne i förhållande till objektets faktiska storlek. Även Javas 
skräpinsamling blir betydligt långsammare ju mer data som lagras och därmed RAM-minne som används. 
På grund av detta så undvek utvecklarna av Kafka att skapa ett eget system eller cache för att spara undan 
data, utan förlitar sig på operativsystemets inbyggda funktionalitet för lagringen. Detta i kombination med 
att Kafka inte lagrar de faktiska objekten utan gör om dem till en mer kompakt struktur i byte-form gör att 
lagringen kan göras väldigt effektiv då mellan 87% till 93% av RAM-minnet kan användas utan 
prestandasänkning när Javas skräpinsamling är igång. I händelsen av att systemet startas om så kan 
användaren få tillgång till data omedelbart med bibehållen prestanda eftersom att inget behöver 
rekonstrueras i RAM-minnet för åtkomst till data, utan det sköts redan av operativsystemet [82]. 
Storleken på de meddelanden som skickas via Kafka är 1 MB som standardkonfiguration, vilket innebär 
att större filer måste delas upp innan de skickas eller så måste ett antal konfigurationer ändras. Processen 
för att konfigurera om maxstorleken på ett meddelande är inte så simpel; det kräver att utvecklaren ändrar 
hos både producenten såväl som konsumenten för att inte fel skall uppstå. Om endast producenten 
konfigureras om så lyckas den skicka större data till ämnet, men eftersom att konsumenten inte är 
konfigurerad så kan den ej hämta denna data [85]. 

F.4 Metod 
För att besvara frågeställningarna görs en litteraturstudie via internet där huvuddelen av teorin för 
rapporten är hämtad från respektive verktygs hemsida: 

● HDFS: https://hadoop.apache.org/ 
● Kafka: https://kafka.apache.org/ 

För resterande del av teorin användes sökmotorn Google och Google Scholar med sökorden “Kafka”, 
“HDFS”, “Kafka file size” och “Kafka vs HDFS”. I första hand söktes vetenskapliga skrifter men 
eftersom att Kafka vanligtvis inte jämförs med HDFS så användes även alternativa källor i form av 
bloggar och forum. 
 
I teoriavsnittet i rapporten kommer verktygens arkitektur för distribuerad lagring att undersökas och i 
resultatdelen kommer skillnader i arkitektur och annan relevant information för att besvara 
frågeställningarna att tas upp. I diskussionen kommer dessa skillnader fastställas och en jämförelse mellan 
dem kommer göras för att ta reda på deras styrkor respektive nackdelar.  

F.5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från litteraturstudien att tas upp, där resultatet presenteras i form av en 
tabell som representerar skillnaderna i funktionalitet mellan Kafka och HDFS, se tabell F.1. 
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Tabell F.1: Resultat av jämförelsen för olika funktionaliteter i Kafka och HDFS 

Funktionalitet Apache Kafka Apache HDFS 

Kan lagra stora filer Ja, om de delas upp Ja 

Kan lagra små filer Ja Ja, men då blir namnnoden 
väldigt stor 

Replikerat filsystem Ja Ja 

Lagring på hårddisk Ja Ja 

Lagring i RAM Nej Ja, namnnoden 

Kan redigera en sparad fil Ja Nej 

En fil kan användas av flera 
klienter 

Ja Ja 

F.6 Diskussion 
I detta kapitel så kommer resultatet av litteraturstudien och den valda metoden att diskuteras och 
frågeställningarna besvaras.  

F.6.1 Resultat 
Det finns ett antal skillnader i de två systemens arkitektur; HDFS har ganska hög overhead då all 
information kring var datablock är lokaliserade sparas i namnnoden. Namnnoden blir således en extremt 
vital del av hela arkitekturen och blir känslig för störningar och fel. Eftersom att denna information ligger 
både i RAM-minne och på hårddisk, så spelar även mängden RAM-minne hos namnnoden roll för HDFS 
prestanda. Om namnnoden startas om så behöver informationen laddas från hårddisken, och beroende på 
filsystemets storlek så kan det ta ett antal minuter innan systemet kan användas effektivt igen. I Kafka så 
används istället ledare och följare, där ledaren ansvarar för att innehållet hos följarna är uppdaterat. Det är 
upp till producenterna att välja vilken partition i ett ämne de skall strömma data till, sedan är det upp till 
ledaren för den partitionen att ansvara för att den partitionen är fullständigt kopierad hos dess följare. 
Detta förhållningssätt gör att det fortfarande finns en del overhead, men den är uppdelad i flera steg med 
olika säkerhetsmekanismer som aktiveras om en ledare kraschar. Eftersom att Kafka överlåter själva 
filhanteringen åt operativsystemet så kan systemet arbeta optimalt, direkt från start, om hela klustret 
skulle startas om.  
 
Eftersom att det är producenterna och konsumenterna som själva måste ta reda på vart en specifik mängd 
data ligger i ett Kafka-kluster, så behöver inte Kafka själv hålla reda på den informationen vilket minskar 
overhead. För HDFS så är det namnnoden som håller reda på all denna information, vilket medför att om 
filsystemet blir större, så används mer RAM-minne hos namnnoden. Därför lämpar sig HDFS inte för 
många små filer, eftersom då kommer RAM-minnet hos namnnoden användas maximalt, vilket leder till 
att prestandan försämras avsevärt. Det kan till och med vara så att det inte går att lagra fler filer om 
minnet blir fullt, vilket innebär att filer måste tas bort eller RAM-minnet uppgraderas, vilket i båda fallen 
medför att filsystemet blir obrukbart under en period. För Kafkas del så lämpar sig lagring av små filer 
väl, medan för större filer så krävs det en hel del extra arbete för att få det att fungera. Kafka bör i teorin 
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lämpa sig bäst för skalbarhet. Detta på grund av begränsningarna hos HDFS namnnod, då en utökning av 
klustret innebär större mängder data som måste hållas koll på och därmed mer RAM-minne användas hos 
namnnoden. Eftersom att Kafka är så pass decentraliserat så medför en utökning av klustret ingen 
märkbart ökad overhead och således bör det skala bättre än HDFS.  
 
De främsta skillnaderna gällande robusthet mellan de två systemen är HDFS användning av en central 
namnnod och Kafkas användande av ett mer decentraliserad tillvägagångssätt. I teorin innebär det att 
HDFS är mer känslig för fel, eftersom att om namnnoden kraschar så kommer hela systemet sluta 
fungera. Jämförelsevis, om en nod i Kafka skulle krascha så kopieras dess innehåll till en ny nod, utan att 
hela systemet blir obrukbart. Skillnaderna i snabbhet är svåra att fastställa teoretiskt, därför skulle 
mätningar i praktiken gett ett mer rättvist resultat. Enligt teorin så bör dock HDFS vara snabbare än Kafka 
sett under en längre tidsperiod eftersom att namnnoden använder sig av RAM-minnet som är snabbare än 
en hårddisk. Däremot så förutsätter det att implementationen av namnnodens funktionalitet är snabbare än 
operativsystemets implementation av filhantering, vilket nödvändigtvis inte är sant. Vid systemstart så bör 
däremot Kafka vara snabbare, eftersom att det inte kräver att data skall läsas in i RAM-minnet från 
hårddisken, vilket är fallet för HDFS.  
 
Eftersom att det inte går att modifiera en fil i HDFS som redan har blivit skriven till filsystemet så lämpar 
sig inte applikationer som har behov av att göra detta för HDFS. Applikationer som endast behöver spara 
stora filer en gång, utan att modifiera dem, lämpar sig mycket väl för HDFS. Kafka lämpar sig inte lika 
väl för stora filer, utan då är HDFS att föredra. Däremot om storleken på filerna är små så är Kafka 
betydligt bättre, eftersom att HDFS riskerar att bli långsamt om många små filer lagras. Om väldigt höga 
krav på robusthet och felsäkerhet eftersträvas av en applikation, så är Kafka att föredra eftersom att det 
teoretiskt sett har högre tolerans för fel.  

F.6.2 Metod 
Eftersom att metoden endast behandlade de teoretiska skillnaderna mellan Kafka och HDFS så blev 
resultatet enbart teoretiskt. För att förbättra resultatet så hade både Kafka och HDFS behövt installerats 
och provköras med ett antal testfall. För att testa skalbarheten så hade det varit önskvärt att sätta upp ett 
kluster på över 1000 noder för att sedan mäta tiden det tog att spara och hämta data från klustret i de olika 
programmen. Även tidsmätningar för skrivning av både stora och små filer hade varit önskvärt för att få 
konkreta siffror på skillnader i snabbhet och mängden data som gick att spara. För att testa robustheten så 
hade klustret med de olika programmen behövt vara igång under en längre tidsperiod så att antalet 
kraschade noder hade kunnat registrerats.  

F.7 Slutsatser 
Slutsatserna man kan dra från rapporten och dess frågeställningar är att det finns många olika likheter och 
skillnader mellan Kafka och HDFS, det rör sig mellan skillnader i hur systemen håller koll på vilken data 
som ligger var till likheter i redundansen i data. Slutsatsen man kan dra är att systemen är relativt olika 
och fungerar bra för olika slags applikationer. Starka krav på felsäkerhet och många små filer utnyttjar 
Kafka på ett bra sätt medan stora filer utnyttjar HDFS bättre. Det är svårt att konstatera vilket av 
programmen som är bättre i det generella fallet, utan de båda har väldigt olika användningsområden där 
det ena lämpar sig betydligt bättre än det andra. För skalbarhet verkar Kafka vara det bästa valet men inga 
direkta slutsatser kan dras utan att ha gjort praktiska undersökningar, i praktiken kan det mycket väl vara 
så att HDFS skalar bättre. Detsamma gäller snabbheten hos de båda systemen. Troligtvis är det så att små 
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filer kan lagras bättre och snabbare i Kafka medan stora filer föredrar HDFS. För att dra några slutsatser 
hade mätningar på den totala sparade datamängden behövt göras; i praktiken kanske det är så att det går 
snabbare att dela upp större filer för att sedan lagra dem i Kafka, eller så går det snabbare att slå ihop 
flertalet små filer och spara en enda stor fil i HDFS. Allt detta är något som lämpar sig för vidare 
forskning, för att kunna dra absoluta slutsatser om vilket av systemen är mest lämpade för vad och om 
man eventuellt kan kombinera dem för att skapa någonting ännu bättre. 
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G. Viktor Palm - Jämförelse av olika verktyg för 
geografisk visualisering 

G.1 Inledning 
Visualiseringen som skapades under detta kandidatprojekt var enligt kundens önskemål menad som en 
demo för resterande del av systemet med mål att göra det tydlig vad systemet har för potential. För att 
göra detta snyggt så sattes en del önskemål och krav på visualiseringen att hantera många objekt snabbt, 
kunna rendera objekt i 3D, gå igenom historisk data med mera. För att uppnå detta till bästa grad så 
krävdes ett ramverk som gick snabbt och smidigt att arbeta i och som erbjöd funktionaliteten som 
krävdes. Därmed behövdes ett ingenjörsmässigt val göras för att välja det ramverk som passande projektet 
bäst. Denna individuella del ämnar att undersöka CesiumJS, Leaflet och D3js för att se villket som skulle 
varit bäst för kandidatprojektet. 

G.1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att förklara skillnader och likheter mellan CesiumJs, Leaflet och D3js för att 
fastställa om de skulle vara passande för att utveckla en visualisering som är liknande den som 
producerades i kandidatprojektet. 

G.1.2 Frågeställningar 
För att bestämma vilket ramverk som skulle vara passande för projektet så ska tre frågeställningar 
besvaras. Frågeställning ett och två ska besvaras för att få underlag att bestämma vilket ramverk är mest 
passande. Den sista frågeställningen är menad som det slutgiltiga omdömet på vilket som var mest 
passande. Frågeställningarna som ska besvaras lyder som följande: 
 

1. Hur väl skulle dessa ramverk passa för snabb utveckling av en geografisk visualisering?  
2. Hur flexibla är dessa ramverk satt i relation till vad de har för funktionalitet som kan expandera 

visualiseringen i kandidatprojektet? 
3. Vilket ramverk är mest passande för att producera ett program som det som skapades under 

kandidatprojektet? 

G.1.3 Avgränsningar 
Fokuset låg på att bestämma hur väl de skulle kunna skapa den visualisering som skapades under 
projektet. Så även om ett ramverk kan skapa heat-maps eller någon annan form av geografisk 
visualisering väldigt bra så vägde inte det in i bedömningen av det som ramverk. 

G.2 Bakgrund 
Geografisk visualisering som uttrycket används i denna text innebär en visualisering som visar data som 
är på något sätt bunden till en karta. Det följer ju då att data som visas i en geografisk visualisering måste 
vara passande att visas med hjälp av en karta. Total befolkning i världen över tid kan representeras med 
en graf där x-axeln är tid och y-axeln befolkning. Befolkning för ett visst år kan skulle istället lätt kunna 
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brytas ner för varje land och visualiseras med en heat-map (en karta där ett specificerat område får en viss 
färg som indikerar ett värde) och data blir plötsligt mycket tydligare än om det bara var data i en graf eller 
tabell. 
 

 
Figur G.1: Exempel på världsbefolkning heat-map ifrån NASA [88]  

 
Forskning för hur man kan använda digitala verktyg för att skapa geografisk visualisering börjades främst 
på 80 talet då det behövdes verktyg för att visualisera den data som började samlades ifrån rymden med 
satelliter[89]. Men för att hitta  tidigare exempel på när geografisk visualisering hjälpt lösa praktiska 
problem krävs inte mycket sökande. Ett exempel är en doktor vid namn John Snow som ses som en 
medicinsk pionjär för sin användning av kartor över dödsfall i kolera i London 1845 i syfte att reda ut vad 
som orsakade kolerautbrott [90]. 
 
Med utvecklingen av datorer har möjligheterna för geografisk visualisering mångdubblats. GIS 
(Geographical Information System) är samlingsnamnet för digitala system som tillåter en användare att 
visualisera och manipulera digital geografisk dat. Det är forskningsfältet som undersöker hur vi kan bygga 
och använda dessa system [91]. GIS program kan vara baserade i applikationer som användaren 
interagerar med via ett GUI, men i denna individuella del kommer programmeringsbibliotek som fyller 
denna roll undersökas.  

G.3 Teori 
Under denna rubrik samlas objektiv information om de olika ramverken som ska jämföras. Detta kommer 
fokusera på hur de används samt vad för funktionalitet de tillåter. Det finns också utförliga förklaringar av 
grundläggande koncept som är gemensamma till de olika ramverken. 

G.3.1 NPM (Node Package Manager) 
NPM är ett program för att installera paket för utveckling av webbprojekt. Det kan användas för att spara 
vilka paket ett paket ett projekt är beroende av så att om en person vill använda ett projekt de hittar online 
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så behöver de inte installera alla beroenden individuellt utan låta NPM installera de automatiskt. Både 
CesiumJS och D3js finns tillgängliga som NPM paket. 

G.3.2 CesiumJS  
CesiumJS är ett bibliotek för JavaScript som tillåter visualisering av geografisk information på en digital 
jordglob.  

G.3.2.1 Utveckling med CesiumJS 
Grunden till CesiumJS är en så kallade Viewer som tillhandahåller jordgloben. Viewern är ett JavaScript 
objekt som definierar hur jordgloben initialiserar. Man kan definiera var viewern ska hämta kartdata ifrån 
(standard för biblioteket är kartan från Bing-maps), vart kameran ska vara riktad, om den ska ritas ut med 
3D-terräng och andra startparametrar. För att visualisera data på globen använder man Entities. Entities är 
det grundläggande grafiska element som ritas ut på globen. Dessa kan vara cirklar, ytor, text eller 3D 
modeller. Så det grundläggande arbetssättet med CesiumJS är att skapa en Viewer med passande 
startvärden som grund och sen fylla den med grafiska entities som visar den data utvecklaren vill 
presentera [92]. 
 
CesiumJS kan laddas in till webbsidan som kör visualiseringen på tre olika sätt. Första alternativet är att 
ladda ner hela paketet lokalt och sätta en referens till filerna i HTML. Det andra alternativet är att 
installera det som ett beroende via NPM och då kan hela projektet köras som ett NPM paket [93]. Den 
sista metoden är att hämta biblioteket från webben när sidan laddas in med  en script-tag[94]. 

G.3.2.2 Funktionalitet 
CesiumJS funktionalitet är fokuserad totalt på geografisk visualisering och tillhandahåller bred 
funktionalitet inom det området. Det tillåter utritning av objekt på globen som kan vara antingen 2D eller 
3D. Den kan också rendera terräng i 3D antingen från en egen databas eller data som utvecklaren anger. 
När det kommer till 2D-utritning så finns det många olika sorters standardobjekt att rita ut. Bland annat så 
finns många grundläggande geometriska former, text och utritning av bilder. Den erbjuder också stöd för 
visualisering i tiden, med fullständiga kontroller för användaren att gå igenom tidskopplad data genom att 
spela/pausa och välja specifika ögonblick att kolla på[95]. Tabell G.1 visar vilken funktionalitet CesiumJS 
uppfyller. 
 
Tabell G.1: CesiumJS uppfyllda krav 

Viktiga funktioner Uppfyller 
(ja/nej) 

Hur? 

Utritning data-objekt i 
2D  

Ja Erbjuder primitiva former, text samt importering av egna bilder 
med sina “entities” som kan fästas till viewern. 

Utritning av data-objekt i 
3D 

Ja Erbjuder primitiva former, text samt importering av egna 3D 
modeller med sina “entities” som kan fästas till viewern. Dessa 
modeller kan också vara animerade. Det stödjer importering av 
modeller i gltf format[96]. 

Utritning av Terräng i 
3D 

Ja Erbjuder 3D tiles för utritning av 3d teräng. [97] 

93 



 

ändra objektens position 
(samt övrig data) över tid 

Ja Antingen genom att individuellt modifiera objektens data över 
tid i JavaScript eller genom att använda inbyggd funktionalitet 
för att scrolla igenom en array av data som en tidsaxel med då 
inbyggda kontroller för att scrolla fram och tillbaka i tiden, 
pausa och ställa in tidsskala. [98] 

Utritning av 
objektinformation i 
GUI-fönste 

ja GUI lager som tillåter informationsrutor som kan fyllas med 
objektinformation. Klick på ett objekt genererar ett event som 
kan användas för att fylla i rutan med information om valt 
objekt. [97] 

 

G.3.3 Leaflet 
Leaflet är ett bibliotek för JavaScript som tillhandahåller visualisering av geografisk information på 
digitala kartor. 

G.3.3.1 Utveckling med ramverk 
Likt Cesium så är Leaflet objektorienterat med ett grundobjekt som är basen för utveckling vilket då i 
Leaflets fall är kartan. Till kartan så lägger utvecklare till andra objekt som cirklar, text och polygoner. 
Utveckling med ramverk är därmed väldigt lika med CesiumJS där utvecklaren först definierar kartan 
med dess startparametrar genom att initialisera ett objekt och sedan lägger till andra objekt som cirklar, 
pins och polygoner för att skapa en karta som visualiserar utvecklares data[99]. 
 
För att använda Leaflet i ett projekt laddas det antingen ner lokalt ifrån ramverkets hemsida eller refererar 
till referera i en script-tag till där biblioteket hostast på webben[100]. 

G.3.3.2 Funktionalitet 
Leaflett erbjuder vanliga kartkontroller “out-of-the-box” som att flytta sig med musen, zooma med scroll 
och muskontroll. Det erbjuder också utritning av grundläggande geometriska former som cirklar. Ett UI 
lager för att lägga till. Leaflet saknar 3D-terräng samt utritning av 3D-modeller. Värt att notera är att det 
går att modifiera objekts position över tid genom att sätta deras longitud och latitud genom att kalla på en 
metod till objektet men det finns inte färdigbyggda kontroller för att observera data över tid som i 
CesiumJS[100]. Tabell G.2 visar vilken funktionalitet Leaflet uppfyller. 
 
Tabell G.2: Leaflet uppfyllda krav 

Viktiga funktioner Uppfyller 
(ja/nej) 

Hur? 

Utritning data-objekt i 
2D  

Ja Erbjuder primitiva former och importering av egna bilder som 
kan läggas till på kartan som kan representera data-objekt.[99] 

Utritning av data-objekt i 
3D 

Nej Inget stöd för utritning av 3D objekt finns i paketet. 

Utritning av Terräng i 
3D 

Nej Inget stöd för utritning av 3D terräng finns i paketet. 
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Ändra objektens position 
(samt övrig data) över tid 

Ja Genom individuellt modifiera data i objekt på kartan. 

Utritning av 
objektinformation i 
GUI-fönster 

ja Erbjuder ett GUI-lager som enkelt kan skapa informationsrutor 
som kan uppfylla detta. [99] 

 

G.3.4 D3js 
D3js är ett visualiserings bibliotek som erbjuder mycket olika former av visualisering bland annat så 
tillåter det visualisering av kartor. 

G.3.4.1 Utveckling med ramverket 
I D3js så skulle en geografisk visualisering utvecklas lite annorlunda ifrån CesiumJS eller Leaflet. . I D3js 
så ger vi programmet data för en karta i formatet topoJSON, som är en standard för JSON som är till för 
att definiera geografi [101]. Sedan väljer man hur den ska rita ut den, färg på linjer, områdena i länder om 
text ska skrivas ut, kartprojektion etc. Inga standardkontroller kommer med, utan kartans betende på input 
defineras helt av utvecklaren. Detta gör betendet på visualiseringen väldigt fri och upp till utvecklaren. 
 
För att börja använda ramverket finns det tre primära sätt att hämta in det till ett projekt. De två första 
alternativen är att installera som dependency till projketet via yarn eller NPM. Annars får man referera till 
biblioteket som hostas på webben via en script-tag direkt i HTML [102]. 

G.3.4.2 Funktionalitet 
D3js är ett bredare visualisering bibliotek än de andra som är under analys i denna rapport. Leaflett och 
CesiumJS är både till exklusivt för geografisk visualisering medan D3js är till generellt för alla sorters 
data men har stöd för att göra geografisk visualisering. Vad den inte har stöd för är någon form av 
kartkontroller direkt, utan det måste byggas av utvecklaren. Tabell G.3 visar vilken funktionalitet D3js 
uppfyller. 
 
Tabell G.3 D3js uppfyllda krav 

Viktiga funktioner Uppfyller 
(ja/nej) 

Hur? 

Utritning data-objekt i 
2D  

Ja Utritning av grundläggande former, text och bilder.[103] 

Utritning av data-objekt i 
3D 

Nej Ingen inbyggt stöd för att importera 3D modeller. 

Utritning av Terräng i 
3D 

Nej Den tillåter ingen importering av 3D terräng till kartan. 

Ändra objektens position 
(samt övrig data) över tid 

Ja Det går att ändra positions parametrar på dataobjekt och 
rendera kartan[104]. 
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Utritning av 
objektinformation i 
GUI-fönster 

ja Möjligt att lägga till text som ändras på musklick på ett 
dataobjekt[104]. 

 

G.4 Metod  
För att svara på frågeställningarna är en litteraturstudie främst med en analys av den funktionalitet som 
beskrivs i respektive ramverks dokumentation. För att underlätta analys har det identifierats fem viktiga 
funktionaliteter från kravspecifikationen som skulle behövas uppfyllas ur ett potentiellt ramverk för att de 
skulle passa till kandidatprojektet. Funktionaliteterna lyder som följande: Utritning av data-objekt i 2D, 
Utritning av data-objekt i 3D, Utritning av terräng i 3D, Ändra objektens position samt övrig data över 
tid, Utritning av objektinformation i GUI-fönster. I följande text så kommer ramverken som analyseras att 
jämföras både i om de kan uppfylla funktionaliteten och hur väl de gör det. 
 
Om genomsökning av ramverkets dokumentation och hemsida inte kunde bekräfta att en viss 
funktionalitet fanns så användes sökmotorn google med relevanta söktermer. Exempel på söktermer var 
då “d3js modify graph over time” om vi ville bekräfta det fjärde kravet för d3js. För att försöka hitta 
exempel eller relevant källa som visade att funktionaliteten fanns. Om denna sökning inte kunde finna 
exempel eller källa på funktionaliteten så markerades funktionaliteten som ej uppfylld.  
 

G.5 Resultat 
Nedan i tabell G.4 sammanställs vilken funktionalitet som uppfylldes av vilket ramverk 
 
Tabell G.4 sammanställda krav 

Krav CesiumJS Leaflet D3js 

Utritning data-objekt i 
2D  

Ja Ja Ja 

Utritning av data-objekt 
i 3D 

Ja Nej Nej 

Utritning av Terräng i 
3D 

Ja Nej Nej 

Ändra objektens 
position (samt övrig 
data) över tid 

Ja Ja Ja 

Utritning av 
objektinformation i 
GUI-fönster 

ja ja ja 
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Det tydligaste problemet med Leaflet och D3js märks direkt då de saknar funktionalitet för att importera 
3D modeller. Där vinner CesiumJS och blir därmed det enda ramverket som uppfyller samtliga krav. 

G.6 Diskussion 
För att jämföra dessa ramverk på så bestämdes i denna sektion vad de uppfyller för niche och vad för sorts 
inriktningar ett projekt i varje ramverk skulle kunna ta på grund av dess de funktioner de erbjuder. Det 
visades att ramverk som låter väldigt liknande på ytan kan leda ett projekt ner väldigt olika vägar. 

G.6.1 Utveckling med ramverken 
Utveckling i jämförda ramverken går åt två väldigt skilda håll. Å ena sidan har vi CesiumJS och Leaflet, 
dessa kommer med en grund av liknande uppsättningar funktionalitet och utvecklingsmetodik. Skapa en 
karta, placera ut objekt. Att ladda in en karta har gjorts väldigt enkelt med bara en rad som indikerar 
källan för kartan och båda ramverkens hemsidor har en rekommenderad källa för karta som fungerar 
omedelbart. Å andra sida har vi D3js som inte bara laddar in en karta ifrån en enkel rekommenderad källa 
utan kräver att användaren själv hittar en eget dataset i geoJSON format att använda och själv bestämmer 
stil för hur kartan ritas ut. Även efter detta så har kartan inte samma kontroller som Leaflet och CesiumJS 
har i grunden utan det måste byggas av utvecklaren.  
 
För att starta upp med ett projekt så kräver CesiumJS antingen att det installeras som en Node modul eller 
att paketet laddas ned från hemsidan och paketet som CesiumJS kommer i ligger på ungefär 91 Mb 
(nedladdat 2019-04-05 ifrån https://cesiumjs.org/downloads/ v.1.56.1 publicerad 2019-04-02). Medan 
Leaflet kan importeras via en länk i HTML-sidan som applikationen ska köra i och paketet i sig är mer 
lättviktigt då den enbart kommer upp på 650 Kb (nedladdat 2019-04-05 ifrån 
https://leafletjs.com/download.html v.1.4.0 publicerad 2018-12-30) vilket gör Leaflet signifikant mer 
lättviktigt. 
 
Den slimmade paketet utan extra funktioner och enkla sättet att importera och börja använda det gör 
Leaflet till det ramverk som antagligen är bäst om projektet hade fokuserat på att vara snabba i att komma 
igång med utvecklingen. 

G.6.2 Funktionella skillnader 
Der är i de funktionella skillnaderna som ramverken skiljer sig åt som mest. Leaflet är det mest 
grundläggande av de tre. Den fokuserar på en sak och en sak enbart, göra tydliga och läsbara 2d-kartor. 
CesiumJS har samma bas men försöker expandera på den med utritning av 3D objekt och terräng samt ett 
fokus på att rita ut kartor med tidsskala så att objekt på kartan kan ändra sin position över tid. D3js är i sin 
grund inte nödvändigtvis en ramverk för kartor utan ett ramverk som tillåter än att göra kartor och har 
därför bredare funktionalitet än de andra men detta gör att kartverktygen i cesium är kraftigare i den 
specialisering som Cesium väljer att fokusera på. 
 
D3js har en hel drös av extra funktioner och andra saker som den kan visualisera men mycket av det är ej 
fokuserat på de funktioner som behövdes för projektet och den saknar också mycket kontroll av kartor 
med mus och tangentbord som kommer med både Leaflet och CesiumJS. 
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För den funktionella sidan av projektet så är det enbart CesiumJS som uppfyller samtliga behov och 
därmed verkar vara det bästa verktyget för projektet från detta perspektiv. 

G.7 Slutsats 
I denna sektion besvaras samtliga frågeställningar. 

G.7.1 Hur väl skulle dessa ramverk passa för snabb utveckling av en geografisk 
visualisering? 
Leaflet är den visualisering som verkar passa bäst för att skapa en snabb grundläggande visualisering om 
allt som behövs göras är att markera platser och områden och lägga till lite text. 

G.7.2 Hur flexibla är dessa ramverk satt i relation till vad de har för features som 
kan expandera visualiseringen i  kandidatprojektet? 
Leaflet är den minst flexibla. I detta ramverk kan du skapa en grundläggande visualisering om allt som 
behövs göras är att markera platser och områden och lägga till lite text. 
 
CesiumJS erbjuder funktionalitet som tillåter användaren att följa data över tid med djupa kontroller för 
data med en tidskoppling och dess 3D kapabiliteter gör att det är de kraftfullaste av de tre ramverken när 
det kommer till att skapa en plats med hus och terräng och se hur din data relaterar till dessa. 
 
D3js är det bredaste och mest flexibla av ramverken, bara inte nödvändigtvis när det kommer till kartorna 
då den saknar vissa av de krav som ställdes. Djup kontroll för att skapa grafer och bestämma stil på kartan 
baserad på indatan hjälper att skapa kartor som tydligt presenterar sin data. 

G.7.3 Vilket ramverk är mest passande för att producera ett program som det som 
skapades under kandidatprojektet? 
CesiumJS har den funktionalitet som krävdes för att skapa den visualisering som skulle skapas i projektet. 
Om visualiseringen inte hade haft samma krav på 3D utritning så hade Leaflet varit ett lika bra alternativ 
om inte bättre på grund av dess enkelhet. 
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