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Sammanfattning 

Explosionen av sociala medier, användandet av smartphones och den ständiga uppkopplingen till 
internet gör att mängden tillgänglig data idag hela tiden ökar. Det rör sig dock inte bara om stora 
mängder data utan också om data som har en hög inflödeshastighet samt är av varierade datatyp. 
Kombinationen av dessa egenskaper gör att det blir svårt att hantera datan med konventionella 
metoder t ex relationsdatabaser (RDBMS) och denna data har fått namnet Big Data.  

Det finns flera verktyg (lösningar) för att hantera Big Data på marknaden idag. Ett av dessa är 
Apache Hadoop, ett Distribuerat Fil System (DFS) som använder sig av en programmeringsmodell 
som heter MapReduce. Sedan finns det även lösningar baserade på klassiska databassystem som 
den populära relationsmodellen t ex Postgres-XL som är en Big Data lösning baserad på 
PostgreSQL. 

Denna studie ämnar undersöka vilka för- och nackdelar det finns för företag som redan använder sig 
av relationsmodellen att hålla sig till liknande teknologi, t ex Postgres-XL eller om de ska byta till 
en nyare teknologi, t ex Apache Hadoop. För att undersöka detta har ett antal tekniska och 
organisatoriska aspekter identifierats och sedan har en främst teoretisk studie genomförts som består 
av en litteraturstudie samt en fallstudie.   

Resultatet från studien visar på att det ur ett organisatorisk perspektiv finns flera fördelar för ett 
företag eller en organisation att hålla sig till relationsmodellen (Postgres-XL) medan det ur ett 
tekniskt perspektiv finns flera fördelar med att byta till en nyare teknologi (Apache Hadoop). De 
tekniska och organisatoriska aspekterna tar i många fall ut varandra och frågan för ett företag blir då 
om de tekniska aspekterna har en högre prioritet än organisatoriska aspekter. 
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Abstract 
The explosion of social media, the use of smartphones and the fact that people are always online 
today leads to a constant increase in data-production. This data is not just large but it also has a high 
velocity and variety, which makes it hard for conventional systems, like relational databases, to 
handle. This data, that cannot be handle with conventional methods, is called Big Data and the 
study in this report is looking into different ways to handle Big Data and more specific: 

What pros and cons are there, concerning technological and organizational aspects, for a 
company or organization to change from a relational database to a Big Data solution based 
on the same technology (the relational model) or to change to an implementation of 
MapReduce? 

There are several technologies that can handle Big Data on the market today. One of these are 
Apache Hadoop, which is a distributed files system (DFS) that uses a programming model called 
MapReduce. There are also other systems based on classic database systems, like relational 
database systems (RDBMS), for example Postgres-XL, a Big Data solution based on PostgreSQL.  

The study in this report will explore pros and cons for a company which is already using relational 
database systems to make the change to a similar technology like Postgres-XL or if they should 
make the change to a newer technology like an implementation of MapReduce, for example Apache 
Hadoop. To look into this a number of organizational and technological aspects have been identified 
and then used to evaluate an implementation of Mapreduce and a parallell database based on the 
relational model in a case study and a literature-study.  

From an organizational point-of-view this study shows that it in many ways is better för a company 
or organization to keep using the relational model and therefore make the change to for example 
Postgres-XL, while it from a technological perspektiv is better to make the change to an 
implementation of MapReduce like Apache Hadoop. However the technological and organizational  
pros and cons do often cancel each other out and therefore the question of which technology is 
preferable depends on whether the company or organization think that the organizational or 
technological aspect are more important.   
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1. Introduktion 
Den ökade informationsproduktionen i samhället är ett aktuellt ämne idag (Davenport 2014; Soares, 
2012). Explosionen av sociala medier, användandet av smartphones och den ständiga 
uppkopplingen till internet gör att mängden tillgänglig data hela tiden ökar (Chen, Mao, Zhang, & 
Leung, 2014; Vossen, 2014). 

På grund av den ökade informationsproduktionen i samhället har det blivit svårt att hantera data 
med konventionella metoder t ex relationsdatabaser (RDBMS). Denna typ av data som inte kan 
hanteras med konventionella metoder har fått namnet Big Data. Big Data brukar i många fall 
klassificeras av tre stycken V:n; volym (volume), variation (variety) samt att det är ett stort inflöde 
av data (velocity)(Davenport, 2014). Ibland läggs även ett fjärde V till som står för värde (value) då 
Big Data i många fall handlar om att hitta det värde som finns gömt bland dessa stora mängder data 
(Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014). Även termen veracity, som står för att datan ibland kan vara 
otillförlitlig, används ibland för att beskriva Big Data (Vossen, 2014).  

Att hantera den stora mängd data som finns tillgänglig innebär stora utmaningar, men det finns 
också stora möjligheter om datan kan tas tillvara (Davenport, 2014; Chen, Mao, Zhang, & Leung, 
2014). Till följd av detta har det skett stora framsteg i utvecklingen av system som kan hantera de 
stora datamängder som finns idag. 

Det finns flera verktyg (lösningar) för att hantera Big Data på marknaden idag bland annat Apache 
Hadoop som är ett Distribuerat Fil System (DFS) som använder sig av en programmeringsmodell 
som heter MapReduce, vilket gör att datan, till skillnad från många traditionella databassystem, inte 
behöver ha någon struktur (Pavlo, Paulson, Rasin, Abadi, DeWitt, Madden, & Stonebraker, 2009). 
Nyligen har det även släppts system baserade på klassiska databassystem som den populära 
relationsmodellen t ex Postgres-XL som är en Big Data lösning baserad på PostgreSQL (Postgres-
XL, 2014a). 

Ebner, Buhnen och Urbach (2014) tar upp två frågor en organisation bör ställa sig för att veta om de 
effektivt bör söka sig till en Big Data lösning: 

1. Finns det ett problem med Big Data eller ett problem med infrastrukturen kring IT? 
2. Saknar vi viktig information som en Big Data lösning kan ge? 
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Om ett företag anser att det är dags att börja med Big Data blir ett stort beslut om helt ny teknologi 
ska införas eller om Big Data lösningen av den tidigare teknologin ska väljas och i vilka situationer 
de olika teknologierna passar. Frågan som då kommer upp är vilka för- och nackdelar det finns med 
att införa Big Data lösningen av den tidigare teknologin eller den nya teknologin, vilket har lett 
fram till frågeställningen: 

Vilka för- och nackdelar, med avseende på tekniska och organisatoriska aspekter, finns det 
med att byta från en databaslösning baserad på relationsmodellen till en Big Data lösning 
baserad på samma modell mot att istället byta till en implementation av MapReduce? 

Detta kommer undersökas genom en litteraturstudie samt en fallstudie av ett företag som använder 
sig av en databaslösning baserad på relationsmodellen och är intresserat av en Big Data lösning.  

Denna rapport är strukturerad som följande: Kapitel 2 tar upp den bakgrund som behövs för att 
förstå området samt presenterar respektive teknologis grundarkitektur. I kapitel 3 presenteras 
problemområdet mer ingående samt tar upp de avgränsningar som gjorts. Kapitel 4 tar upp val av 
metod och kapitel 5 presenterar genomförandet. Resultat från litteraturstudien presenteras i kapitel 6 
och fallstudien presenteras i kapitel 7. I kapitel 8 dras slutsatser kring resultaten och hela rapporten 
diskuteras sedan i kapitel 9, med fokus på vetenskapliga och samhälleliga aspekter samt identifierar 
framtidsfrågor och utvärderar studiens tillförlitlighet och validitet.  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2. Bakgrund 
Till följd av den ökade informationsproduktionen i samhället har termen Big Data börjat användas 
(Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014). Definitionen av denna term ändras konstant, men den brukar 
definieras av att det rör sig om data som är så stor och komplex att den blir svår att hantera i vanliga 
system (Davenport, 2014; Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014).  

Vid design av ett system som ska hantera Big Data är det viktigt att ha i åtanke de tre V:n som ofta 
används för att beskriva den typ av data som lagras i en Big Data lösning (Sawant & Shah, 2013): 

- Velocity: Ett högt inflöde av data, dvs en hög hastighet på inflödet av data. 
- Volume (Volym): Datans storlek.  
- Variety (Variation av datatyper): Variation av data.  

Ibland läggs även ett fjärde V till som står för value (värde) då Big Data till stor del handlar om att 
utforska gömda värden i stora mängder data (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014). Även termen 
veracity, som står för att datan ibland kan vara otillförlitlig, används ibland för att beskriva Big Data 
(Vossen, 2014). 

Big Data intresserar idag många från industri, utbildning och statliga verk samt att många tidningar 
och tidskrifter tar upp ämnet (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014). Intresset för Big Data kan även 
ses av att många stora företag t ex Microsoft och Oracle har lanserat produkter för att hantera denna 
typ av data (Davenport, 2014).  

För att kunna hantera Big Data skiljer sig Big Data lösningar på flera sätt från traditionell Business 
Intelligence (BI). Traditionell BI lagrar t ex ofta all data på en central server och data analyseras 
ofta offline. Online Transaction Processing (OLTP) data flyttas till en denormaliserad miljö som 
kallas ett data warehouse (DW), där data är strukturerad t ex efter relationsmodellen samt innehåller 
mycket lite ostrukturerad data (Sawant & Shah, 2013).   

En Big Data lösning fördelar istället data över noder i ett kluster och de funktioner som ska 
behandla datan flyttas till noderna istället för tvärtom (Sawant & Shah, 2013). Big Data lösningar är 
även beroende av Massive Parallell Processing (MPP) (Sawant & Shah, 2013) vilket betyder att 
frågor/funktioner skickas ut till noderna, som behandlar datan samtidigt och skickar tillbaka resultat 
(Techopedia, 2015a).    
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2.1 Big Data Arkitekturer 
Det finns två huvudsakliga arkitekturer för att hantera Big Data: parallella databaser och 
distribuerade fil systems (DFS) med en MapReduce motor. Sedan finns det även hybrider av dessa 
två (Sun, Hu, Ren & Ren, 2013). Parallella databaser och DFS med en MapReduce motor är båda 
baserade på DFS där data fördelas över noder i ett kluster och där funktioner som ska bearbeta data 
skickas till noderna istället för tvärtom (Pavlo mfl., 2009). Den huvudsakliga skillnaden mellan 
dessa två är dock hur datan struktureras. Parallella databaser kräver struktur på datan som lagras 
medan DFS med en MapReduce motor inte kräver någon struktur alls (Pavlo mfl., 2009). Det skulle 
därför gå att säga att parallella databaser egentligen är ett DFS baserat på klassiska 
databasstrukturer.  

En fördel med att distribuera data över flera noder är att dessa samtidigt kan bearbeta datan vilket 
gör att resultat kan ges snabbare än om en nod skulle gå igenom all data själv, dvs användandet av 
DFS möjliggör parallell bearbetning av data (Pavlo mfl., 2009). Användandet av många noder är 
dock inte bara fördelaktigt då fler noder innebär att risken för krasch ökar i ett system som saknar 
felhantering (se tabell 1)(MapReduce vs. Parallel DBMSs: A Comparison of Approaches to Large-
Scale Data Analysis (2/3), 2009). 

Tabell 1. (MapReduce vs. Parallel DBMSs: A Comparison of Approaches to Large-Scale Data Analysis (2/3), 
2009) 

2.1.1 Distribuerat Fil System med MapReduce 

MapReduce är en programmeringsmodell som består av två funktioner: Map och Reduce. Map-
funktionen definierar en fast mängd data, delar upp denna i delsteg för att sedan distribuera den 
över noderna i klustret. Reduce-funktionen bearbetar delmängderna och returnerar ett bearbetat 
svar. Ett program som använder sig av dessa funktioner kan direkt exekveras parallellt på flera 
noder i klustret utan att den som skrivit koden behöver tänka på det och det är inte helt ovanligt att 
ett MapReduce program bearbetar många terabyte data på ett tusental maskiner (noder) (Dean & 
Ghemawat, 2008). Att denna typ av sökning kan genomföras gör att den data som lagras inte 
behöver ha en speciell struktur, då t ex index skrivs in i MapReduce-funktionen (Pavlo mfl., 2009).  

Antal noder Risk för krasch

10 1 %

100 13 %

1000 75 %
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Apache Hadoop är ett mjukvarubibliotek som kan bearbeta stora mängder data och bland annat 
innehåller en implementation av MapReduce samt ett DFS som kallas Hadoop Distributed File 
System (HDFS). Implementationen av Apache Hadoop kan köras på både GNU/Linux samt 
Windows (Apache Hadoop, 2014-11-13) och kan skalas upp från en nod till flera tusen som 
erbjuder lokal beräkning och lagring. Istället för att förlita sig på hårdvara är biblioteket i sig 
utformat för att hitta och hantera fel i applikationslagret (Apache Hadoop, 2014-12-12).  

Apache Hadoops mjukvarubibliotek innehåller flera olika delar (se figur 1). Det har två olika 
högnivåspråk, Pig och Hive, som översätts till MapReduce, en katalog som lagrar metadata 
(HCatalog), MapReduce, samt HDFS. Sedan finns det även möjlighet att utöka Hadoop till att 
innefatta en kolumndatabas, Hbase, för att kunna bearbeta data i realtid istället för i omgångar. 
Även ett tillägg vid namn Zookeeper kan användas för att hjälpa olika servrar att arbeta tillsammans 
(Basic Introduction to Apache Hadoop, 2013). Pig, Hive och MapReduce kan användas för att ställa 
frågor till HCatalog som i sin tur innehåller metadata om den data som finns lagrad i HDFS och 
Hbase (om denna databas är innefattad i systemet) (se figur 1). 

Figur 1. Apache Hadoop mjukvarubibliotek. 

2.1.2 Parallella databaser 

Databaser som klarar av att bearbeta data parallellt har funnits sen 1980-talet, dvs databaser där det 
finns möjlighet att dela upp data mellan noder och där frågor som ställs fördelas över dessa noder 
(Pavlo mfl., 2009). Detta påminner därmed mycket om DFS med MapReduce motor, men en stor 
skillnad är dock hur datan struktureras i noderna. Under många år har relationsmodellen varit ett 
populärt sätt att strukturera data i databaser (Padron-McCarthy & Rysch, 2005), men det finns även 
flera andra sätt som är baserade på exempelvis kolumner (Pavlo mfl., 2009). 

Även om det är fördelaktigt att distribuera data över flera noder för att öka möjligheten till parallell 
bearbetning av data ökar risken för krasch varje gång en nod läggs till i klustret (se tabell 1) 
(MapReduce vs. Parallel DBMSs: A Comparison of Approaches to Large-Scale Data Analysis (2/3), 
2009). Av denna anledning fungerar det inte att använda vilken parallell databas som helst och skala 
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upp den till 100-tals noder utan det krävs system som kan hantera eventuella fel som kan uppstår i 
klustret. För att hantera Big Data har det därför de senaste åren utvecklats speciella Big Data 
lösningar för parallella databaser:  

- Key-Value: Lagrar data efter nyckelvärden (key-values). Detta gör att denna typ av databas är 
enkel att bygga ut och att frågetiden är kort. Exempel på Key-Value databaser är Dynamo och 
Voldemort (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014).  

- Dokument: Kan hantera mer komplex data än t ex Key-Value. Exempel på 
dokumentdatabaser är: MongoDB, SimpleDB samt CouchDB (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 
2014).  

- Kolumn: Lagrar och bearbetar data efter kolumner, vilka fördelas över flera noder för att 
kunna växa. Exempel på kolumndatabas är Googles BigTable (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 
2014). 

Nyligen har det även kommit ut en Big Data lösning baserad på relationsmodellen som heter 
Postgres-XL, en open source  lösning för Big Data baserat på PostgreSQL (Postgres-XL, 2014a). 1

PostgreSQL ett välkänt databassystem baserat på relationsmodellen (RDBMS) som funnits i mer än 
15 år (The PostgreSQL Global Development Group, 2015; Postgres-XL, 2014a). Postgres-XL 
släpptes i maj 2014 och kan köras på plattformarna Linux (alla nyare versioner), Mac OX samt 
FreeBSD. Andra unix-baserade operativsystem kan fungera men har inte blivit testade (Postgres-
XL, 2014b). 

 Fri tillgång till ett program/mjukvara/projekt etc. som alla parter kan bidra till att förbättra Techopedia 1

(2015d).
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2.2 Påverkande faktorer vid val av arkitektur 
Vid val av arkitektur finns det både organisatoriska och tekniska aspekter som kan tas i åtanke. 
Davenport (2014) tar upp människor som den viktigaste framgångsfaktorn vid införandet av Big 
Data teknologi, men flera andra källor nämner även de tekniska utmaningar som finns (Chen, Mao, 
Zhang, & Leung, 2014; Pavlo mfl., 2009). 

2.2.1 Organisatoriska aspekter 

Ebner, Buhnen och Urbach (2014) tar upp två frågor en organisation bör ställa sig för att veta om de 
effektivt bör söka sig till en Big Data lösning: 

1. Finns det ett problem med Big Data eller ett program med infrastrukturen kring IT? 
2. Saknar vi viktig information som en Big Data lösning kan ge? 

Ebner, Buhnen och Urbach (2014) har även identifierat åtta i huvudsak organisatoriska faktorer som 
påverkar valet av Big Data lösning och har delat in dessa i tre grupper: strategi, resurser samt 
operativ miljö. 

Strategiska faktorer påverkas av vad organisationen ska göra med sin data (Relevance of Big Data 
analytics), hur stort stöd det finns för införandet av Big Data (sponsorship level) samt när analysen 
måste ske t ex om lösningen behöver införas snarast för att ge snabbare resultat (urgency).   

Resursfaktorer påverkas av hur mycket resurser  det finns tillgängliga i organisationen (resource 2

availability), vilken kunskap som finns inom organisationen (IT personnel abilities) samt vad det 
finns för möjligheter för personalen i organisationen att få användning av det nya systemet 
(Absorptive capacity).  

Den operativa miljön påverkas av rutiner i organisationer (task routineness) och hur hög säkerhet 
den lagrade datan kräver(data privacy)(Ebner, Buhnen & Urbach, 2014). Även Soares (2012) 
nämner privatliv (egen översättning av privacy) dvs hur känslig data ska användas och lagras som 
en viktig punkt att tänka på vid underhåll och införande av ett informationssystem (som också gäller 
Big Data).  

 Pengar och personal (Ebner, Buhnen, & Urbach, 2014)2
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Även Laudon och Laudon (2002) nämner liknande punkter som Ebner, Buhnen och Urbach (2014) 
som kan påverka hur lyckad en implementation av ett informationssystem blir i en organisation: 

- Användarnas roll 
- Stöd från ledning (egen översättning av management) 
- Komplexitet på det som ska implementeras (t ex storlek på projekt och erfarenhet av 

teknologi) 
- Kvalité på implementationsprocessen 

Dessa punkter stämmer väl överens med de som Ebner, Buhnen och Urbach (2014) tar upp då de t 
ex kommit fram till att stöd i organisationen för införandet av den nya teknologin spelar en mycket 
viktigt roll för vilken Big Data lösning som ska väljas dvs användarnas roll och stöd från ledningen 
är viktig. Både Ebner, Buhnen och Urbach (2014) och Laudon och Laudon (2002) tar även upp 
organisationens erfarenhet av teknologi som en påverkande faktor vid införandet av ny teknologi.  

Tabell 2. Organisatoriska faktorer som påverkar valet av Big Data arkitektur (Ebner, Buhnen & Urbach, 
2014) 

Typ av faktor Faktor

Vad data ska användas till

Strategisk Hur stort stöd det finns

När analysen/omställningen måste ske

Resurser tillgängliga

Resurser Kunskap inom organisationen

Möjligheter att använda den nya teknologin

Operativ miljö Rutiner

Säkerhet
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2.2.2 Tekniska aspekter 

Pavlo mfl. (2009) har tidigare genomfört en studie som undersöker Big Data teknologier med fokus 
på tekniska aspekter: 

- Schemastöd (egen översättning av schema support): Hur den lagrade datan ska struktureras 
(Pavlo mfl., 2009).  

- Indexering (egen översättning av indexing): Index fungerar som indexet i en registret i en 
bok dvs det är som en extra tabell som kan snabba upp sökningen i efter data (Padron-
McCarthy & Risch, 2005). 

- Programmeringsmodell (egen översättning av programming model): Pavlo mfl. (2009) tar 
upp två programmeringsmodeller som funnits sedan 1970-talet. Den första, som använts under 
många år i t ex relationsdatabaser, går ut på att användaren talar om vilken data som ska 
hämtas. Det andra sättet har blivit mer populärt idag i och med intåget av MapReduce, vilket 
går ut på att användaren skriver en algoritm för att komma åt data (Pavlo mfl., 2009).  

- Distribution av data (egen översättning av data distribution): Tumregeln vid bearbetning 
av stora datamängder är att skicka förfrågningar till datan och inte tvärtom. För att detta ska 
kunna göras i ett DFS behöver förfrågningen som ska skickas fördelas över det olika noderna i 
systemet. Ibland behöver detta göras manuellt och ibland finns det inbyggda lösningar som 
sköter detta åt användaren (Pavlo mfl., 2009).  

- Exekveringsstrategi (egen översättning av execution strategy): Hur resultat från noderna 
hämtas  (push/pull) (Pavlo mfl., 2009).  

- Flexibilitet (egen översättning av flexibility): Hur flexibla språken som kan användas är 
(Pavlo mfl., 2009).  

- Felhantering (egen översättning av fault tolerance): Hur systemet hanterar t ex om en disk 
kraschar (Pavlo mfl., 2009).  

Andra tekniska aspekter som kan vara viktiga vid utformande av Big Data lösningar är: 
- CAP: Consistency, Availability och Partition Tolerance (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014). 
- BASE: Basically Available, Soft state, Eventual consistency  (Brewer, 2012). 
- ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability  (Brewer, 2012). 

CAP, BASE och ACID är tre olika riktlinjer kring konsistens (egen översättning av consistency) och 
tillgänglighet (egen översättning av availability) som ett system kan rätta sig efter. ACID är en 
traditionell approach till detta som prioriterar konsistens medan BASE, som prioriterar 
tillgänglighet, uppkom senare (Brewer, 2012). Eftersom data i ett DFS är uppdelad mellan noder är 
det viktigt att datan är densamma i hela klustret (konsistens) men det är även viktigt att systemet 
kan hantera om en nod skulle ligga nere vid ett tillfälle (tillgänglighet). Att uppfylla båda dessa 
villkor är en utmaning då det ena ofta sker på bekostnad av det andra. T ex om ACID ska följas sker 
det nästan alltid på bekostnad av tillgänglighet då dessa riktlinjer hellre ser att en nod inte kan  
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kontaktas än att den skickar data som inte blivit uppdaterad. Samma svårighet är det med BASE då 
dessa riktlinjer prioriterar tillgänglighet och en konsekvens av detta kan då bli att den data som 
visas inte är uppdaterad (Pritchett, 2008).  

CAP har liknande problem då det konstaterats att det är nästintill omöjligt för ett DFS att uppfylla 
dess tre krav samtidigt. Det går t ex att ha ett system som uppfyller konsistens och tillgänglighet 
men det saknar då möjlighet att hantera nätverksproblem, dvs saknar felhantering i nätverk (egen 
översättning av Partition Tolerance), ett system uppfyller tillgänglighet och har felhantering av 
nätverk men som inte klarar av att garantera att datan är uppdaterad (konsistens) i systemet eller ett 
system som är uppfyller konsistens och har felhantering av nätverk, men som inte garanterar 
tillgänglighet (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014).   

Även om det är svårt för ett DFS att uppfylla de olika kraven på konsistens och tillgänglighet är 
dessa intressanta att ha med i diskussionen kring för- och nackdelar med respektive Big Data 
lösning. Till följd av detta har konsistens och tillgänglighet lagts till på den lista med tekniska 
punkter som är viktiga vid utformandet av en Big Data lösning. Då införandet av en Big Data 
lösning i ett företag innebär flytt av data från deras nuvarande system till den nya Big Data 
lösningen är även en intressant teknisk aspekt om det finns stöd för flytt av data från ett annat 
system.  

Genom att kombinera de tekniska punkter som Pavlo mfl. (2009) tar upp med konsistens och 
tillgänglighet från CAP, BASE och ACID samt flytt av data till och från andra system har en lista 
med tekniska aspekter tagits fram (se tabell 3).  

Tabell 3. Sammanställning av tekniska aspekter.  

Källa Teknisk aspekt

Stöd för schema

Pavlo mfl. (2009) Indexering

Programming model

Distribution av data

Exekverings strategi

Flexibilitet

Felhantering

CAP, BASE, ACID Konsistens

Tillgänglighet

Egna slutsatser Stöd för flytt av data
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3. Problemområde 
Under många år har relationsmodellen, dvs den databasmodell som används i relationsdatabaser, 
varit dominerande (Padron-McCarthy & Rysch, 2005), vilket gör att många företag idag använder 
sig av lösningar baserade på denna modell. I och med ökningen av Big Data har dock många av 
dessa traditionella system baserade på relationsmodellen svårigheter att klara av det höga inflödet 
av stora mängder varierad data som finns idag (Davenport, 2014) och många RDBMS användare 
behöver därför se sig om efter andra lösningar.  

Undersökningar om olika systems prestanda har genomförts, t ex Pavlo mfl. (2009) har testat och 
jämfört Apache Hadoop med två SQL databassystem (DBMS) (en kolumndatabas och en 
relationsdatabas). Denna studie verkar dock inte ha tagit med SQL DBMS lösningar speciellt 
anpassade för Big Data, vilket inte är förvånande då studien genomfördes 2009 dvs precis i början 
av Big Data eran. 

Utvecklingen inom Big Data området går fort då det under de senaste åren släppts många nya 
programvaror (Soares, 2012), där Postgres-XL är en av dem. Detta gör att forskning på området 
snabbt blir utdaterad, vilket gör det till ett intressant området att studera. Att en Big Data lösning 
baserad på ett så pass beprövat databassystem som PostgreSQL nyligen släppts gör att det är ett 
intressant område att utforska då en bra Big Data lösning baserad på tidigare populär teknik 
(relationsmodellen) borde kunna göra det lättare, både tekniskt och organisatoriskt, för företag som 
redan har en PostgreSQL databas att komma igång med Big Data.  

När en ny arkitektur ska väljas finns det både organisatoriska och tekniska aspekter som kan tas i 
åtanke. Davenport (2014) tar upp människor som den viktigaste framgångsfaktorn vid införandet av 
Big Data teknologi, men flera andra källor nämner även de tekniska utmaningar som finns (Chen, 
Mao, Zhang, & Leung, 2014; Pavlo m fl., 2009). 

3.1 Problemprecisering 
Denna studie ämnar undersöka vilka för- och nackdelar, med avseende på tekniska och 
organisatoriska aspekter, det finns med att byta från en databaslösning baserad på relationsmodellen 
till en Big Data lösning baserad på samma modell mot att istället byta till en implementation av 
MapReduce. 

Vilka för- och nackdelar, med avseende på tekniska och organisatoriska aspekter, finns det 
med att byta från en databaslösning baserad på relationsmodellen till en Big Data lösning 
baserad på samma modell mot att istället byta till en implementation av MapReduce? 
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3.2 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att utvärdera en parallell databas baserad på relationsmodellen, dvs 
Postgres-XL, samt en implementation av MapReduce, dvs Apache Hadoop. Att göra en mer 
omfattande studie av olika lösningar skulle självklart vara önskvärt, men ryms inte inom tidsramen 
för detta arbete. De identifierade avgränsningarna förklaras mer i kapitel 3.2.1 Big Data lösning 
baserad på RDBMS-teknologi och 3.2.2 Implementation av MapReduce. Studien avgränsar sig även 
till att utvärdera dessa programvaror utefter att antal tekniska och organisatoriska aspekter, vilka 
identifierats i kapitel 2.2.1 Organisatoriska aspekter och kapitel 2.2.2 Tekniska aspekter. 

3.2.1 Big Data lösning baserad på RDBMS-teknologi. 

Relationsmodellen, dvs den databasmodell som används i relationsdatabaser, har varit dominerande  
under många år (Padron-McCarthy & Rysch, 2005) och det bör därför vara många företag som idag 
sitter med lösningar baserade på denna modell. Då dessa traditionella system i många fall har svårt 
att hantera Big Data bör dessa företag förr eller senare se sig om efter en Big Data lösning. Att byta 
system helt är kanske något många drar sig för och det är därför intressant att undersöka Big Data 
lösningar baserade på relationsmodellen för att se vilka för- och nackdelar det finns för ett företag 
att hålla sig till samma modell de redan använder. Det är därför denna teknologi valts till 
utvärderingen i denna studie istället för en annan lösning t ex kolumn- eller dokumentbaserad.  

Att applikationen Postgres-XL har valts beror på att den bara funnits på marknaden sedan maj 2014 
och därmed är relativt ny och otestad samt att den är baserad på en mycket populär RDBMS lösning 
som heter PostgreSQL (The PostgreSQL Global Development Group, 2015; Postgres-XL, 2014a). 
Att PostgreSQL är ett populärt RDBMS som funnits på marknaden i mer än 15 år (The PostgreSQL 
Global Development Group, 2015) gör att många företag använder sig av denna lösning idag, vilket 
gör att det är intressant att titta på den Big Data lösning som är baserade på detta system. 

3.2.2 Implementation av MapReduce 

Den implementation av MapReduce som kommer utvärderas är Apache Hadoop eftersom det är en 
mycket populär Big Data lösning idag (Pavlo mfl., 2009), som både används som en enskild Big 
Data lösning samt som en del i Big Data lösningar andra företag utvecklat t ex Microsoft (Soares, 
2012) och det bör därför vara många företag som är intresserade av att veta mer om denna lösning. 

3.3 Förväntat resultat 
Denna studie förväntas ta reda på vilka för- och nackdelar det finns med de två olika arkitekturerna 
som utvärderas. Då en fallstudie av ett företag kommer genomföras hoppas studien även kunna visa 
på vad ett företag i liknande situation bör välja för Big Data lösning, men även utforska vilken 
arkitektur som skulle varit att föredra i en annan situation. Hypotesen är att en bra Big Data lösning 
baserad på tidigare populär teknik (relationsmodellen) borde kunna göra det lättare för företag som 
redan har t ex en PostgreSQL databas att komma igång med Big Data än att ett nytt system t ex 
Apache Hadoop ska införas. 
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4. Metod 
För att svara på frågeställningen ”Vilka för- och nackdelar, med avseende på tekniska och 
organisatoriska aspekter, finns det med att byta från en databaslösning baserad på 
relationsmodellen till en Big Data lösning baserad på samma modell mot att istället byta till en 
implementation av MapReduce?” behöver relevanta metoder identifieras. Yin (2003) beskriver tre 
punkter som påverkar valet av metod: 

1. Typ av frågeställning: Hur, Vad, Vem, Var, Varför. 
2. Hur mycket kontroll forskaren har över situationen. 
3. Om fokus ligger på aktuella eller historiska händelser.  

Denna studie fokuserar på aktuella händelser då den genomförs i ett aktivt företag, vilket då 
motiverar valet av en fallstudie, men experiment och undersökning kan också användas för att 
undersöka detta enligt Yin (2003). Experiment går dock bort eftersom detta kräver en kontrollerad 
situation (Yin, 2003; Dawson, 2009), vilket denna studie inte har eftersom bland annat datastruktur i 
ett företag ska studeras, vilket gör att det är svårt att återskapa samma förhållande igen. Ett företag 
har också en stor komplexitet som experiment har svårt att visa på (Wohlin, Runeson, Höst, 
Ohlsson, Regnell & Wesslén, 2012). Detta motiverar då valet av en fallstudie då dess roll blir att ta 
reda på hur data är strukturerad i ett aktivt företag där full kontroll över situationen inte kan 
garanteras. 

För att komma fram till vilka Big Data arkitekturer som ska undersökas i fallstudie samt för att få en 
större förståelse för det valda ämnet, Big Data, har förutom en fallstudie även en litteraturstudie 
valts som metod. Denna metod har valts just för att den är bra för att placera det valda ämnet i ett 
högre sammanhang (Dawson, 2009). 

Det finns i huvudsak två olika typer av litteraturstudier. Den första typen fokuserar på ett moget 
ämne där det finns mycket forskning som behöver analyseras och sammanställas. Det finns därmed 
mycket litteratur på området och en konceptuell modell tas därför fram som sammanställer 
forskningen och utvidgar existerande forskning. Den andra typen av litteraturstudier handlar om att 
utforska ett nytt problemområde som skulle kunna utvecklas. Detta leder till att antalet källor som 
analyseras blir färre och att värdet i forskningen ligger i att en ny teoretisk grund utvecklats genom 
att en konceptuell modell tas fram (Webster & Watson, 2002).   

Den litteraturstudie som genomförs i denna rapport fokuserar på ett relativt nytt ämne, nämligen 
Big Data, en term som funnits sedan 2009. Studien kan därför ses som den andra typen av 
litteraturstudie som Webster och Watson (2002) tar upp, vilket leder till att den forskning som 
studeras inte är lika omfattande som om det varit ett mer moget ämne som studerats.  
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Genom att först göra en litteraturstudie kan en bra grund läggas för fallstudien. Tanken är att 
fallstudien kommer kunna användas för att kontrastera/jämföra det resultat litteraturstudien kommer 
fram till för att uppnå triangulering. Denna studie har därför använt sig av två  metoder: 

- Litteraturstudie 
- Fallstudie 

Den tänkta arbetsprocessen beskrivs i figur 2 och börjar med att teknisk dokumentation om valda 
arkitekturer och relaterad litteratur främst i form av vetenskapliga artiklar studeras i en 
litteraturstudie. Sedan genomförs en fallstudie där databasstruktur hos ett företag studeras och 
intervjuer genomförs med personal från det företaget som är kunniga inom databasområdet. 
Fallstudien genomförs för att kontrastera och utvärdera det som framkommit i litteraturstudien, 
vilket genomförs i analysen. 

Figur 2. Övergripande modell över arbetsprocessen. 

4.1 Litteraturstudie 
Den litteraturstudie som gjorts syftar till att utvärdera och jämföra de olika arkitekturer som valts, 
med avseende på tekniska och organisatoriska aspekter, genom att studera framförallt teknisk 
dokumentation.  

Litteratur, så som teknisk dokumentation, som inte blivit granskad innan publicering, är tillskillnad 
från böcker och vetenskapliga artiklar, kanske inte alltid är pålitlig (Berndtsson mfl., 2008), vilket 
kommer tas i beaktning. Den bild som denna dokumentation ger kommer därför kombineras med 
andra källor så som vetenskapliga- och konferensartiklar. 

För att hitta dessa artiklar kommer databaser så som ACM, iEEE Xplore, Springer Link, Google 
Scholar mfl. sökas igenom med hjälp av relevanta sökord, så som Big Data, Big Data Architectures, 
Large-data Analysis, Hadoop, MapReduce, för att sedan sparas om de anses intressanta. Även så 
kallad ”snowballing” kommer användas för att hitta intressant artiklar, vilket betyder att nya källor 
hittas genom att titta på vad andra artiklar refererat till eller vilka andra artiklar som i sin tur 
refererat till artikeln (Wohlin mfl., 2012). 
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Den litteratur som anses intressant kommer granskas och, om den anses relevant, meta-taggas 
beroende på hur relevanta den anses vara. Rött används då för att visa att en artiklar är väldigt 
relevant, orange att de är relevanta och gul för att visa att de är relativt relevanta (se figur 3). De 
kriterier som används är huruvida artiklarna rör ämnet Big Data och framförallt Big Data 
arkitekturer/lösningar. 

 

Figur 3. En modell över litteraturstudien. 

4.2 Fallstudie 
En fallstudie går in på djupet genom att studera ett eller flera fall i sin naturliga miljö (Berndtsson 
mfl., 2008). Denna metod har därför valts eftersom den undersöker ett problem/fenomen i ett 
specifikt och aktivt företag. Det är dock viktigt att i fallstudier generalisera det fallet som undersöks 
(Berndtsson mfl., 2008) och denna studie generaliserar därför företagets situation för att undersöka 
vilka för- och nackdelar, med avseende på organisatoriska och tekniska aspekter, det finns med att 
byta från en relationsdatabas till en Big Data lösning baserad på relationsmodellen mot att istället 
byta till en implementation av MapReduce.   

Fallstudier kan undersöka den valda situationen både direkt och indirekt. En direkt undersökning 
kan inkludera bland annat intervjuer, observationer och frågeformulär, medan en indirekt 
undersökning kan innebära studerande av dokumentation från det valda företaget (Dawson, 2009). 
En direkt undersökning har valts då t ex de organisatoriska aspekter som tagits fram i bakgrunden är 
svåra att undersöka via dokumentation då de handlar om hur systemet används. Den direkta 
undersökningen kommer dock kompletterats med en indirekt undersökning då t ex databasstruktur 
hos det valda företaget kan användas för att undersöka vissa av de tekniska aspekterna så som hur 
datan i nuläget är strukturerad. 

4.4.1 Urval Intervjuer 

Kriterieurval kommer användas för att välja vilka som ska intervjuas, vilket betyder att de 
intervjuade väljs ut baserat på ett antal kriterier (Patton, 2002). I detta fall har två kriterier använts, 
vilka är att personen i fråga ska vara kunnig inom databasområdet och arbeta med databasens 

!15



Rebecca Bodegård Gustafsson

utformning idag på det valda företaget. Då syftet med intervjuerna är att få en ungefärlig bild av hur 
databasen ser ut idag och hur den används för att svara på övergripande frågor, så som hur hög 
säkerhet som behövs, ska bara ett litet urval intervjuas. Anledningen till detta är att det ansetts 
viktigare att hitta några få personer som verkligen är insatta på området än att intervjua många som 
inte är lika insatta, detta för att det också önskas kommentarer kring det som tagits fram i 
litteraturstudien samt att de frågor som kommer ställas till viss del är rätt tekniska. 

4.2.2 Utformning Intervjuer 

Intervjuer har valts till fallstudien då det kan ge ett större djupt och därmed en bättre förståelse för 
hur systemet ska användas (Patton, 2002). Detta är viktigt eftersom det valda företagets faktiska 
användning av systemet är svår att förstå genom att endast studera dokumentation från företaget 
samt det valda företagets databasstruktur.  

Berndtsson mfl. (2008) beskriver två olika typer av intervjuer, öppna och stängda. En öppen 
intervju används ofta inom kvalitativ forskning och innebär att forskaren har liten eller ingen 
kontroll över vad som tas upp under intervjun. Detta betyder att även om intervjuns syfte är klart 
finns det inga specifika frågor som ska tas upp, utan detta är något som växer fram under intervjuns 
gång då forskaren försöker rätta sig efter vad den intervjuade tar upp, dvs i denna typ av intervju är 
det den intervjuade som har kontrollen. De frågor som ändå ställs ska därför vara utformande så att 
de ”öppnar upp” viktiga områden och de ska inte vara ledande.  Fördelen med en öppen intervju är 
att problem som den intervjuade verkligen tycker är viktiga har en chans att komma fram, men det 
kan dock vara svårt att hitta balansen mellan att ställa väldigt öppna frågor samtidigt som intervjun 
inte blir alltför ofokuserad (Berndtsson mfl., 2008).  

En stängd intervju har, tillskillnad från en öppen, ett visst antal fixerade frågor som ställs under 
intervjun och alltid är densamma oberoende av den intervjuades svar. Fördelen med denna typ av 
intervju är att den är lättare att replikera då frågorna inte ändras, men nackdelen är att det begränsar 
uppkomsten av andra relevanta problemområden (Berndtsson mfl., 2008).  

Patton (2002) skriver att det går bra att kombinera olika typer av intervjusätt t ex att vissa frågor kan 
vara fasta medan andra bara kan tas upp som diskussionspunkter. Att kombinera strategier på detta 
sätt kan ge forskaren större frihet att utforska vissa ämnen djupare vid behov (Patton, 2002). 
Intervjun i denna studie kommer därför bestå av både en öppen och en stängd del. Den inleds med 
en stängd del där ett antal specifika punkter tas upp med avseende på de tekniska och 
organisatoriska aspekter som identifierats. Detta följs av en öppen del där den intervjuade kommer 
få möjlighet att kommentera på resultatet från litteraturstudien. Anledningen till att både en öppen 
och den stängd del används är att den första stängda delen används för att få in svar kring de 
organisatoriska och tekniska punkter som identifierats och de intervjuades svar behöver därför 
kunna jämföras med varandra samt det som framkommit i litteraturstudien. Den senare öppna 
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delens syfte är istället att den intervjuade ska kunna kommentera på litteraturstudiens resultat för att 
detta ska kunna användas vid analys av allt insamlat material.  

Till den första delen, dvs den stängda delen, av intervjuerna kommer därför en intervjuguide 
användas för att samma punkter ska tas upp under alla intervjuer, vilket kan leda till mer fokuserade 
svar som går att jämföra mellan de intervjuade samt med resultatet från litteraturstudien (Patton, 
2002). En intervjuguide har också valts för att utomstående ska kunna se vad som tagits upp under 
intervjun, vilket gör att de kan få en bättre grund för att granska studiens tillförlitlighet. 
Intervjuguiden består av öppna frågor för att den intervjuade ska få möjlighet att svara fritt på de 
frågor som ställs, men att det ändå finns en röd guidande tråd genom intervjun (Patton, 2002). 

De punkter som ska tas upp i intervjuguiden kan vara mer eller mindre detaljrika (Patton, 2002). 
När det gäller ordningen på frågorna skriver Dawson (2009) att det är bra att gå från generella till 
mer specifika frågor, samt att det är bra att börja med mer stängda frågor. Detta har följts i 
intervjuguiden då den börjar med stängd frågor om personens roll på företaget och sedan gång över 
till mer allmänna frågor om databasen och dess skick idag. När dessa frågor ställs går guiden sedan 
in på mer specifika frågor om tekniska och organisatoriska aspekter.   

Figur 4. En modell över den tänkta intervjustrukturen. 

Intervjuguiden kommer inledas med frågor om den intervjuade personens erfarenhet av databaser 
och roll på företaget. Sedan kommer lite allmänna frågor om situationen kring lagring och 
användning av data att ställas för att sedan gå vidare och ställa  mer specifika frågor. Den senare 
delen av intervjuguiden har utgått från de organisatoriska och tekniska aspekter som tagits fram i 
bakgrunden för att den intervjuades svar ska kunna jämföras med resultatet från litteraturstudien.  

När intervjuguiden gåtts igenom kommer en sammanfattning av det som kommit fram i 
litteraturstudien visas för den intervjuade för att denne ska kunna kommentera på detta. Under 
denna andra del av intervjun finns då inga specifika frågor utan syftet är få veta vad någon kunnig 
på området anser om det litteraturstudien lett fram till.  Anledningen till detta är att de som väljs ut 
till intervjun har stor erfarenhet av databaser och deras åsikt kan därför anses vara viktigt för att 
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analysera studiens resultat. Under intervjuerna kommer anteckningar tas som sedan efteråt kommer 
användas för att skriva en sammanfattning med utgångspunkt i de tekniska och organisatoriska 
aspekterna.  

4.2.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har identifierat 4 allmänna huvudkrav som bör följas vid t ex intervjuer, 
vilka heter informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna 
studie kommer försöka förhålla sig till dessa genom att bland annat informera de intervjuade om 
studiens syfte, för att uppfylla informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera 
deltagare om deras uppgift/del i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna kommer också vara anonyma för att uppfylla 
konfidentialitetskravet, vilket betyder att personer som medverkar i studien inte ska kunna 
identifieras och att deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta ställningstagandet har också tagits för att fokus inte ligger på vilka 
de intervjuade är utan vad de jobbar med samt deras erfarenheter av databaser, vilket gör deras 
namn orelevanta för studien.   

De uppgifter som samlas in under studien om enskilda personer kommer också endast att användas i 
forskningssyfte för att uppfylla nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studie 
kommer även att få godkänna den sammanfattning som kommer skrivas ihop om deras intervjuer 
för att följa en rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) som innebär att de inblandande bör ges 
möjlighet att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. innan detta publiceras. 

4.3 Analys 
Den analys som ska genomföras syftar till att jämföra det som framkommit i litteraturstudien med 
fallstudien. Analysen kommer utgå från de tekniska (2.2.2 Tekniska aspekter) och organisatoriska 
aspekter (2.2.1 Organisatoriska aspekter) som används i både litteraturstudien och fallstudie för att 
kunna jämföra och kontrastera de både metodernas resultat. Denna analys kommer sedan leda fram 
till att ett antal slutsatser kan dras kring det som framkommit i studien.  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5. Genomförande 
Genomförandet har bestått av en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudie har först tagit 
fram material kring Big Datas bakgrund från böcker och vetenskapliga artiklar. Sedan har även 
teknisk dokumentation om de valda Big Data lösningarna studerats. Fallstudien har samlat in 
information från det valda företaget, genom intervjuer och studerande av databasstruktur. Resultaten 
från de både metoderna har sedan kombinerats för att svara på frågeställningen: ”Vilka för- och 
nackdelar, med avseende på tekniska och organisatoriska aspekter, finns det med att byta från en 
databaslösning baserad på relationsmodellen till en Big Data lösning baserad på samma modell 
mot att istället byta till en implementation av MapReduce?” 

5.1 Litteraturstudie 
Den litteraturstudie som genomförts har till största del utgått från teknisk dokumentation om 
respektive programvara. Anledningen till detta är att det är den litteratur som går i mest på djupet 
om arkitekturerna. Även videos från Youtube har varit viktiga för att ger en djupare förståelse för de 
valda programvarorna. Detta har sedan kombinerats med vetenskapliga- och konferensartiklar.   

En viktig grundbok som använts för att hitta artiklar är Big Data at Work av Davenport (2014) som 
fokuserar på vad som är nytt med Big Data och vilka fördelar Big Data kan ge. Utifrån denna bok 
har snowballing använts för att hitta relaterade vetenskapliga- och konferensartiklar.  

Intressant litteratur har även hittats genom att databaser sökts igenom med sökord så som Big Data, 
Big Data Architectures, Large-data Analysis, Hadoop, MapReduce mm. I många fall har Google 
Scholar använts som en utgångspunkt för dessa sökningar då denna visar artiklar från flera andra 
databaser så som ACM, iEEE Xplore, Springer Link mfl. Då många databaser där artiklar finns 
kräver inloggning för att tillgång till dem ska ges har respektive artikel som först söks fram via 
Google Scholar, om den verkat intressant, sedan söks fram i respektive databas (ACM, iEEE Xplore 
mfl.) via Högskolans i Skövdes bibliotek. Även bland vetenskapliga artiklar har snowballing 
använts för att hitta andra intressanta källor. 

När en intressant artikel ögnats igenom och ansetts relevant har den sparats och metataggats efter 
hur relevant den ansågs vara, rött om den ansetts mycket relevant, orange att den ansetts relevant 
och gul om den ansetts relativt relevant. Exempel på artiklar som metataggats rött för att de ansågs 
vara mycket relevanta är: 

Sun, L., Hu, M., Ren, K., & Ren, M. (2013). Present Situation and Prospect of Data Warehouse 
Architecture under the Background of Big Data. In Information Science and Cloud Computing 
Companion (ISCC-C), 2013 International Conference on (pp. 529-535). IEEE. 
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Ebner, K., Buhnen, T., & Urbach, N. (2014). Think Big with Big Data: Identifying Suitable Big 
Data Strategies in Corporate Environments. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii 
International Conference on (pp. 3748-3757). IEEE. 

Det visade sig dock att den enda som var relevant för resultatet var Ebner, Buhnen & Urbach (2014) 
eftersom denna tittat mer på vilka arkitektur som passar i vilken situation och kan därför relateras 
till den tekniska dokumentation som använts medan Sun, Hu, Ren & Ren (2013) går igenom 
arkitekturerna mer allmänt. 

Även om många intressant artiklar hittats genom denna litteratursökning har bara ett fåtal artiklar 
använts i litteraturstudiens resultat. Detta för att många av de artiklar som hittats inte går att relatera 
direkt till de relevanta programvarorna.  

En vetenskaplig artikel av Pavlo mfl. (2009) har metataggats orange, dvs relevant, men den har 
ändå använts mycket då den gör en grundläggande utvärdering av Apache Hadoop, en 
kolumndatabas och en relationsdatabas utefter ett antal tekniska aspekter. Denna artikel skrevs 2009 
och mycket kan därför ha ändrats för respektive arkitektur, men det är ändå intressant att använda 
denna för att kontrastera fakta från teknisk dokumentation.  

Figur 5. Exempel på hur litteratursökningen gått till. 

De videos från Youtube som studerats har handlat om de olika programvaror som valts till denna 
studie. Förutom videos om respektive teknologi, som bland annat kommer från Postgres årliga 
konferens Postgres Open, har även en video från Brown University använts där Pavlo mfl. (2009) 
presenterar sin rapport. Information från de olika källor som använts sammanställdes sedan i två 
tabeller, en med tekniska aspekter och en med organisatoriska aspekter. 
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5.2 Fallstudie 
Genom en fallstudien har det valda företagets förutsättningar undersöks och generaliserats för att 
sedan utvärdera hur dessa relaterar till de tekniska (2.2.2 Tekniska aspekter) och organisatoriska 
aspekter (2.2.1 Organisatoriska aspekter) som tagits fram i bakgrunden. För att göra detta har både 
en direkt och indirekt fallstudie genomförts. Den direkta studien bestod av intervjuer med två på det 
valda företaget för att främst relatera företaget till de organisatoriska aspekterna. En indirekt 
fallstudie användes sedan för att titta på företagets datastruktur och relatera denna till de tekniska 
aspekterna. Det som framkommit från den direkta och indirekta fallstudie har sedan sammanställts 
efter de tekniska och organisatoriska aspekter som tagits fram i bakgrunden. Anledningen till att 
fallstudien sammanfattats på detta sätt är för att den lättare ska kunna jämföras med 
litteraturstudien.   

5.2.1 Det valda företaget 

Det valda företaget är ett teknikkonsultbolag som bland annat håller på med informationssäkerhet, 
systemintegration, kommunikation, mekanik, systemsäkerhet, systemutveckling, teknisk 
produktinformation och logistik (Combitech, 2013). Företaget finns på flera platser i Sverige, Norge 
och Finland (Combitech, 2013), däribland kontoret i Skövde som varit föremål för denna studie.  

Företaget är ett av många företag som idag använder sig av relationsmodellen och PostgreSQL för 
att lagra data. De är dock intresserade av vad en Big Data lösning skulle kunna bidra med och kan 
därför ses som en bra representation av ett företag som använder sig av relationsdatabaser och är 
intresserade av Big Data. I denna fallstudie har därför personal från det valda företaget som är 
insatta på området intervjuats och databasens struktur har studerats. 

5.2.2 Val av intervjurespondenter  

Två personer från det valda företaget har intervjuats, vilka båda är kunniga inom databasområdet 
samt arbetat eller arbetar med databasens utformning. Den första som valdes är forskare och konsult 
och har arbetat mest arkitektoniskt med databasen för att hitta nuvarande och framtida behov. Den 
andra personen som intervjuats arbetar mer tekniskt med databasen vilket gör att både ett tekniskt 
och arkitektonisk perspektiv kommer in studien. Den första personen kommer kallas respondent A 
och den andra personen kommer kallas respondent B när resultatet presenteras. 

5.2.3 Tillvägagångssätt intervjuer 

Intervjuerna inleddes med att upplägget presenterades för intervjurespondenterna dvs att de först 
skulle få svara på frågor angående några organisatoriska och tekniska aspekter som identifierats i 
studien och att de senare skulle få kommentera lite på det material som framkommit i 
litteraturstudien. De blev även informerade om att deras namn inte skulle tas med i studien och att 
de skulle få godkänna den sammanfattning av intervjun som skulle skrivas innan den tog med i 
rapporten.  
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En intervjuguide baserad på figur 4 i metodkapitlet (4. Metod) utformades och användes under 
intervjun (se appendix A). Intervjuerna spelades inte in och anteckningar togs därför under 
intervjun. Ingen specifik tid sattes för intervjuerna, men den första blev ca 30 minuter och den andra 
ca 20 minuter lång. När en intervju genomförts gick de anteckningar som gjorts under intervju 
igenom och sammanfattades kring varje huvudpunkt t ex säkerhet. Anledningen till att intervjun inte 
spelades in och transkriberades är att vissa exempel från intervjun inte får publiceras av sekretesskäl 
och det ansågs därför bättre att en sammanfattning gjordes kring varje punkt. Sammanfattningen 
skickades sedan till intervjurespondenten som fick godkänna den innan den togs med i rapporten, 
även detta gjordes av sekretesskäl.    

5.2.4 Tillvägagångssätt studie av datastruktur 

En dator från det valda företaget användes där PostgreSQL installerades och datastrukturen från 
databasen laddades in. Även Pg_admin installerades för att detta program skulle kunna användas för 
att titta på databasens struktur. Tillgång gavs bara till databasstrukturen och inte till den data som 
lagras. Fokus vid studerande av datastruktur låg därför på att se hur många relationer det fanns 
mellan tabellerna samt hur ofta indexering användes.   

5.3 Analys 
Viss analys skedde efter både litteraturstudien och fallstudien, tillskillnad från den tilltänkta 
metoden där det var tänkt att analysen skulle göras efter både metoderna hade genomförts. 
Anledningen till detta var ett det ansågs givande för studien om de som intervjuats i fallstudien fick 
kommentera det som framkommit i litteraturstudien samt att det är svårt att bortse från det som 
framkommit i litteraturstudien när fallstudien genomfördes. Objektiviteten är därmed redan 
påverkad och då kan det som kommit fram i litteraturstudien istället användas för att få ut så mycket 
som möjligt av fallstudien. När båda delarna av studien genomförts jämfördes de dock, med 
avseende på de tekniska och organisatoriska aspekterna och slutsatser kunde dras kring resultatet.  
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6. Analys och resultat: Litteraturstudie 
Den litteraturstudie som genomförts har fokuserat på de tekniska och organisatoriska apsekter som 
identifierats i bakgrunden (2.2.1 Organisatoriska aspekter och 2.2.2 Tekniska aspekter). 
Sammanfattningar av resultaten redovisas nedan. 

6.1 Organisatoriska aspekter 
De organisatoriska aspekterna som identifierats i bakgrunden har använts som en grund när de två 
Big Data lösningarna utvärderats. Tabell 4 visar en sammanställning av de organisatoriska 
aspekterna och under denna förklaras de olika aspekterna mer ingående i förhållande till de två 
valda Big Data lösningarna.  

Tabell 4. Sammanställning organisatoriska aspekter Apache Hadoop och Postgres-XL 

6.1.1 Strategiska 

Ebner, Buhnen och Urbach (2014) identifierar strategiska aspekter som påverkar valet av Big Data 
lösning, vilka tas upp i bakgrund i kapitel 2.2.1 Organisatoriska aspekter. Dessa handlar om vad 
organisationen ska göra med sin data (Relevance of Big Data analytics), hur stort stöd det finns för 
införandet av Big Data (sponsorship level) samt när analysen måste ske t ex om lösningen behöver 
införas snarast för att ge snabbare resultat (urgency). 

Pavlo mfl. (2009) kommer i sin studie fram till att parallella databaser är bättre/snabbare för att söka 
efter data medan Apache Hadoop är bättre/snabbare på att ladda in data. Valet mellan Postgres-XL 
och Apache Hadoop beror därmed väldigt mycket på hur Big Data lösningen ska användas. Baserat 
på detta har det i tabell 4 fyllts i att Apache Hadoop är bra om mycket data ska laddas in medan 
Postgres-XL är bra om många frågor ska ställas.  

Hur stort stödet för införandet av en Big Data lösning är påverkas också mycket av kontexten. I ett 
företag där stödet för införandet av en Big Data lösning är stort kanske den större omställningen till 
Apache Hadoop anses som positivt, medan om stödet är mindre kanske en mindre omställning till 

Typ av faktor Faktor Apache Hadoop Postgres-XL 

Vad data ska användas till Ladda in data Ställa frågor

Strategisk Hur stort stöd det finns Stort stöd Litet stöd

När analysen/omställningen måste ske Om lång tid Om kort tid

Resurser tillgängliga Mycket Lite

Resurser Kunskap inom organisationen Mycket Lite

Möjligheter att använda den nya teknologin Minskar Ökar

Operativ miljö Rutiner Ändras mycket Ändras lite

Säkerhet Låg Hög
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Postgres-XL är att föredra. Anledningen till detta är att Apache Hadoop t ex innebär byte av 
programvaror som används ihop med databasen medan Postgres-XL (om företaget i dagsläget 
använder sig av PostgreSQL) antagligen kan användas ihop med de tidigare programvarorna 
(Postgres-XL, 2014b). Detta leder till att det har konstaterats att det krävs stort stöd i en 
organisation för att införa Apache Hadoop, medan det krävs ett mindre stöd vid införandet av 
Postgres-XL. 

Om det är bråttom att införa en ny teknologi (urgency) kan Postgres-XL också vara att föredra, 
förutsatt att företaget använder PostgreSQL och därmed kan använda samma verktyg för analys etc. 
Om företaget använder ett annat RDBMS kanske det då istället är bättre att satsa på Apache Hadoop 
då det finns ett bra stöd i form av verktyget Apache Sqoop för att flytta data mellan RDBMS och 
HDFS.  

6.1.2 Resurser 
Att samma verktyg kan användas för Postgres-XL och PostgreSQL (Postgres-XL, 2014b) kan även 
ha en positiv effekt på vissa resursfaktorer identifierade av Ebner, Buhnen, & Urbach (2014)(se 
kapitel 2.2.1 Organisatoriska aspekter.), dvs hur mycket resurser det finns tillgängliga i 
organisationen (resource availability), vilken kunskap som finns inom organisationen (IT personnel 
abilities) samt vad det finns för möjligheter i organisationen att få användning av det nya systemet 
(Absorptive capacity).  

Införandet av Postgres-XL i en organisation som redan använder sig av en PostgreSQL lösning 
innebär att samma verktyg kan användas vilket i sin tur betyder att personalen inte behöver lägga tid 
på att lära sig nya verktyg samt att Big Data inte blir lika skrämmande då övergången inte blir lika 
dramatisk. Detta kan då kan påverka den användning personalen kan få av systemet positivt. Värt 
att notera är att detta endast är en positiv egenskap hos Postgres-XL om företaget redan använder 
sig av PostgreSQL och kan därmed inte gälla för alla företag som använder sig av RDBMS. 

Apache Hadoop innebär ny inlärning av ett system, vilket då innebär att fler resurser behövs och att 
det blir en större omställning för personalen, vilket kan påverka deras möjlighet att få användning 
av det nya systemet. En fördel med Apache Hadoop är dock att det innehåller projektet Hive, vilket 
innebär att det SQL-liknande språket HiveQL kan användas vilket gör att övergången från SQL bör 
gå lättare. 

Införandet av Postgres-XL i en organisation som använder PostgreSQL skulle då innebära att det 
krävs färre resurser än om en Apache Hadoop lösning skulle införas. Införandet av Apache Hadoop 
skulle då även innebära att det krävs mer kunskap inom organisationen samt att möjligheten att få 
användning av den nya teknologin minskar.  
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6.1.3 Operativ miljö 

Den operativa miljön påverkas av rutiner i organisationen samt hur hög säkerhet den lagrade datan 
kräver (se kapitel 2.2.1 Organisatoriska aspekter.). Om ett företag i dagsläget använder sig av 
verktyg för PostgreSQL behöver det antagligen inte byta då Postgres-XL kan användas ihop med 
många verktyg anpassade för PostgreSQL, vilket då bör innebära mindre förändringar i rutiner än 
om verktygen skulle bytas ut. 

Precis som PostgreSQL har Postgres-XL höga krav på säkerhet (Postgres-XL, 2014a) vilket är 
positivt om detta är en prioritet för organisationen. Apache Hadoop nämner inte säkerhet  ingående i 
dokumentationen (Apache Hadoop, 2014-11-13), vilket gör att detta är något som måste undersökas 
vidare vid en eventuell implementation i ett företag där säkerhet är en prioritet. 
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6.2 Tekniska aspekter 
Tabell 5 visar en sammanfattning av hur de tekniska aspekterna som tas upp i kapitel 2.2.2 Tekniska 
aspekter relaterar till de olika Big Data lösningarna. Nedan redovisas även hur studien kommit fram 
till denna sammanfattning. 

Tabell 5. Sammanställning tekniska aspekter Apache Hadoop och Postgres-XL 

6.2.1 Stöd för schema och indexering 

Data i Apache Hadoop behöver inte ha någon struktur då denna skrivs till i efterhand i de funktioner 
som skickas till noderna, vilket även är fallet med index (Pavlo mfl., 2009). Postgres-XL kräver 
istället att data struktureras efter relationsmodellen och att den indexeras för snabbare sökningar 
(Postgres-XL, 2014b). Apache Hadoop har därmed inget stöd för schema, medan Postgres-XL 
använder sig av relationsmodellen. 

6.2.2 Programmeringsmodell  

Postgres-XL använder sig av programmeringsmodellen för SQL medan Apache Hadoop använder 
MapReduce.  

6.2.3 Distribution av data 

Vid bearbetning av stora datamängder är det norm att förfrågningar skickas till datan och inte 
tvärtom. För att detta ska kunna göras i ett DFS behöver förfrågningar som ska skickas fördelas 
över det olika noderna i systemet. Ibland behöver detta göras manuellt och ibland finns det 
inbyggda lösningar som sköter detta åt användaren (Pavlo mfl., 2009). Både Postgres-XL och 
Apache Hadoop har inbyggda verktyg för att fördela förfrågningar till DFS mellan noderna, vilket 
har fyllts i i tabell 4.  

Teknisk aspekt Apache Hadoop Postgres-XL

Stöd för schema Nej Ja, relationsmodellen

Indexing Skrivs in i respektive MapReduce-funktion Ja

Programmings model MapReduce SQL

Distribuering av data Ja Ja

Exekverings strategi Pull Push

Flexibilitet Hive, Pig SQL, C, C++

Felhantering Hög Låg

Konsistens Ingen prioritet Hög pga ACID and MVCC

Tillgänglighet Hög Låg pga ACID

Stöd för flytt av data Ja, Apache Sqoop Nja, pg_dumpall och pg_restore
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På varje maskin i ett Apache Hadoop kluster finns normalt sätt en tasktracker och en HDFS server 
som kallas datanod (se figur 6). För att hålla koll på jobben som körs behövs det en jobtracker. 
Oavsett antalet maskiner i klustret finns det alltid en jobtracker vars uppgift är att dela upp de 
förfrågningar som användarna skickat till mindre delar och ge varje del till en individuell 
tasktracker som i sin tur utför uppgiften och rapporterar tillbaka statusen. Jobtrackern ska också 
märka om en tasktracker ha försvunnit och om detta är fallet ge uppgiften till en annan tasktracker 
(Basic Introduction to Apache Hadoop, 2013).  

Även datanoderna i de olika maskinerna behöver koordineras och därför används en namnnod som 
håller koll på var all data finns i klustret. Viktigt att notera är att data aldrig går igenom namnnoden 
utan bara information om var datan finns. Precis som jobtrackern har namnnoden också till uppgift 
att märka om en datanod har försvunnit och om detta är fallet replikera datan (Basic Introduction to 
Apache Hadoop, 2013). 
  

 Figur 6. Apache Hadoops grundarkitektur. 

Postgres-XL har istället koordinatorer som sköter kommunikationen med noderna, men om det 
behövas kan de även kommunicera med varandra. När frågor distribueras mellan noderna returneras 
svaren från de olika noderna parallellt (Postgres-XL, 2014b; Supersized Postgres: Postgres-XL for 
OLTP and Big Data Analytics, 2014).  

Användarna av systemet kan kommunicera med vilken koordinator de vill som i sin tur planerar hur 
frågan ska behandlas. Koordinatorerna har även hand om användarsessioner, men värt att notera är 
att koordinatorerna inte lagrar någon användardata utan bara katalogdata för att avgöra hur 
förfrågningar ska bearbetas och data om var datanoderna är.  
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Koordinatorerna kommunicerar med en komponent som kallas Global Transaction Monitor (GTM) 
som sköter transaction consistency dvs ser till att ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, 
Durability) uppfylls, dvs att datan är uppdaterad (Brewer, 2012). Det finns normalt sätt två GTM, 
men dessa kan dock bli en flaskhals om de får för många förfrågningar. Ett tillägg som heter GTM 
proxy kan då köras vid sidan av noderna och koordinatorerna och gruppera förfrågningar för att de 
ska kunna skickas som en gemensam förfrågan till GTM.  

Det går att tolka figur 7 som om noderna och koordinatorerna måste köras i olika lager av 
arkitekturen, men värt att notera är att de lika gärna kan köras i samma lager (Supersized Postgres: 
Postgres-XL for OLTP and Big Data Analytics, 2014) (Postgres-XL, 2014b).   

 

Figur 7. Arkitektur Postgres-XL.  

I Postgres-XL kan tabeller fördelas på flera olika sätt, varav två vanliga är distribution och 
replikering. Vid replikering replikeras varje rad till alla noder medan vid distribuering lagras varje 
rad bara på en datanod. Replikerade tabeller är bra om datan nästan alltid bara ska läsas, men dåligt 
om data i tabellerna ofta ska ändras eller läggas till. Om tabellerna ska ändras ofta är det bättre att 
istället använda distribution (Supersized Postgres: Postgres-XL for OLTP and Big Data Analytics, 
2014). Det finns flera olika sätt att distribuera tabellerna till noderna t ex Hashing, Roundrobin och 
Modulo, men Mason Sharp rekommenderar hashing i videon ”Supersized Postgres: Postgres-XL for 
OLTP and Big Data Analytics” (2014) från Postgres Open 2014. 

6.2.4 Exekveringsstrategi (Push/pull) 

En exekveringsstrategi är hur resultat från förfrågningar till noderna hämtas (Pavlo mfl., 2009). Om 
de hämtas med push betyder det att en transaktionsförfrågning generas av den centrala servern 
medan Pull istället betyder att transaktionsförfrågningen kommer från klienterna/mottagarna. Två 
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fördelar med push är att det är en direkt service för att skicka information samt att det är effektivt 
för att initiera kopplingar till servrar (Techopedia, 2015c). Enligt Pavlo mfl (2009) använder sig 
Apache Hadoop sig av pull, medan parallella databaser använder sig av push. Varken Postgres-XLs 
eller Apache Hadoops dokumentation verkar innehålla en närmare förklaring av  
exekveringsstrategi, men Apache Hadoops användning av ett pull protokoll kan enligt Pavlo mfl. 
(2009) innebära prestandaförsämring. Anledningen till detta är att det kan bli problem när de 
Reduce instanser som producerats försöker läsa input från samma nod samtidigt, då det kan leda till 
ett antal disksökningar, vilket göra att transaktionerna går långsammare. Det är dock oklart om detta 
åtgärdats sedan Pavlo mfl. (2009) undersökning genomfördes. Att använda push kan enligt Pavlo 
mfl. (2009) innebära att detta problem undviks.  

6.2.5 Flexibilitet   

I Postgres-XL finns det 4 olika möjligheter att skriva funktioner/hantera data (Postgres-XL, 2014b): 

- Frågespråk (SQL).  
- Procedurella språk. 
- Interna funktioner skrivna i C (länkade till Postgres-XL servern). 
- Användardefinierade funktioner skrivna i C eller andra C-kompatibla språk så som C++ 

(kompileras till dynamiska laddbara objekt).  

Detta visar på att det trots kritik mot klassiska DBMS från MapReduce förespråkare (Pavlo, mfl., 
2009) finns en flexibilitet i Postgres-XL. Att det finns sätt att utöka SQL med användardefinierade 
funktioner, lagrade procedurer etc. tar Pavlo mfl. (2009) upp som ett exempel på att viss flexibilitet 
ändå finns hos DBMS. Sammanfattningsvis kan bland annat språken SQL, C och C++ användas till 
Postgres-XL, vilket har fyllts i i tabell 4. 

Apache Hadoop har två egna projekt, Apache Pig och Apache Hive, som kan kompileras till 
MapReduce och därmed kan användas för att hantera data i Big Data lösningen. Plattformen 
Apache Pig består av ett högnivåspråk för att skapa dataanalys program. Det som utmärker Apache 
Pig är att dess struktur möjliggör parallell bearbetning av data, vilket gör att plattformen kan hantera 
stora mängder data. Pigs språk kallas Pig latin och har följande egenskaper (Apache Pig, 
2014-11-21):  

- Lätt att programmera: Gör det lätt att programmera parallella analyserande funktioner. T ex 
komplexa uppgifter som består av flera relaterade data transformeringar vilka kodas som data 
flow sequences, vilket gör dem lätta att skriva, förstå och underhålla. 

- Möjligheter att optimera: Det sättet som programmen är kodade på gör det möjligt för 
systemet att optimera koden. 
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- Utbyggbart: Användare kan skapa sina egna funktioner för speciella ändamål.   

Plattformen Apache Hive är en data warehouse mjukvara som möjliggör förfrågningar till och 
underhåll av stora mängder data i DFS. Projektet innehåller en mekanism som projicerar struktur på 
denna data vilket gör att förfrågningar kan ställas till den med ett SQL-liknande språk (HiveQL). 
Det finns även möjlighet att lägga till MapReduce när det inte passar att använda HiveQL (Apache 
Hive, 2014).     

6.2.6 Felhantering 

Postgres-XL verkar från den dokumentation som lästs inte ha ett inbyggt system för felhantering, då 
t ex data för varje tillagd eller borttagen nod måste distribueras om manuellt.  De koordinatorer som 
finns tål dock fel eftersom om den ena kraschar kan alltid den andra ta över. Postgres-XLs GTM 
kan dock vara en ”single point of failure”, men detta går att motverka genom att en till GTM läggs 
till som en back-up. Att göra på detta sätt ingår även i Postgres-XLs möjligheter att uppnå hög 
tillgänglighet (Postgres-XL, 2014b).  Trots detta har Postgres-XLs felhanteringen ansetts vara låg 
främst baserat på att det inte verkar finnas ett system som känner av om t ex en nod skulle ligga 
nere.  

När det gäller tålighet för fel har Apache Hadoop ett system som vid varje förfrågan till klustret 
kontrollerar om noderna är uppe och om de skulle vara nere löses detta automatiskt. Det är 
namnnodens uppgift att kontrollera om en datanod försvunnit och i så fall replikera datan. 
Jobtrackern ska också märka om en task tracker ha försvunnit och om detta är fallet ge uppgiften till 
en annan task tracker (Basic Introduction to Apache Hadoop, 2013). Systemet har dock, som 
nämnts tidigare bara en namnnod som därmed är en single point of failure, men detta går att åtgärda 
genom att lägga till en standby namnnod (som nämns i 6.2.3 Distribution av data) (Apache Hadoop, 
2014-11-13). 

6.2.7 Tillgänglighet och konsistens 

Det är det svårt för ett DFS att uppfylla hög tillgänglighet och hög konsistens samtidigt (Pritchett, 
2008) och det verkar även vara fallet med de utvärderade applikationerna i denna studie. Postgres-
XL är mer traditionell och satsar på hög konsistens i och med att de skriver att deras applikation är 
ACID och att de har Multi-Version Concurrency Control (MVCC) (Postgres-XL, 2014b), men detta 
gör att de tappar på tillgänglighet då ACID hellre ser att en nod inte är tillgänglig än att den visar ej 
uppdaterad data (Pritchett, 2008). Det ska gå att uppnå hög tillgänglighet med Postgres-XL, men 
detta är inget som är inbyggt i grundsystemet från början utan måste byggas in i efterhand Postgres-
XL, 2014b. Baserat på detta har det i tabell 4 fyllts i att Postgres-XL har hög konstisens, men låg 
tillgänglighet.  
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Med Apache Hadoop går det också att uppnå hög tillgänglighet, genom att se till att namnnoden inte 
längre är en single point of failure. Innan har namnnodens utsatthet påverkat tillgängligheten på 
följande sätt:  

- Oförutsedda händelser så som hårdvarukrasch gör att det inte går att komma åt klustret förrän 
någon startar om namnnoden.  

- Underhåll av namnnoden leder till att klustret ligger nere.  

Dessa problem kan åtgärdas genom att en extra stand-by namnnod läggs till i systemet, vilket gör 
att om en av namnnoderna kraschar kan den andra ta över. Värt att notera är att bara en namnnod är 
aktiv i taget och att den andra endast tar över om den första kraschar. Om båda namnnoderna skulle 
vara aktiva samtidigt riskerar nämligen data att delas mellan dem vilket kan leda till ej konsekvent 
data eller att data förloras (Apache Hadoop, 2014-11-13).  

Det är även viktigt att standby namnnoden hålls uppdaterad med samma information som den aktiva 
noden. Detta uppnås genom att både standby och den aktiva noden kommunicerar med en grupp 
journalnoder (egen översättning av JournalNodes) (JNs), som loggar vad den aktiva noden gör. 
Dessa ser även till att bara en namnnod är aktiv i taget då de bara tillåter att en av dem ”skriver” 
samtidigt. För att standby namnnoden ska kunna ta över från den aktiva namnnoden krävs det även 
att datanoderna konfigureras med både namnnodernas plats i nätverket och därmed skickar 
information om sin egen lokalisering till båda (Apache Hadoop, 2014-11-13).  

Fel i lagringsenheten, nätverksfel eller buggig mjukvara kan leda till att ett block data som hämtas 
från DataNoden blir/är korrupt. HDFS klienten innehåller dock en kontrollfunktion, som heter 
checksum, som kontrollerar innehållet i HDFS filerna. Det fungerar som följande: När en klient 
skapar en HDFS fil körs checksum genom alla block i filen och lagrar resultatet i en separat gömd 
fil i samma HDFS namespace. När en klient mottar filinnehåll kan den därmed försäkra sig om att 
datan inte är korrupt genom att den data den fått från varje datanod matchar det checksum resultat 
som lagras i den associerade checksumfilen. Om det skulle visa sig att detta inte matchar kan 
klienten istället hämta det block från en annan datanod som har en kopia av det blocket (Apache 
Hadoop, 2014-11-13). Att detta kan göras påverkar konsistens positivt, men värt att notera är att 
Apache Hadoop inte nämner varken ACID, CAP eller BASE i sin dokumentation. Baserat på detta 
har det i tabell 4 fyllts i att Apache Hadoop inte prioriterar konsistens, men har det går att uppnå hög 
tillgänglighet. 
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6.2.8 Flytt av data 

För att flytta data mellan Apache Hadoop och strukturerade databaser, så som RDBMS, kan 
verktyget Apache Sqoop användas. T ex kan data importeras från ett RDBMS till HDFS där den kan 
analyseras med hjälp av MapReduce för att sedan exporteras tillbaka till RDBMS (se figur 8). 
Apache Sqoop automatiserar denna process då den förlitar sig på databasens schema. Verktyget 
använder sig av MapReduce för att både importera data till och exportera data från HDFS, vilket 
gör att detta kan ske parallellt samt att det ger en hög tålighet för fel (Apache Sqoop, 2015-02-27). 

Figur 8. Exempel workflow Apache Sqoop. 

Det finns två sätt att göra backups i PostgreSQL pg_dump och pg_dumpall, vilka också kan 
användas för att flytta data mellan PostgreSQL och Postgres-XL (Suzuki, 2015). Både pg_dumpall 
och pg_dump ”skriver ut” alla databaser i ett kluster till en skript fil. Det skriptet innehåller SQL 
kommandon som tillsammans med pg_restore kan användas som input för att återskapa databasen 
(se figur 9) (Postgres Guide, 2014)(The PostgreSQL Global Development Group, 2015b). Värt att 
notera är att detta, tillskillnad från Apache Sqoop, inte är ett separat verktyg utan i huvudsak ett sätt 
att göra en backup av en PostgreSQL databas genom att skapa en skriptfil innehållande data för att 
återskapa databasen.  

Figur 9. Exempel på hur data kan flyttas mellan PostgreSQL och Postgres-XL. 
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7. Analys och resultat: Fallstudie 
Fallstudien har bestått av en direkt studie med intervjuer och en indirekt studien där det valda 
företagets datastruktur studerats. Den direkta studien har främst fokuserat på organisatoriska 
aspekter medan den indirekta fokuserat på de tekniska.  

7.1 Organisatoriska aspekter 
För att i fallstudien ta reda på hur organisatoriska aspekter relaterar till det valda företaget har ett 
direkt tillvägagångssätt använts dvs intervjuer. I tabell 6 har därför kolumner för de olika 
intervjuerna tagits med och inte dokumentation. Detta för att det är svårt att avgöra t ex hur kunniga 
personalen är inom Big Data genom att studera dokumentation.  

Tabell 6. Sammanställning av hur organisatoriska aspekter relaterar till fallstudien. 

7.1.1 Strategisk: Vad data ska användas till 

Respondent A nämnde att det rör sig om komplex data, som gör att det kan bli mycket arbete även 
om det inte rör sig om jättestora mängder. Ny data inkommer inte jätteofta men när det väl kommer 
måste det gå fort. Då behöver även analyser kunna göras snabbt. Det ska inte vara någon skillnad på 
om det är en egen källa man söker i eller om man tar data från hela världen. Likaså anser respondent 
A att det är med frågor till databasen, ibland måste dessa kunna gå snabbt, men ibland är det inte 
lika viktigt. 

Respondent B tycker att det är viktigt att det går snabbt att ställa frågor till databasen och att det inte 
behöver gå lika snabbt att läsa in data. Han tillägger att datan även behöver bearbetas innan den 
laddas in och att detta kan ta längre tid. De vet idag ungefär vilka frågor som kommer ställas (till ca 
90%) och bygger databasen därefter.  

Typ av faktor Faktor Intervju 1 Intervju 2

Vad data ska användas till Inladdning + frågor Frågor

Strategisk Hur stort stöd det finns Stort Stort

När analysen/omställningen måste ske Om lång tid Om lång tid

Resurser tillgängliga N/A N/A

Resurser Kunskap inom organisationen Liten Liten

Möjligheter att använda den nya teknologin N/A N/A

Operativ miljö Rutiner N/A N/A

Säkerhet Hög Hög
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7.1.2 Strategisk: Hur stort stöd det finns 

Både respondent A och B anser att många ser positivt på Big Data lösningar som Hadoop men 
respondent A anser att det är mycket åsikter och lite fakta. Respondent B nämnde också att många 
bara ser fördelar med Big Data lösningar men glömmer nackdelar så som kostnader i samband med 
bytet. Han anser även att t ex Hadoop är ungt och det kommer komma andra konkurrerande 
lösningar. Det är dumt att hoppa på en lösning innan barnsjukdomarna är borta, då forskar man mer 
och testar än bygger upp en fungerande verksamhet. Han säger att de tar det säkra före det osäkra 
just nu och kommer när behovet uppstår börja titta på de olika lösningar som finns. 

7.1.3 Strategisk: När analysen/omställningen måste ske 

Båda respondenterna anser att en Big Data lösning inte är aktuell idag, men respondent A anser att 
det ändå är viktigt förbereda sig inför framtiden. Respondent B sa att Big Data i första hand skulle 
användas i lagringssyfte för att det kommer in stora mängder data och att detta inte behövs förrän 
svarstiderna blir för långa och då skulle antingen en distribuerad relationslösning eller Hadoop 
kunna användas. Respondent B tror inte att det kommer ske i närtid, dvs inom 5-10 år. Han anser 
dock att denna tid skulle kortas ner om mer ostrukturerad data kom in i systemet eller om ytterligare 
strukturerad data kom in, vilket gör att datan skulle bli ostrukturerad för att den måste kombineras 
på så pass många olika sätt.  

Tankegångarna på att byta till en Big Data lösning har, enligt respondent B, funnits tidigare. Det 
fanns ett förslag på det för 2 år sen, men de argument de hade då höll inte. De hade t ex räknat med 
att en Big Data lösning hade behövts ungefär idag, men så har det inte blivit. 

7.1.4 Resurser: Resurser tillgängliga 

Detta är något som inte framkom under intervjuerna. Respondent B nämnd att införandet av en Big 
Data lösning har diskuterats innan, men det har bedömts att detta inte är nödvändigt än.  

7.1.5 Resurser: Möjligheter att använda den nya teknologin 

Baserat på det faktum att både respondent A och B talade om att företaget använder egenutvecklade 
mjukvaror för den PostgreSQL databas som används idag, borde det bli en mindre omställning om 
företaget skulle börja använda Postgres-XL. Anledningen till detta är att Postgres-XL 
dokumentation nämner att Postgres-XL borde kunna användas tillsammans med samma 
programvaror som PostgreSQL. Respondent A nämnde även att ett annat program, Simdis, används 
för visualisering. 

7.1.6 Resurser: Kunskap inom organisationen 

Respondent A anser att kunskapen kring Big Data är dålig inom organisationen idag, medan 
respondent B anser att den är blandad. De anser dock båda att många ser positivt på Big Data 
lösningar som Hadoop men respondent A anser att det är mycket åsikter och lite fakta. Respondent 
B nämnde också att många bara ser fördelar med Big Data lösningar men glömmer nackdelar så 
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som kostnader i samband med bytet. Han anser även att t ex Hadoop är ungt och det kommer 
komma andra konkurrerande lösningar. Det är dumt att hoppa på en lösning innan barnsjukdomarna 
är borta, då forskar man mer och testar än bygger upp en fungerande verksamhet. Han säger att de 
tar det säkra före det osäkra just nu och kommer när behovet uppstår börja titta på de olika lösningar 
som finns. 

7.1.7 Operativ miljö: Rutiner 

Baserat på intervjuerna är det svårt att säga hur företagets rutiner skulle påverkas av ett byte till 
Postgres-XL eller Apache Hadoop. Postgres-XL skulle antagligen påverka rutinerna minst eftersom 
dokumentationen nämner att program som används till PostgreSQL med mindre modifikationer 
borde kunna användas till Postgres-XL. Detta skulle då kunna göra att de egenutvecklade 
programmen det valda företaget använder sig av idag skulle kunna användas till Postgres-XL.  

7.1.8 Operativ miljö: Säkerhet 

Både respondent A och B sa att kraven på säkerhet är höga. Respondent B nämnde även att det finns 
flera behörighetssystem för att komma åt databasen och att all åtkomst spåras. Databasen och dess 
innehåll och allt som kan komma åt databasen ligger i ett slutet nät som omvärlden inte kan komma 
åt. Det är den databasstruktur med högst säkerhet som respondent B har arbetat med. 

Respondent A nämnde att det finns fyra viktiga aspekter kring säkerhet: 

1. Sekretess: allting loggas t ex ändringar och accesser. 
2. Riktighet (integritet): Information får inte förändras.  
3. Tillgänglighet: Den datan som behövs ska finnas tillgänglig. 
4. Spårbarhet: Kan gå hela vägen tillbaka och visa rådata vid t ex analys.  

Respondent A nämnde även att datans ursprung ibland är hemlig, vilket gör att man inte alltid får se 
rådata vid analys samt att datan också måste klassas i systemet. 
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7.2 Tekniska aspekter 
Fallstudien är mer fokuserad på de organisatoriska aspekterna, vilket gör att flera av de punkter som 
tas upp som tekniska aspekter inte är applicerbara (N/A). Detta gäller främst det som framkommit i 
intervjuerna då det t ex är bättre att studera exempeldata för att komma fram till om index används i 
hög utsträckning. Från intervjuerna har det därmed, i huvudsak, bara framkommit information om 
felhantering, konsistens och tillgänglighet 
  
Tabell 7. Sammanställning av hur tekniska aspekter relaterar till fallstudien. 

7.2.1 Indexering och programmeringsmodell 

Efter att ha studerat databasens struktur har det visat sig att index används och att databasen 
använder sig av programmeringsmodellen SQL (i och med att databasen PostgreSQL används).  

7.2.2 Felhantering, konsistens och tillgänglighet 

Respondent A sa att tillgänglighet är viktigt i början när något laddas in, men ju längre i processen 
man kommer desto viktigare blir det med konsistens och att datan är komplett.  

Respondent B anser istället att det är viktigt att alla data är tillgänglig och att den är korrekt och 
nämner t ex att om man gör en google sökning och får upp de första 20 raderna men det finns 8000 
till, då räcker det inte med de 20 första utan vi behöver även ha de där 8000 till.   

Baserad på dessa kommentarer har konsistens och tillgänglighets raderna i tabell 7 fyllts i som 
viktigt. Då även felhantering kan påverka tillgänglighet har även detta fyllts in som viktigt.  

Teknisk aspekt Intervju 1 Intervju 2 Databasstruktur

Stöd för schema N/A N/A N/A

Indexing N/A N/A Ja

Programmings 
model

N/A N/A SQL

Distribuering av 
data

N/A N/A N/A

Exekverings 
strategi

N/A N/A N/A

Flexibilitet N/A N/A N/A

Felhantering Viktigt Viktigt N/A

Konsistens Viktigt Viktigt N/A

Tillgänglighet Viktigt Viktigt N/A

Stöd för flytt av 
data

N/A N/A N/A
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8. Slutsatser 
Slutsatsen som går att dra från litteraturstudien är att Apache Hadoop har flest tekniska fördelar 
medan Postgres-XL har flest fördelar ur ett organisatoriskt perspektiv. De mest utmärkande tekniska 
fördelarna med Apache Hadoop och även nackdelar med Postgres-XL är: 

- Apache Hadoop kräver inte schema och struktur på datan (Pavlo mfl., 2009) vilket gör det lättare 
att lagra data som är svår att strukturera efter t ex relationsmodellen. Postgres-XL kräver struktur 
vilket gör det svårare att hantera denna data (Postgres-XL, 2014b).  

- Apache Hadoop har ett verktyg för flytt av data från RDBMS till HDFS (Apache Sqoop, 
2015-02-27). Postgres-XL saknar ett sådant verktyg och data kan därför i huvudsak bara flyttas 
med hjälp av skript-filer (Suzuki, 2015).  

- Apache Hadoop har bättre felhantering i och med att den kan känna av om en nod ligger nere 
(Apache Hadoop, 2014-11-13), vilket gör att ett större kluster kan användas, vilket ökar 
bearbetningskraften. I Postgres-XL måste data distribueras om manuellt om en nod skulle 
krascha (Postgres-XL, 2014b). 

- Apache Hadoop har funnits längre och har därför testats mer, medan Postgres-XL behöver testas 
mer för att det t ex ska gå att implementera ett större kluster.  

Då de organisatoriska aspekterna är väldigt beroende av kontexten, dvs vilket företag det rör sig om 
och de flesta organisatoriska fördelarna med Postgres-XL som framkommit gäller därmed bara om 
företaget i dagsläget använder sig av PostgreSQL. De mest utmärkande organisatoriska fördelarna 
med Postgres-XL och även nackdelarna för Apache Hadoop är:  

- Postgres-XL har hög säkerhet som PostgreSQL. Apache Hadoop nämner inte säkerhet ingående i 
sin dokumentation.  

- Postgres-XL har ACID och MVCC, vilket ger hög konsistens. Apache Hadoop nämner inte detta 
i sin dokumentation. 

- Om PostgreSQL används idag kan antagligen samma verktyg användas till Postgres-XL 
(Postgres-XL, 2014b), vilket leder till mindre organisatoriska förändringar då personalen inte 
behöver lära sig ett nytt verktyg samt att Big Data blir mindre skrämmande då det medför en 
mindre omställning. Införandet av Apache Hadoop leder till att personalen måste lära sig nya 
verktyg.  

När det som framkommit i litteraturstudie kontrasteras med fallstudien visar det sig dock att 
skillnaden mellan de två Big Data lösningarna är mindre. Fallstudie är dock mer omfattande ur ett 
organisatoriskt perspektiv än ur ett tekniskt och det är därför lättare att dra slutsatser ur ett 
organisatoriskt perspektiv än ur ett tekniskt i fallstudien. Bland annat kan följande fördelar med 
Postgres-XL ur ett organisatoriska perspektiv dras: 
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- Liten påverkan på rutiner i och med att de egenutvecklade programmen som används till 
PostgreSQL antagligen kan anpassas till Postgres-XL (Postgres-XL, 2014b). 

- Postgres-XL lovar lika hög säkerhet som PostgreSQL, vilket är bra eftersom organisationen 
kräver hög säkerhet (Postgres-XL, 2014b).  

- En relationslösning är ofta optimerad för att ställa frågor (Pavlo mfl., 2009) och eftersom 
respondent B nämnde att att data till största del bara läses dvs många frågor ställs till databasen 
bör en relationslösningen vara att föredra.  

De mest utmärkande fördelarna med Apache Hadoop ur ett organisatoriska perspektiv i fallstudien 
kan egentligen mest vara att många ser positivt på lösningar som Hadoop samt att det finns 
utrymme rent tidsmässigt att undersöka den nya lösningen. Respondent B anser dock att det är dumt 
att hoppa på en lösning innan barnsjukdomarna är borta, eftersom man då forskar kring och testar 
en lösning mer än bygger upp en fungerande verksamhet. Apache Hadoops största fördel blir därför 
i detta sammanhang att den funnits längre än Postgres-XL och har därmed jobbat bort några av 
barnsjukdomarna, men baserat på intervjuer med det valda företaget är de inte redo för en Big Data 
lösning än. 

Sammanfattningsvis går det baserat på resultaten från litteraturstudien och fallstudien säga att om 
ett företag använder sig av PostgreSQL idag finns det flera fördelar med att byta till Postgres-XL 
främst ur ett organisatoriskt perspektiv, då samma programvaror kan användas. Det tekniska 
perspektivet är mindre beroende av kontext och visar på att Apache Hadoop är mer driftsäkert i och 
med att det har bättre felhantering och har funnits längre. Om detta dock ska relateras mer specifikt 
till frågeställningen ”Vilka för- och nackdelar, med avseende på tekniska- och organisatoriska 
aspekter, finns det med att byta från en databaslösning baserad på relationsmodellen till en Big 
Data lösning baserad på samma modell mot att istället byta till en implementation av 
MapReduce?” finns det inte fler fördelar för ett företag som använder sig av relationsmodellen att 
hålla sig till samma teknologi. Anledningen till detta är att de fördelar som Postgres-XL har bara 
existerar om PostgreSQL använts innan och det går därmed inte att säga detsamma om bytet sker 
från en annan relationsdatabas. De tekniska och organisatoriska aspekterna tar i många fall ut 
varandra och frågan för ett företag blir då om de tekniska aspekterna så som felhantering samt 
tillgänglighet och konsistens har en högre prioritet än organisatoriska aspekter så som ändringar av 
rutiner och säkerhet.  
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9. Diskussion 
Studiens syfte var att svara på frågeställningen:”Vilka för- och nackdelar, med avseende på 
tekniska- och organisatoriska aspekter, finns det med att byta från en databaslösning baserad på 
relationsmodellen till en Big Data lösning baserad på samma modell mot att istället byta till en 
implementation av MapReduce?”. Studiens resultat visar på att det inte finns fler fördelar för ett 
företag som använder sig av relationsmodellen att hålla sig till samma teknologi. Visserligen finns 
det många fördelar ur ett organisatoriskt perspektiv för ett företag som använder sig av PostgreSQL 
att byta till Postgres-XL, men rent allmänt dvs att byta från en vanliga relationsdatabas till en Big 
Data lösning baserad på relationsmodellen försvinner de flesta av fördelarna då dessa är beroende 
av att samma program kan användas för att bearbeta datan och detta försvinner om den 
relationsdatabas som användes inte var PostgreSQL.  

Big Data är ett relativt nytt område och fallstudien har visat på att det valda företaget inte är redo 
för Big Data än, men är medvetna om att det kanske kommer behövas i framtiden. Fallstudien 
lägger tillsammans med litteraturstudien en välbehövlig teoretisk grund för vidare forskning kring 
parallella databaser baserade på relationsmodellen och implementationer av MapReduce.  

Även om parallella databaser funnits i många år är det först på senare tid som speciellt Big Data 
lösningar baserade på relationsmodellen kommit ut på marknaden. En av dessa är Postgres-XL som 
denna studie har undersökt. Genom att denna lösning kommit ut på marknaden öppnas nya 
möjligheter upp för företag som redan använder sig av relationsdatabaser och denna studies innehåll 
blir därför mycket intressant. Detta för att studier som t ex Pavlo mfl. (2009) där de jämfört 
parallella databaser med en implementation av MapReduce, skulle behöva uppdateras då de inte 
tagit med DBMS speciellt anpassade för Big Data. Deras fokus ligger också på tekniska aspekter så 
som bearbetningskraft och tar därmed inte upp organisatoriska aspekter som kan påverka valet. 
Studien i denna rapport fokuserar mer på organisatoriska aspekter som kan påverka och relaterar 
detta till en aktivt företag i fallstudien.  

Många företag kommer för eller senare hamna i en situation där deras relationsdatabaser inte räcker 
till längre och denna studie kan då hjälpa dem att få en uppfattning om de ska satsa på ny teknologi 
eller om de ska hålla sig till det de redan har. De kan då både använda litteraturstudiens resultat för 
att se hur de olika Big Data lösningarna utvärderas rent teoretiskt men de kan även få en uppfattning 
om hur litteraturstudiens resultat relaterar till ett företag genom att titta på fallstudien. Studie har 
även hjälpt det företag som medverkat i fallstudien att få en bättre uppfattning om vilka Big Data 
lösningar det finns på marknaden och vilka förutsättningar som bör finnas i företaget för att 
respektive arkitektur ska införas. 

Sammanfattningsvis är det som undersöks i denna studie är både intressant för vetenskapen kring 
Big Data, i och med intåget av en Big Data lösning baserad på relationsmodellen (Postgres-XL), 
men även i praktiken då den undersöker en situation som många företag kommer komma till för 
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eller senare nämligen att relationsdatabaser inte räcker till längre. Genom att denna studie 
undersöker för- och nackdelar i denna situation kan dess resultat därför vara användbart för många 
företag i framtiden, men den lägger även en teoretisk grund för vidare testning av parallella 
databaser baserade på relationsmodellen samt implementationer av MapReduce.  

9.1 Validitet och tillförlitlighet 
En studies validitet är förhållandet mellan vad som ska mätas och vad som faktiskt mäts och hotas 
alltid av forskarens subjektivitet. Tillförlitlighet är istället hur exakt det som ska mätas mäts 
(Berndtsson mfl., 2008). 

När en fallstudie görs på ett företag finns det alltid en risk att företagets preferenser påverkar 
resultatet, men då denna studies fallstudie kombineras med en litteraturstudie minskar denna risk. 
En nackdel med att göra en litteraturstudie är dock att det är svårt att avgöra om alla relevant 
litteratur hittats (Berndtsson mfl., 2008), vilket då kan påverkar resultatets tillförlitlighet. Studien 
har dock mestadels utgått från teknisk dokumentation från respektive programvara, då företagen 
antagligen är de som kan mest om programvarorna. Denna dokumentation har dock kombinerats 
med vissa vetenskapliga artiklar samt videos från Youtube för att kunna kontrastera den tekniska 
dokumentationen, som kan vara subjektiv från programtillverkarnas håll, med andra källor för att 
öka tillförlitligheten. 

De två metoder som använts har lyckats svara på frågeställningen då litteraturstudien tagit fram för- 
och nackdelar, med avseende på tekniska och organisatoriska aspekter med en implementation av 
MapReduce respektive en parallell databas baserad på relationsmodellen. Dessa för- och nackdelar 
har sedan relaterats till ett aktivt företag i fallstudien samt att personer som arbetar med databaser 
idag på detta företag fått möjlighet att kommentera på det material som framkommit, vilket ökat 
studiens tillförlitlighet då två olika metoder kombinerats. 

9.2 Etiska aspekter 
Som nämnts i kapitel 4.2.3 Etiska aspekter har Vetenskapsrådet (2002) identifierat 4 allmänna 
huvudkrav som bör följas vid t ex intervjuer. Denna studie har försökt förhålla sig till dessa genom 
att personerna som intervjuats i studien har fått godkänna den sammanfattning som skrivits ihop 
från deras intervjuer, vilket är en rekommendation från Vetenskapsrådet (2002). De skriver bland 
annat att de inblandande bör ges möjlighet att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella 
tolkningar etc. innan detta publiceras (Vetenskapsrådet, 2002) och eftersom viss information från 
företaget där de intervjuade arbetar kan anses vara känslig var det därför bra att de fick möjlighet att 
godkänna materialet. 

De intervjuade hade dock kunnat få bättre information om att de uppgifter de lämnats endast skulle 
användas i denna studie för att bättre följa informationskravet, vilket betyder att forskaren ska 
informera deltagare om deras uppgift/del i projektet samt vilka villkor som gäller för deras 
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deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).  De hade också tydligare kunnat bli informerade om att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan för att uppfylla samtyckeskravet, vilket går ut på att deltagare 
i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla konfidentialitetskravet, som betyder att personer som medverkar i studien inte ska 
kunna identifieras och att deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den, 
har de intervjuades namn inte tagits med i studien, varken i de bifogade sammanfattningarna eller i 
rapporten.  

Det fjärde och sista huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter som samlats in om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål, vilket denna studie uppfyller då det som 
samlats in bara kommer användas i denna studie.  

9.3 Egna reflektioner 
Utförandet av denna studie har gått bra. Det har varit intressant att utforska ett relativt nytt område, 
men detta har också varit en utmaning då kunskapen på området är begränsad. I och med att 
området är nytt och bland annat den valda Big Data lösningen Postgres-XL är så pass ny har det 
varit svårt att hitta litteratur på området. Detta har då lett till att videos från Youtube har använts 
som komplement för att få mer information om Postgres-XL, vilket kan anses som en svaghet i 
studien då dessa kanske inte håller en hög vetenskaplig höjd.   

En svårighet i och med att detta arbete skrivits på svenska är hur termen Big Data ska behandlas. 
Det fungerar inte riktigt att bara översätta termen till ”stor data” då termen Big Data även står för 
flera andra egenskaper som gör att datan inte kan hanteras med konventionella metoder (Davenport, 
2014). Ett val som då gjorts är att behålla termen på engelska, vilket har lett till vissa andra 
ställningstaganden. En av dessa är titeln på arbetet, då ”Big Data Arkitekturer” på korrekt svenska 
kanske istället skulle benämnts ”Arkitekturer för Big Data”, ett val som då har gjorts är att behålla 
det lite mer svengelska uttrycket ”Big Data Arkitekturer” för att denna matchar den engelska titeln 
och uttrycket ”Big Data Architectures”.  

En annan svårighet under arbetets gång har varit att hålla isär bakgrund och litteraturstudiens 
resultat i och med att båda inneburit en omfattande litteratursökning. Den största anledningen till 
detta är att sökningar på Big Data, Large-Data analysis etc. för att ta reda på bakgrunden till hur 
Big Data kan hanteras, även resulterat i information som kan vara intressant för att svara på  
studiens frågeställning genom att denna litteratur kan användas för att kontrastera det som 
framkommit genom att studera teknisk dokumentation och videos från Youtube om de valda 
programvarorna. Denna litteratur har då mestadels använts för att kunna sätta den tekniska 
dokumentationen i en högre vetenskapligt sammanhang genom att koppla de valda programvarorna 
till de två huvudarkitekturerna inom Big Data, parallella databaser och implementationer av 
MapReduce.  
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Det hade varit intressant att kunna testa de valda programvarorna praktiskt för att se om det som 
framkommit i litteraturstudien stämmer. Nu användes istället en fallstudie med intervjuer för att 
triangulera resultatet, men detta hade kanske kunnat bytas ut med ett experiment där exempeldata 
används för att testa om t ex det verkligen går att ladda in data i Apache Hadoop snabbare än i 
Postgres-XL eller om Postgres-XL kan bearbeta data snabbare för att svara på frågor än Apache 
Hadoop.    

9.4 Framtida forskning 
Då Big Data är ett relativt nytt område finns det mycket som skulle kunna undersökas i framtiden. 
Denna studie lägger en teoretisk grund kring två Big Data teknologier och i ett nästa steg hade det 
varit intressant om dessa kunnat testas skarpt för att undersöka hur det som framkommit matchar 
verkligheten. Exempel på detta hade kunnat vara att jämföra en parallell databas baserad på 
relationsmodellen, så som Postgres-XL med en implementation av MapReduce så som Apache 
Hadoop, mer praktiskt. Detta skulle då kunna innebära experiment där exekveringstider jämförs etc.  
Det hade även varit intressant att jämföra PostgreSQL och Postgres-XL tekniskt för att se vilka 
skillnader det finns mellan den konventionella relationsdatabasen och Big Data lösningen. En annan 
teknisk aspekter som i framtida studier skulle kunna testas mer är verktyget Apache Sqoop kan 
användas för att flytta data mellan relationsdatabaser och Apache Hadoops HDFS.  

Ett annat exempel framtida forskning är en fråga kring Big Data som denna studie bara varit inne 
och nosat på, vilken är när ett företag eller en organisation bör gå över till en Big Data lösning. I en 
framtida studie hade det då varit intressant att se om det finns några tydliga indikatorer, både 
tekniska och organisatoriska, på att det är dags för ett företag att byta till en Big data lösning. Det 
hade även varit intressant att göra en fallstudie på ett företag som infört en Big Data lösning för att 
hitta framgångsfaktorer både kring när det bör införas med även hur processen bör se hur. Även i 
detta fall hade det varit intressant att undersöka både tekniska och organisatoriska 
framgångsfaktorer.  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Appendix.  
Appendix A - intervjuguide 

Intervjuguide 

Syfte 
Syftet med denna intervju att se hur organisatoriska och tekniska aspekter, som tagits fram tidigare i 
studien, relaterar till det valda företaget. I slutet av intervjun kommer även tillfälle ges att 
kommentera på det som framkommit i den litteraturstudie som gjorts.  

Del I. 

Inledande 
- Roll på företaget 
- Erfarenhet av databaser 

Allmänt 
- Vad använder ni för databassystem idag? 
- Vad används den datan som finns i systemet till idag? 

- Exempel? 
- Hur fungerar det system ni har idag? 
- Vilka använder databasen? 

Organisatoriska aspekter 

- Säkerhet 
- Hur viktig är säkerheten på den data som lagras idag? 
- Skulle högre säkerhet behövas? 

- Inladdning vs ställer frågor 
- Hur viktigt är det att frågor kan ställas snabbt till databasen? 
- Hur viktigt är det att det går snabbt att ladda in data till databasen? 

- Program för att bearbeta data 
- Vad används för att hantera databasen idag? Något specifikt verktyg t ex pg_admin 

- När måste bytet ske? 
- Hur viktigt är det att införa en annan lösning idag? 

- Resurser 
- Hur skulle du säga att kunskapen kring Big Data är inom organisationen idag? T ex Hadoop 
- Tror du att det skulle vara uppskattat att föra in ny teknologi? Hur ser intresset ut för Big Data? 

Tekniska aspekter 

- Consistency vs availability 
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- Hur viktigt är det att den data som hämtas är uppdaterad? Vilka konsekvenser blir det om den 
inte är det? 

- Hur viktigt är det att databasen alltid går att nås? 

- Struktur och lagring 
- Vad finns det för struktur på datan i databasen? Relationer etc.  
- Används indexering? 
- Hur vanligt skulle du säga att det är med ostrukturerad data? 

- Exempel på ostrukturerad data som lagras? 
- Skulle det behövas bättre stöd för ostrukturerad data? 

- Exempel på ostrukturerad data som med fördel skulle kunna lagras? 
- Hur mycket data skulle du säga finns lagrad i databasen idag? 

Del II. 
Sammanfattningsvis visar litteraturstudien att Apache Hadoop har flest tekniska fördelar medan 
Postgres-XL har flest fördelar ur ett organisatoriskt perspektiv.  

De mest utmärkande tekniska fördelarna med Apache Hadoop och därmed nackdelar med Postgres-
XL är: 

- Apache Hadoop kräver inte schema och struktur på datan vilket gör det lättare att lagra 
ostrukturerad data.  

- Apache Hadoop har ett verktyg för flytt av data från RDBMS till HDFS. Postgres-XL saknar ett 
sådant verktyg och data kan därför i huvudsak bara flytta med hjälp av skript-filer.  

- Apache Hadoop har bättre felhantering, vilket gör att ett större kluster kan användas, vilket ökar 
bearbetningskraften. 

- Apache Hadoop har funnits längre och har därför testats mer, medan Postgres-XL behöver testas 
mer för att det t ex ska gå att implementera ett större kluster.  

Då de organisatoriska aspekterna är väldigt beroende av kontexten, dvs vilket företag det rör sig om 
och de flesta organisatoriska fördelarna med Postgres-XL som framkommit gäller bara om företaget 
i dagsläget använder sig av PostgreSQL. De mest utmärkande organisatoriska fördelarna med 
Postgres-XL och därmed nackdelarna för Apache Hadoop är:  

- Hög säkerhet som PostgreSQL. 
- ACID och MVCC 
- Om PostgreSQL används idag kan antagligen samma verktyg användas, vilket leder till mindre 

organisatoriska förändringar då personalen inte behöver lära sig ett nytt verktyg samt att Big 
Data blir mindre skrämmande. 
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Typ av faktor Faktor Apache Hadoop Postgres-XL 

Vad data ska användas till Ladda in data Ställa frågor

Strategisk Hur stort stöd det finns Stort stöd Litet stöd

När analysen/omställningen måste ske Om lång tid Om kort tid

Resurser tillgängliga Mycket Lite

Resurser Kunskap inom organisationen Mycket Lite

Möjligheter att använda den nya teknologin Minskar Ökar

Operativ miljö Rutiner Ändras mycket Ändras lite

Säkerhet Låg Hög

Teknisk aspekt Apache Hadoop Postgres-XL

Stöd för schema Nej Ja, relationsmodellen

Indexing Skrivs in i respektive MapReduce-funktion Ja

Programmings model MapReduce SQL

Distribuering av data Ja, automatiskt Ja, automatiskt

Exekverings strategi Pull Push

Flexibilitet Hive, Pig SQL, C, C++

Felhantering Hög Låg

Konsistens Ingen prioritet Hög pga ACID and MVCC

Tillgänglighet Hög Låg pga ACID

Stöd för flytt av data Ja, Apache Sqoop Nja, pg_dumpall och pg_restore
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Appendix B - intervju 1  

Intervju med respondent A. 

Del I. 

Inledande 
- Roll på företaget: Forskare, konsult 
- Erfarenhet av databasen: Inte tekniskt, men har jobbat med arkitekturen. Nuvarande behov och 

framtida behov.    

Allmänt 
Idag används databassystemet PostgreSQL. 

Datan har i huvudsak två användningsområden:  
1. Skapar bibliotek: uppsättning parametrar som man ladda i olika elektroniska system. Radar 

system samlar in data om motståndaren, vet hur deras radar ser ut. 
2. Försöker utifrån den information som finns analysera och återskapa situationer för 

beslutsunderlag.  

Databasen används i huvudsak av tre olika grupper i produktionskedjan: 
- Rekonstruktörer: ser till att data är tidsmässigt och positionsmässigt korrekt  
- Analytiker: analyserar datan och fattar beslut 
- Biblioteksskapare 

Sedan används den även av utvecklare och testare.  

Organisatoriska aspekter 

Säkerhet 
Säkerhet är extremt viktigt t ex skulle det troligen inte gå att använda en molnlösning då säkerheten 
inte kan garanteras.  

Finns fyra viktiga aspekter: 
1. Sekretess: allting loggas t ex ändringar och accesser. 
2. Riktighet (Integritet): Information får inte förändras.  
3. Tillgänglighet: Den datan som behövs ska finnas tillgänglig. 
4. Spårbarhet: Kan gå hela vägen tillbaka och visa rådata vid t ex analys.  

- Ibland är datans ursprung hemlig, vilket gör att man inte alltid får se rådata vid analys. 
- Datan måste också klassas i systemet.  

Inladdning vs ställer frågor 
Komplex data, som gör att det bli mycket att göra, men inte jätte stora mängder. Data kommer inte 
jätte ofta med när det väl kommer måste det gå fort. Då behöver även analyser kunna göras snabbt. 
Ska inte vara någon skillnad på om det är en egen källa jag söker i eller om man tar inte data från 
hela världen.  
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Likaså med frågor till databasen, ibland måste dessa kunna gå snabbt, men ibland är det inte lika 
viktigt.  
Program för att bearbeta data 
Idag används egenutvecklade mjukvaror både för förfrågningar och fusion. Ett annat program 
används för visualisering (Simdis).  

När måste bytet ske? 
Inte viktigt att införa Big Data idag, men är viktigt att förbereda sig för framtiden.  

Resurser 
Kunskapen kring Big Data är dålig inom organisationen idag. Många ser positivt på Big Data 
lösningar som Hadoop men det är mycket åsikter och lite fakta. Det skulle vara uppskattat med Big 
Data för att det är bra att ligga i framkanten, men idag är det inte nödvändigt.  

Tekniska aspekter 

Consistency vs availability 
I början när något laddas in är availability viktigt, men ju längre i processen man kommer bli det 
viktigare med consistency och completeness.  

Struktur och lagring 
Relationer mellan tid och rum. 
Det finns inte jätte mycket ostrukturerad data, men även om det finns struktur är data okoordinerad. 
Tror inte att det procentuellt kommer behövs lagras mer ostrukturerad data, men att datamängden 
som produceras kommer öka, bland annat för att data kan hämtas från fler källor. Därmed kommer 
mängden ostrukturerad data öka, men inte i förhållande till den strukturerade.  

Del II. 
Intresserad av vad det finns för stöd för att t ex data administratör ska kunna se tillräckligt för att 
kunna sköta databasen men inte se datan. (squrl db Acumolo). 
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Appendix C - intervju 2 

Intervju med respondent B. 

Syfte 
Syftet med denna intervju att se hur organisatoriska och tekniska aspekter, som tagits fram tidigare i 
studien, relaterar till Combitech. I slutet av intervjun kommer även tillfälle ges att kommentera på 
det som framkommit i den litteraturstudie som gjorts.  

Del I. 

Inledande 
- Roll på företaget: Ändrar sig ofta, men just nu systemarkitekt, utvecklare, projektledare. Beror på 

vilka resurser som finns för tillfället.  
- Erfarenhet av databaser: 20 + år 

Allmänt 
Idag används PostgreSQL, men touchar även i vissa projekt MySQL och Microsoft server. Innan 
användes MySQL men det byttes ut när de blev uppköpta. 
Systemet loggar idag endast information och det sker därmed inga transaktioner, dvs systemet 
sparar data som sedan läses ut. 

Det är i huvudsak två grupper som använder databasen: master (administratörer som har rättighet att 
lägga in data) och user (har rättigheter att läsa). 

Organisatoriska aspekter 

- Säkerhet 
Kunden idag har höga krav på säkerhet och har flera behörighetssystem för att komma åt  data. All 
åtkomst spåras. Databasen och dess innehåll och allt som kan komma åt databasen ligger i ett slutet 
nät som omvärlden inte kan komma åt. Det är den databasstruktur med högst säkerhet som jag 
arbetat med. 

- Inladdning vs ställer frågor 
Att det går snabbt att ställa frågor är viktigt. Att läsa in data behöver inte gå lika snabbt, sedan 
behöver data även bearbetas vilket kan ta längre tid.  
Bygger databasen utifrån de frågor som kommer ställas (till ca 90%). 

- Program för att bearbeta data 
Egenutvecklade. 
Många olika informationsprotokoll, men alla är strukturerade. Får in mycket data men de är i 
samma format dvs det är ingen ostrukturerad data. 

- När måste bytet ske? 
Idag skulle Big Data i första hand användas i lagringssyfte för att det kommer in stora mängder 
data. Behövs inte förrän svarstiderna blir för långa och då skulle antingen en distribuerad 
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relationslösning eller Hadoop kunna användas. Tror inte att det kommer ske i närtid, dvs inom 5-10 
år.  

Denna tid skulle kortas ner om mer ostrukturerad data kom in i systemet eller om ytterligare 
strukturerad data kom in, vilket gör att datan skulle bli ostrukturerad för att den måste kombineras 
på så pass många olika sätt.  

Tankegångarna på att byta till en Big Data lösning har funnits. Det fanns ett förslag på det för 2 år 
sen, men de argument de hade då höll inte. De hade t ex räknat med att en Big Data lösning hade 
behövt ungefär idag, men så har det inte blivit.  

- Resurser 
Kunskapen kring Big Data är idag blandad. De vi jobbar hos jobbar inte så mycket med databaser 
och de tycker därför att Big Data är nytt och häftigt. De ser bara fördelar men glömmer nackdelar 
som kostnader i samband med bytet.  

Hadoop är ungt och det kommer komma andra konkurrerande lösningar. Det är dumt att   
hoppa på en lösning innan barnsjukdomarna är borta, då forskar man mer och testar än   
bygger upp en fungerande verksamhet. Vi tar det säkra före det osäkra just nu och kommer  
när behovet uppstår börja titta på de olika lösningarna som finns. 

Tekniska aspekter 

- Consistency vs availability 
När datan skrivs ska det vara korrekt.  
Vill veta att datan är korrekt. 
Räcker inte med att bara få en delmängd. Exempelvis om man gör en google sökning och får upp de 
första 20 raderna men det finns 8000 till, då räcker det inte med de 20 första utan vi behöver även 
ha de där 8000 till.   
Det är ett slutet nät så distribuerat i detta fall skulle innebära att data delas upp över flera noder i 
samma nät för annars är det svårt att få det godkänt.  

Del II. 
Lösningar som Hadoop börjar bli mer användarvänliga efter det finns program som kan bygga 
MapReduce funktioner åt en.   

De som förespråkar de här lösningarna säger att det ska är bra när relationsdatabaser inte längre 
fungerar. Det får ju plats rätt mycket data i en relationsdatabas innan den slutar fungera och det rör 
sig då om t ex data från sociala medier, dessa enorma datamängder som kommer in.  

Det är få organisationer, som inte håller på med sociala medier, som får dessa stora datamängder, 
där man inte vet från början vilka frågor man kan vilja ställa. Det blir en helt annan nivå av 
dataanvändning än där vi befinner oss idag. I vår värld kan datan visserligen vara strukturerad som t 
ex ett twitter-meddelande men även innehållet är strukturerat tillskillnad från ett riktigt twitter-
meddelande. Detta eftersom innehållet inte får skrivas fritt eftersom det ska kunna förstås och tolkas 
av många. För oss handlar det mer om att vi kommer få in oerhörda mängder data, men det kommer 
fortfarande inte vara ostrukturerad. 
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