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Sammanfattning
Målet med rapporten och undersökningen är att på en teoretisk nivå undersöka 
möjligheterna för Försäkringskassan IT att byta plattform för lagring av data 
och information som används i deras dagliga arbete. Försäkringskassan samlar 
på sig oerhörda mängder data på daglig basis innehållandes allt från personupp-
gifter, programkod, utbetalningar och kundtjänstärenden. Idag lagrar man allt 
detta i stora relationsdatabaser vilket leder till problem med skalbarhet och pre-
standa. Den nya plattformen som undersöks bygger på en lagringsteknik vid 
namn Hadoop. Hadoop är utvecklat för att både lagra och processerna data dis-
tribuerat över så kallade kluster bestående av billigare serverhårdvara. Plattfor-
men utlovar näst intill linjär skalbarhet, möjlighet att lagra all data med hög fel-
tolerans samt att hantera enorma datamängder. Undersökningen genomförs ge-
nom teoristudier och ett proof of concept. Teoristudierna fokuserar på bakgrun-
den på Hadoop, dess uppbyggnad och struktur samt hur framtiden ser ut. Da-
gens upplägg för lagring hos Försäkringskassan specificeras och jämförs med 
den nya plattformen. Ett proof of concept genomförs på en testmiljö hos För-
säkringskassan där en Hadoop plattform från Hortonworks används för att påvi-
sa hur lagring kan fungera samt att så kallad ostrukturerad data kan lagras. Un-
dersökningen påvisar inga teoretiska problem i att byta till den nya plattformen.
Dock identifieras ett behov av att flytta hanteringen av data från inläsning till 
utläsning. Detta beror på att dagens lösning med relationsdatabaser kräver väl 
strukturerad data för att kunna lagra den medan Hadoop kan lagra allt utan nå-
gon struktur. Däremot kräver Hadoop mer handpåläggning när det kommer till 
att hämta data och arbeta med den.

Nyckelord: Big Data, Hadoop, Hortonworks 

iii



Big Data och Hadoop – Nästa generation av lagring
Johan Lindberg 2017-06-12

Abstract
The goal of this report and study is to at a theoretical level determine the possi-
bilities for Försäkringskassan IT to change platform for storage of data used in 
their daily activities. Försäkringskassan collects immense amounts of data ev-
eryday containing personal information, lines of programming code, payments 
and customer service tickets. Today, everything is stored in large relationship 
databases which leads to problems with scalability and performance. The new 
platform studied in this report is built on a storage technology named Hadoop. 
Hadoop is developed to store and process data distributed in what is called clus-
ters. Clusters that consists of commodity server hardware. The platform prom-
ises near linear scalability, possibility to store all data with a high fault tolerance
and that it can handle massive amounts of data. The study is done through theo-
retical studies as well as a proof of concept. The theory studies focus on the 
background of Hadoop, it’s structure and what to expect in the future. The plat-
form being used at Försäkringskassan today is to be specified and compared to 
the new platform. A proof of concept will be conducted in a test environment at 
Försäkringskassan running a Hadoop platform from Hortonworks. Its purpose is
to show how storing data is done as well as to show that unstructured data can 
be stored. The study shows that no theoretical problems have been found and 
that a move to the new platform should be possible. It does however move han-
dling of the data from before storage to after. This is because todays platform is 
reliant on relationship databases that require data to be structured neatly to be 
stored. Hadoop however stores all data but require more work and knowledge 
to retrieve the data.

Keywords: Big Data, Hadoop, Hortonworks.
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1 Introduktion
Då vi i dagens samhälle blir mer och mer digitaliserade så genereras och sparas
enorma mängder digital information; en uppskattning är att Försäkringskassan
idag lagrar runt 10 Zettabyte med digital information. Mängden data som sparas
spås heller inte minska utan beräknas öka kvadratiskt kommande årtionden.

Samtidigt som mängden digital information ökar så ändras hur vi ser på data. Vi
går från att vara intresserade av själva datainnehållet till att vara mer intressera-
de utav hur datainnehållet är relaterade till annan data. Detta gör att Data Mi-
ning (mönster och informationsutvinning av data) blir mer och mer centralt för
större organisationer så som Försäkringskassan. Mängden datainsamlingsverk-
tyg blir därför fler och fler och samtidigt mer komplicerade.

För att hantera dessa nya möjligheter börjar organisationer förändra sin infra-
struktur för att möta framtidens behov utav att analysera insamlad information
för att hitta mönster kopplade till exempelvis nätverkskommunikation, fusk och
lagbrott,  Artificiell  Intelligens(AI),  realtidsrekommendationer,  beroendekart-
läggningar, master data och sociala nätverk. Och trenden är tydlig; dagens tradi-
tionella analyssystem och databaslösningar som bygger på relationsdatabaser
har svårt att möta upp de nya kraven på skalbarhet, snabbhet, flexibilitet och
prestanda.

Därför lägger Försäkringskassan idag stor energi på att vidareutveckla dess in-
frastruktur för att ta steget in i kommande digitala era.

1.1 Övergripande syfte

Det övergripande syftet för denna rapport är att sammanställa information och 
teori gällande en teknik att lagra och hantera stora mängder data hos Försäk-
ringskassan IT. Tekniken som undersökts är Hadoop och dess tillhörande tek-
niska lösningar. Projektet syftar också att göra ett Proof of Concept för att de-
monstrera att lagring kan göras och att data sedan kan bearbetas och presenteras
med hjälp av en lösning utvecklad i Hadoop.

Förhoppningen är att den teoretiska delen av rapporten ska ge läsaren en god 
förståelse för lagring av data med hjälp av Hadoop samt att presentera de förde-
lar en sådan lösning kan tillgodose i jämförelse med traditionella lösningar som 
används idag. Den tekniska lösning som presenteras i konstruktion samt metod 
kapitlet har som syfte att demonstrera att lösningen fungerar som beskrivet samt
att lösningen uppfyller samma krav som dagens lagringsmiljö på Försäkrings-
kassan IT.
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1.2 Avgränsningar

Undersökningen av den lösning som implementerats är, på företagets begäran,
avgränsad till att inte ta hänsyn till och mäta prestanda, kostnad eller påverkan
baserat på hårdvara.

Det Proof of Concept som tas fram utvecklas i Hortonworks levererade miljö då
en testmiljö för detta finns tillgänglig på Försäkringskassan.

1.3 Konkreta och verifierbara mål

Målet med undersökningen är att ge svar på och lösa följande tekniska problem:

 Kan data lagras på ett mer effektivt samt mer flexibelt sätt än idag och
hur kan en sådan lösning se ut?

 Kan en ny lösning för lagring erbjuda samma möjlighet att presentera
statistik/resultat på liknande sätt som idag?

 Kan så kallad ostrukturerad data lagras/hanteras i en annan lösning för
lagring?

 Hur skalbar är den nya lösningen?

 Hur ser arbetet med data ut i den nya lösningen i jämförelse med dagens
lösning?

1.4 Översikt

Kapitel 2 innehåller teoretisk information om de olika tekniker och program 
som använts samt den teoristudie som genomförts. Kapitel 3 beskriver de meto-
der som tillämpats. Kapitel 4 beskriver den tekniska konstruktion som gjorts för
det Proof of Concept som genomförts. Kapitel 5 demonstrerar resultat och Ka-
pitel 6 de slutsatser som tagits.
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2 Teori
2.1 Hadoop

Nedan följer den teoristudie som genomförts på Hadoop och den delas in i Bak-
grund, Uppbyggnad, Användning och framtid samt Skalbarhet.

2.1.1 Bakgrund

Hadoop har sina rötter i en så kallad webcrawler vid namn Apache Nutch [1][2]
[3]. Nutch utvecklades 2001 utav Doug Cutting och Mike Cafarella. Idén bak-
om Nutch var att indexera webbsidor och sedan göra detta index sökbart. En 
sökmotor helt enkelt. Den första prototypen kördes på en maskin och kunde in-
dexera runt 100 sidor per sekund. Dock så var denna hastighet inte nog om man
vill indexera internet i sin helhet plus att utrymmet för att lagra en sådan index-
ering knappast fick plats på en enstaka maskin. Cutting och Cafarella ökade 
därför på det hela att köra på fyra maskiner istället för en. Detta innebar en del 
problem dock och mycket utav systemet krävde manuell interaktion, bland an-
nat när en disk blev full. Men de var fast besluten att fortsätta utveckla Nutch 
och identifierade fyra viktiga punkter som behövde utvecklas för att göra Nutch
skalbar och användbar på mer än fyra maskiner. Följande var de fyra punkter 
man identifierat:

• ”schemaless”, dvs. informationen som lagras får inte kräva någon förde-
finierad struktur

• hållbar, när data blivit sparad får den aldrig försvinna

• hantera maskinvarufel automatiskt, utan mänsklig interaktion

• automatisk balansering utav data, för en jämnare distribuering över flera
diskar

Med dessa punktar som grund fortsatte arbetet med Nutch i ett par månader när 
Google i oktober 2003 släppte en rapport, Google File System paper [4]. Rap-
porten visade sig innehålla ritningar med lösningar på exakt de problem Cutting
och Carafella stött på i sin utveckling utav Nutch. Rapporten beskrev hur man 
hanterade de stora mängder data som krävdes för att köra Googles egna sökmo-
tor, ett filsystem man kallade för Google File System (GFS). Med hjälp av rap-
porten utvecklade Cutting och Carafella under i stort sett hela 2004 en egen ver-
sion skriven i Java som man kallade för Nutch Distributed File System (NDFS).

Detta filsystem presenterades sig abstrakt som ett vanligt simpelt filsystem och 
dolde därför all komplexitet som var bakomliggande för användarna. Man lyck-
ades dessutom se till så att det var möjligt att skriva till samma fil samtidigt 
utan att låsa upp den vilket frigjorde resurser och ökade kapaciteten. Den största
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vinningen med det nya filsystemet var dock att det kunde hantera maskinvarufel
automatiskt och det gjorde att filsystemet gick att köra på billigare hårdvara. 
Hållbarheten löste man genom att varje fil som lagrades delades in i 64Mb stora
delar, replikerade varje del 3 gånger och lagrade varje kopia på olika kluster. 
Detta gjorde så att om ett kluster gick ner eller inte fungerade som det skulle så 
fanns informationen tillgänglig i något utav de andra 2 klustren där de replike-
rade delarna lagrades.

Nu när man hade lyckats löst själva lagringen så krävdes en algoritm som kun-
de nyttja de fördelar ett distribuerat filsystem gav. Det var också väldigt viktigt 
att algoritmen var linjärt skalbar, om den nyttjades på 4 maskiner bör den köras 
dubbel så snabbt på 8 maskiner. Som på beställning så lanserade återigen Goog-
le en lösning. I december 2004 lanserade man en ny rapport, MapReduce: 
Simplified Data Processing on Large Clusters [5]. MapReduce löste problemet 
genom att ”mappa” delar av arbetet till varje nod i systemet och sedan ”reduce-
ra” svaren från varje nod och pussla ihop det slutliga resultatet av arbetet som 
utförts. Kort kan man säga att MapReduce löste följande tre problem, parallelli-
sering, distribuering och feltolerans. I juli 2005 hade man lyckats implementera 
MapReduce som en del utav Nutch.

2006 bestämde sig Cutting för att bryta ut NDFS och MapReduce ur Nutch och 
istället skapa ett eget fristående projekt, ett projekt han döpte till Hadoop. Nam-
net kom oväntat från hans sons gula tygelefant vars namn var just Hadoop. Där-
av blev den gula elefanten också den symbol som kom att användas utav pro-
jektet. Samtidigt som detta genomfördes så var Yahoo i farten med att återigen 
byta ut sin underliggande struktur för sin sökmotor. Man hade såklart haft koll 
på Googles framfart och de rapporter de publicerat och man ville ge sig in på 
samma bana att använda GFS och MapReduce. Det hela slutade med att man 
anställde Doug Cutting och bestämde sig för att fullt ut implementera Hadoop 
för att driva deras sökmotor. I februari det året rapporterade man att Hadoop 
kördes på 1000 noder.

De kommande åren så exploderade utvecklingen och användningen utav Ha-
doop. Facebook, Twitter och LinkedIn var några av de större företag som börja-
de använda Hadoop men som också utvecklade det vidare och delade med sig 
av sina framgångar. Doug Cutting lämnade Yahoo för att arbeta på det nystarta-
de företaget Hortonworks som, likt ett annat företag Cloudera, erbjöd kommer-
siella lösningar för företag att komma igång med Hadoop.

2012 rapporterade Yahoo att man körde Hadoop på 42 000 noder [3].
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2.1.2 Uppbyggnad

Hadoop består i sin grund utav två stycken lager. Ett process lager (MapRedu-
ce) och ett lager för lagring (Hadoop Distributed File System). Yet Another Re-
source Manager (YARN), tillsammans med Common Utilities utgör de ramverk
och bibliotek som krävs för att implementera och integrera med Hadoop [6].

Figur 1: Enkel översikt över Hadoop [6]

Figur 2: Komplett översikt av logisk och fysisk struktur av Hadoop [7]
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2.1.2.1 Hadoop Distributed File System

HDFS beter sig på många sätt precis som ett vanligt filsystem men har en del 
funktioner och ibland avsaknad av restriktioner som gör att det skiljer sig från 
mängden [4][8][9][10]. HDFS är designat att vara väldigt feltolerant och kunna 
köras på billig hårdvara. I en sådan miljö är hårdvarufel inte så mycket en möj-
lighet som det är en garanti och därför är Hadoop designat att snabbt upptäcka 
och åtgärda detta. HDFS följer heller inte Portable Operating System Interface 
(POSIX) standarden då man valt att lätta på dessa restriktioner för att underlätta
möjligheten att strömma data. För att kunna lagra stora mängder data bryter Ha-
doop ner data i mindre bitar, så kallade blocks, och sprider ut dessa över de no-
der som är en del av klustret.

I ett HDFS kluster finns en Namnnod, den server som hanterar hela filsystemet 
och även hanterar access till filer för dess användare. Vidare består systemet 
utav flertalet Datanoder, oftast en per nod i klustret. Datanoden ansvarar för att 
göra operationer på filsystemet, så som öppna, stänga, ändra namn på filer och 
mappar. De bestämmer dessutom var de olika blocken ska lagras och håller reda
på dessa. Alla uppgifter som en Datanod genomför kommer som instruktioner 
från Namnnoden som i sin tur tar instruktioner från användaren.

För att garantera att data alltid finns tillgängligt, även om ett helt rack skulle gå 
sönder eller inte fungera som det ska så replikerar Hadoop all data för redun-
dans. Hur stora filerna ska vara och hur många kopior som ska finnas går att 
ställa in via konfiguration, default är att varje block är 64 Mb stor och att tre 
stycken kopior skapas. Denna process är något Namnnoden genomför. Den tar 
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emot rapporter och statusuppdateringar från varje Datanod och om en nod slutar
svara identifierar Namnnoden vilken data som finns lagrad där som nu inte är 
tillgänglig. Den ändrar då sökvägen för filen till någon av de två kopiorna som 
gjorts och skapar också en tredje kopia i väntan på att den trasiga noden ska 
börja fungera igen. När noden svarar igen tas den fjärde kopian av filen som 
skapats bort så att inte onödigt lagringsutrymme tas upp.

Som nämnts tidigare så använder man bara en Namnnod i ett Hadoop kluster. 
Detta skulle potentiellt vara förödande för systemet om något skulle hända med 
just denna server då det är Namnnoden som håller reda på var och hur varje fil 
blivit lagrad. Utan en Namnnod är systemet helt ovetandes om vilken sorts data 
är lagrad var. Datanoderna håller bara reda på sina egna block och vet ej vad 
varje block representerar i sin helhet. Därför finns det som oftast en backup 
Namnnod som hela tiden uppdateras med samma information som den i pro-
duktion. Det finns också möjlighet att exportera den lista på filsystemet som 
Namnnoden håller reda på och spara ner den på annat ställe för backup.
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2.1.2.2 MapReduce

MapReduce är den teknik och modell som används, inte bara för Hadoop, utan 
för det mesta utav så kallad distribuerade uträkningar/beräkningar i java. Den 
används för att göra parallella uträkningar på stora mängder data med hjälp av 
många distribuerade servrar. Som namnet antyder består den av två delar, Map 
och Reduce. Map bryter ner data och konverterar den till annan sorts data. Den 
nya sortens data bryts ner till nycklar och värde par (key/value pairs). Efter det-
ta körs Reduce som tar dessa nycklar och värden, sorterar dem, buntar ihop dem
eller något liknande beroende på vad intentionen med körningen är [5][13].

Figur 4: Översikt över fördelning av arbete med hjälp av MapReduce [11]

Figur 4 ovan beskriver hur Hadoop nyttjar MapReduce för att göra distribuera-
de beräkningar på data. Klienten skickar ett jobb till en ”Job Tracker” som finns
hos Namenode [11]. Dess uppgift är att bryta ner arbetet och dela ut det till de 
olika ”Task Trackers” som finns hos varje Datanode. Utförandet av arbetet 
sköts utav dessa Task Trackers och de rapporterar kontinuerligt tillbaka till Job 
Tracker om status på arbetet. Om ett arbete inte kan utföras eller en nod går ner 
på grund utav hårdvarufel eller liknande känner Job Tracker av detta och kan 
vidarebefordra arbetet till en ny Job Tracker.

8
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Ett förenklat exempel på hur detta fungerar kan se ut på följande sätt [12]:

Det finns fem stycken textfiler med information om städer och dess temperatur. 
Flera mätningar har gjorts över flera dagar i varje fil så samma stad dyker upp 
kontinuerligt. Informationen är sparad på följande vis:

Sundsvall, 20
Stockholm, 23
Kiruna, 5
Malmö, 30
Göteborg, 15
Sundsvall, 4
Kiruna, 10
…

Staden är nyckeln och temperaturen värdet.

Målet är att sammanställa all information i dess fem filer för att ta reda på den 
högsta temperaturen som noterats för varje stad. Jobbet skickas till Namenode 
och dess Job Tracker som delar upp de fem olika filerna i fem olika jobb. Varje 
jobb delas ut till varsin Task Tracker. Varje arbete utförs parallellt och resultatet 
kan komma att se ut på följande sätt:

(Sundsvall, 20) (Kiruna,10) (Stockholm,23) (Sundsvall, 15)…

De högsta temperaturerna för varje stad från varje fil sammanställs och skickas 
vidare för att reduceras. Nyckel och värde jämförs och ett resultat innehållandes
de högsta temperaturerna för varje stad returneras.

(Sundsvall, 20) (Stockholm, 23) (Kiruna, 20) (Malmö, 30) (Göteborg, 29)

2.1.3 Användning och framtid

Hadoop utvecklades med lagring av oerhört stora mängder data i åtanke [2][3]. 
Då MapReduce var både långsamt och väldigt komplicerad när Hadoop först 
lanserades ledde detta till att det inte blev så stort på marknaden för annat än fö-
retag som lagrade stora mängder data och behövde köra någon sorts beräkning 
på det som lagrats. Dock har utvecklingen av YARN gjort att mer och mer pro-
gramvaror som snabbar upp beräkningar i Hadoop blivit tillgängliga på markna-
den. Alla möjliga sorters hämtning och hantering av data stöds idag och det 
finns ett stort och aktivt följe för Hadoop som fortsätter att utveckla i öppen 
källkod. Detta i kombination med att företag som Cloudera och Hortonworks 
erbjuder kompletta implementationer av Hadoop har ökat antalet företag och or-
ganisationer som hoppat på och implementerat Hadoop.
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2.1.4 Skalbarhet

Hadoop anses vara väldigt skalbart, nära inpå linjärt skalbart i vissa fall [8][15].
Detta då lagring och beräkningar görs distribuerat på varje nod/server i klustret.
För att  öka kapaciteten i Hadoop behövs bara fler servrar. När en ny server
läggs till ökar kapaciteten för både lagring och beräkning med lika mycket som
den nya servern kan tillhandahålla. Därav kan man säga att ett Hadoop kluster
med 20 servrar arbetar dubbelt så snabbt som ett kluster med 10 servrar. Då Ha-
doop är byggt för att köras på medel eller billig hårdvara blir kostnaden heller
inte särskild stor i jämförelse med att implementera stora kraftfulla servrar som
behövs för att göra uträkningar på stora mängder data idag .

Figur 5: Graf över körtid av mängder data på olika antal noder [15]

I figur 5 demonstreras en graf som visar på hur körningstiden minskar trots att 
mängden data ökar när fler noder används.
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2.2 Dagens lösning

Figur 6 visar en översikt utav dagens lösning för lagring på Försäkringskassan 
[16]. A, B och C representerar olika sorters indata medan siffrorna 1,2,3,4,5 re-
presenterar system som läser av data för att sammanställa statistik, rapporter 
och liknande. Några exempel är SAS och Neo4j. Mellan dessa bokstäver och 
siffror är själva lagringen utav informationen samt tvättandet utav den, så kallat 
Extract, Transform, Load (ETL).

Flödet går att följa nedifrån och upp. Data läses in från A och B som idag består
utav personinformation, loggar, felrapporter, kod och mycket annan information
som Försäkringskassan använder dagligen. Det rödmarkerade flödet C repre-
senterar all data man idag kastar bort istället för att spara. Det gäller data som i 
dagens lösning är för krånglig och tidskrävande att lagra eller helt enkelt data 
som idag inte går att lagra. Detta är så kallad ostrukturerad data, bilder, ljudfiler,
videofiler med mera. Inläsningen av data som beskrivet ovan kallas för ”In-
gest”.
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Efter ingest är gjord sker tvättningen utav data, ETL [17]. Vad detta innebär är 
att eftersom data i dagens lösning sparas i olika relationsdatabaser så måste den 
anpassas och tvättas innan den kan sparas i databasen. Då en relationsdatabas 
skapas så skapas regler för hur data ska se ut och sparas i den och detta måste 
sedan det data som läses in anpassas efter. Annars går den inte att spara ner. Yt-
terligare tvättningar sker sedan för att plocka bort redundant data, ordna och 
sortera data samt koppla samman olika relationsdatabaser via primärnycklar.

När den lagrade informationen sedan ska hämtas via de diverse system som i 
översikten representeras utav siffrorna 1–5 behövs ytterligare tvättningar och 
flyttningar göras. Varje system kräver att data lagras på ett specifikt sätt för att 
kunna presenteras så olika så kallade datablad skapas via ytterligare ETL arbe-
ten [16]. 

2.2.1 Identifierade problem

Då antalet system som vill ha tillgång till data ständigt ökar så ökar också anta-
let datablad och mängden ETL körningar som behövs göras [16]. Denna kom-
plexitet leder till att vissa systemadministratörer ansluter, alternativt försöker 
ansluta, sig direkt emot systemen A och B och på så vis kringgår hela lagrings 
och ETL-delen.

Att lagra så stora mängder som Försäkringskassan utgör problem när det kom-
mer till skalbarhet. Stora dyra servrar krävs för att hantera all data och beräk-
ningar som görs. Utökningar på diskutrymme, minnesutrymme och processor-
kapacitet är kostsamt och ökningen marginell. Trycket är så hårt på servern att 
all ökad kapacitet snabbt förbrukas.

Som nämnts tidigare i texten är bristen på möjlighet att lagra alla sorters data 
också ett stort problem. Data som man idag kanske inte har någon användning 
för men som i framtiden kan bli väldigt viktig och intressant.
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2.3 Hortonworks

Hortonworks är ett företag som startades 2011 av 24st ingenjörer som tidigare 
jobbat tillsammans med Hadoop hos Yahoo. Idag har de över 1000 anställda 
som arbetar i 17 olika länder. Hortonworks har som mål att erbjuda en helhets-
lösning för företag som vill komma igång och använda Hadoop för lagring och 
diverse andra Apache produkter för att hantera data, göra beräkningar och pre-
sentera den. Lösningen från Hortonworks är öppen källkod och gratis att använ-
da och det mesta bygger på Hadoop och dess tillhörande tekniker från Apache. 
Då mjukvaran är tillgänglig gratis så är det via support, träning och konsulter 
som Hortonworks genererar sin inkomst [18].

Lösningen som Hortonworks erbjuder är indelad i två olika delar, Hortonworks 
Dataflow (HDF) och Hortonworks Data Platform (HDP) (figur 7).

HDF hanterar, som namnet antyder, flödet utav data och bygger på Apache 
NiFi, Kafka och Storm. HDF gör det möjligt att hantera inläsningen av data via 
ett webbgränssnitt och data kan läsas från olika system, loggar, etc. men också 
strömmande data från t.ex. sociala medier. Eftersom allt sedan lagras i HDFS 
behöver aldrig någon data kastas bort och information har inbyggd redundans 
[20].

Figur 8 visar upplägget och de delar som ingår under HDP. Paketet innehåller 
ett stort antal delar för att på olika sätt hantera den data som har lästs in. Några 
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Figur 7: Hortonworks upplägg för sin Hadoop plattform [19]

Figur 8: Specifiering av delar som ingår i HDP [21]
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exempel är Hive, Storm, HAWQ och Spark. Med i paketet finns dessutom verk-
tyg för att hantera livslängd på data (Falcon/Atlas), hantera säkerhet och vem 
som har tillgång till olika delar av systemet (Ranger) samt gränssnitt för att han-
tera viss funktionalitet via webben (Ambari) [21].
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2.4 Apache NiFi

NiFi är en öppen källkods programvara från Apache som låter användaren ska-
pa och hantera flöden av data via ett webbgränssnitt. Genom att skapa så kalla-
de ”processors” definieras vart ifrån data ska hämtas, hur den ska hanteras, när
den ska hämtas och slutligen vart den ska sparas. In data kan vara allt ifrån
webbsidor, loggar, sociala media flöden, filsystem, FTP, mm. NiFi kan dess-
utom läsa data i realtid och hantera den på specifika sätt om något fördefinierat
inträffar. Låt säga att flödet in är ett känsligt systems loggar, då kan administra-
tören av systemet definiera att så fort NiFi läser av ett felmeddelande så ska
dessa  sparas  ner  på  en  specifik  plats  eller  kanske ska  ett  e-postmeddelande
skickas ut för notifikation [22].

Namnet NiFi kommer från teknologin ”Niagara Files” som utvecklades utav
amerikanska National Security Agency (NSA) där den använts under flera år in-
nan man gav Apache tillgång till den och möjligheten att släppa den som öppen
källkod [23].

Figur 9: Exempel på flöde skapat i NiFi
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2.5 Apache Ambari

Ambari är ett projekt som drivs utav Apache för att underlätta för användare att
hantera  sina  Hadoop  kluster.  Ambari  erbjuder  ett  innovativt  och  lättanvänt
gränssnitt.  Med Ambari kan systemadministratörer hålla full  koll  på Hadoop
och dess kluster, se varningar, när systemet är nere, hur länge det varit uppe och
mycket mer [24].

Figur 10: Exempel på översikt på Hadoop kluster i Ambari

2.6 SAS

SAS är ett så kallat Business Intelligence (BI) verktyg. Det är ett utav de större 
verktyg Försäkringskassan använder sig utav för att analysera den data man lag-
rar. SAS analyserar data och användare kan skapa rapporter, ta fram statistik 
och göra uträkningar [25]. 

2.6.1 SAS och Hadoop

SAS erbjuder redan idag stöd för att arbeta med data som lagras i Hadoop [26].
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2.7 Neo4j

Neo4j är idag den största leverantören när det kommer till lösningar med graf-
databaser som sin grund [27]. Företaget grundades 2010 i Sverige och version 
1.0 av Neo4j lanserades samma år [28].

En lösning från Neo4j är idag implementerad på Försäkringskassan i deras Tek-
niska Beroendekarta där användare kan se beroenden mellan system, program-
kod plus mycket mer.

Figur 11: Grafdatabas i Neo4js webbgränssnitt

Neo4j kommer med ett webbgränssnitt som underlättar utveckling och 
felsökning. Gränssnittet stödjer att läsa in databaser, förändra dem, presentera 
dem som grafer samt göra förfrågningar via Cypher, Neo4js egna Structured 
Query Language (SQL) [29][30].

2.7.1 Neo4j och Hadoop

Neo4j kan presentera data  via  inläsning av vanliga Comma-Seperated Value
(CSV) filer. Alltså är det enda som krävs för kopplingen mellan Neo4j och Ha-
doop att fungera är tillgång till det data som lagras i Hadoop.

Vidare så finns det stöd för integrering av Neo4j mot Hadoop och dess kringlig-
gande system så som Apache Spark. Där kan Neo4j användas för att presentera
beräkningar som gjorts via Spark på data lagrad i Hadoop [31]. 
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2.8 Oracle VM VirtualBox

VirtualBox från Oracle är en produkt som ger användaren en så kallad Virtual
Machine (VM). En virtuell dator på din dator. På denna virtuella dator kan se-
dan olika operativsystem installeras. Exempelvis med VirtualBox installerat på
en dator med Windows som operativsystem kan sedan Linux eller MacOS in-
stalleras genom VirtualBox. Programvaran är öppen källkod och kan laddas ner
gratis [32].

Figur 12: VirtualBox med Linux i en VM på Windows [32]
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2.9 Microsoft Azure

Microsoft Azure är en samling integrerade molntjänster. Plattformen erbjuder
en rad olika tjänster som alla körs i molnet vilket betyder att inget behöver in-
stalleras på användarens dator. I detta projekt nyttjades plattformen för att sätta
upp en VM att köra Hortonworks Hadoop lösning på. Många större Linux dis-
tributioner och andra plattformar finns att välja på att installera i molnet [33].

Figur 13: Microsoft Azure [33]
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3 Metod
I detta kapitel beskrivs hur arbetet genomförts, vilka litteraturstudier som ge-
nomförts, hur proof of concept ska genomföras samt vilka miljöer och metoder 
som använts.

Den litteraturstudie som genomförts har genomförts för att kunna besvara de 
problemställningar som fastställts i kapitel 1.

3.1 Arbetsgång

Projektets arbetsgång delas upp i fyra olika faser. Faserna överlappar då stor del
av arbetet kommer vara att studera och utforska den nya lösningen för lagring
samt jämförelser med gammal lösning för lagring.

3.1.1 Förstudie

En stor del av det arbete som genomförts är den förstudie på den nya lösningen
för lagring av data. Hadoop historia kartläggs för att ge en god insyn hur pro-
dukten tagits fram och varför den utvecklats. Dess uppbyggnad beskrivs samt
ett försök till insyn i dess framtid, hur skalbar och utbredd användandet av lös-
ningen egentligen är.

I  förstudien undersöks dagens lösning för lagring på Försäkringskassan med
hjälp av IT-arkitekter på företaget. Detta för att definiera de problem som man
idag upplever och som man ser i framtiden. Problem som Hadoop förväntas
lösa.

Hortonworks plattform för implementering utav Hadoop studeras då Försäk-
ringskassan valt att implementera detta.

3.1.2 Testmiljöer

Initialt i projektets uppstart fanns ingen tillgång till testmiljö på Försäkringskas-
san. Det genomfördes därför två olika försök att sätta upp egna testmiljöer för
att så tidigt som möjligt komma igång att nyttja de nya systemen samt för inlär-
ning.

3.1.2.1 Oracle VM VirtualBox

En färdig plattform från Hortonworks laddas ner för att installeras på Virtual-
Box och köras som en virtuell server. Installationen genomfördes utan problem
men då Hadoop kräver en stor mängd minne för att fungera visade det sig att en
laptop i prisstandarden medel helt enkelt inte räckte till. Trots en mycket lång-
sam och seg upplevelse så lyckades ett mindre test scenario genomföras där en
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liten text baserad databas lästes in och sedan nyttjades via de verktyg som med-
följde Hortonworks plattform.

3.1.2.2 Microsoft Azure

När försöket att köra testmiljö på en bärbar dator lades ner följde ett nytt test på
Microsofts molnplattform Azure.  Samma testplattform från Hortonworks var
tänkt att användas även här. Efter flertalet försök att både sätta upp en server på
Azure plattformen samt flertalet försök att installera testplattformen fick även
denna testmiljö läggas ner. Huruvida detta berodde på okunskap eller krångel
med den tekniska plattformen är omöjligt att fastställa. Samtidigt som dessa för-
sök genomfördes gavs tillgång till testmiljö på Försäkringskassan vilket också
ledde till att försöken lades ner.

3.1.3 Proof of Concept

Ett proof of concept skall genomföras för att demonstrera hur lagring utav data
kan se ut och fungera i en lösning som bygger på Hadoop. Åtkomst till lagrade
data ska också demonstreras utifrån exempel på hur data används i dagens lös-
ning.

3.1.4 Jämförelse

En teoretisk jämförelse utav dagens lösning för data och den nya lösningen ba-
serad på Hadoop skall genomföras. Detta för att på teoretisk nivå fastställa att
data som lagras och används idag kan lagras och användas på samma eller lik-
nande sätt i Hadoop. Förutom lagring så jämförs arbetet med data före och efter
lagring i de båda plattformarna. 

3.2 Litteraturstudie

Studien har genomförts genom att sammanställa information om Hadoop och
programvara relaterat  till  Hadoop. Största delen av informationen är  hämtad
ifrån Google samt Google Scholar. I ett försök att säkerställa att informationen
är korrekt har pålitliga källor så som Apache själva samt rapporter och papper
på relevanta ämnen använda. Också dessa från pålitliga källor.

All undersökning utav existerande lösning på Försäkringskassan har samman-
ställts via möten och utbildningar utav anställda på Försäkringskassan med god
insyn i dagens lösning.

3.3 Verktyg

För inläsning av data används Apache NiFi. För att säkerställa att data blivit
lagrad och att allting gått som planerat används Apache Ambari samt direkt ac-
cess till servern som kör en Linux variant vid namn Fedora.

Testmiljön som nyttjades för projektet var en Hadoop-lösning baserat på Hor-
tonworks plattform. Denna miljö kördes på tre stycken noder.
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3.4 Schemaläggning

Då det inte funnits något krav på leverans från Försäkringskassan har schema-
läggningen varit för att planera arbetet över tidsperioden som definierats. Detta
för att säkerställa att projekt samt rapport kan färdigställas och redovisas i tid.

Detta gjordes genom att nyttja tekniker från så kallat agilt arbete/utveckling då 
mindre delmål sattes upp med olika definierade målsättningar. Allt ifrån att fär-
digställa delar av rapporten till att få tillgång till och lyckas nyttja testmiljöer.
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4 Konstruktion
I följande kapitel beskrivs upplägget och konstruktionen utav det Proof of Con-
cept som tagits fram i Hortonworks Hadoop miljö för lagring av data. Delar 
som beskrivs är inläsning av data via Apache NiFi, lagring i HDFS samt olika 
sätt att sedan komma åt det data som är lagrat. 

4.1 Inläsning/Ingest via NiFi

Figur 14: En processor läggs till i NiFi

För att ställa in en inläsning till HDFS via NiFi läggs två nya processorer till
genom att klicka på ikonen på bilden ovan.

Figur 15: Tillgängliga processorer att lägga till
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En lista på tillgängliga processorer presenteras och möjlighet finns att antingen 
filtrera tillgängliga processorer alternativt använda taggar för att hitta rätt. Pro-
cessorerna GetFile samt PutHDFS läggs till.

Figur 16: "Settings" för vald processor

GetFile konfigureras för att vara tillgänglig. Varningsnivåer och andra inställ-
ningar lämnas som default.
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Figur 17: "Scheduling" för vald processor

 

Processorn schemaläggs att köras kontinuerligt men med en uppgift åt gången.

Figur 18: "Properties" för vald Processor
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Input Directory specificerar vart ifrån data ska hämtas. File Filter kan användas
för att välja vilken data som ska följa med. [^\.].* ser till att all data hämtas. Öv-
riga inställningar lämnas som default vilket innebär att 10 filer läses åt gången, 
källfiler tas bort och dolda filer samt underkataloger följer med.

Figur 19: Länk mellan GetFile och PutHDFS

Genom att klicka på den vita pilen med grön cirkel runt och dra till den andra 
processorn kopplas de samman.
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Figur 20: "Details" för den nyskapade kopplingen

Inga inställningar behövs göras och en ny koppling läggs till genom att klicka 
på Add.

Figur 21: "Properties" för processorn PutHDFS
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På processorn PutHDFS lämnas Settings och Scheduling samma som för pro-
cessorn GetFile. Hadoop Configuration Resources pekar till filen ”core-si-
te.xml” vilket definierar hur data ska lagras i HDFS. Directory är var i HDFS 
data ska lagras. ${path} gör så att mappar och mappstruktur behålls när data 
förs över till HDFS.

Figur 22: Uppstart utav de skapade processorerna

De två nyskapade processorerna markeras och startas upp via Start.
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Figur 23: Inläsning av filer

Filerna/data hämtas och köas upp för att lagras i HDFS.

4.2 Åtkomst av lagrade data

Figur 24: Översikt av lagrade filer i Ambari

Figur 24 visar hur data som lagrats via NiFi till HDFS kan ses i Apache Amba-
ris webbgränssnitt. Användaren får en enkel överblick över de filer som är lag-
rade och kan hämta hem filer samt ladda upp enstaka nya filer via webbsidan.
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Figur 25: Samma lagrade filer i Linux

Figur 25 visar samma data när HDFS har lagts till som en nätverksdisk. HDFS 
visas och kan användas som ett normalt filsystem.
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5 Resultat
I kapitlet redovisas det resultat som framkommit i den teoristudie och Proof of
Concept som genomförts.

Majoriteten av information som sammanställts i litteraturstudien finns att läsa
under kapitel 2.

5.1 Lagring

I det Proof of Concept som finns beskrivet i kapitel 4.1 demonstreras hur inläs-
ning av data kan göras via Apache NiFi. Detta genomfördes framgångsrikt på
ca 900 Mb av data beståendes utav 76 000 filer och 18 000 mappar. Det data
som lagrades utgör basen för den Tekniska Beroendekarta som Försäkringskas-
san via Neo4j använder för att demonstrera och beskriva systemberoende på fö-
retaget.

I kapitel 4.2 presenteras det lagrade data i Apache Ambari samt som ett filsys-
tem.

5.2 Ostrukturerade data

För att demonstrera att Hadoop kan hantera och lagra ostrukturerade data lagra-
des en ljudfil, en video fil samt en hemsida i HTML i lösningen.

Figur 26: Ostrukturerad data lagrat i HDFS

Lagringen genomfördes med hjälp av NiFi på samma sätt som beskrivet i kapi-
tel 4.1 och kan ses på ovan figur 26 i Ambari.

5.3 Presentation av data

I den teoristudie som gjorts kring två av de system som används idag för pre-
sentation av data, SAS och Neo4j, så framgår det att stöd för integration emot
Hadoop existerar för båda och inga problem har identifierats.
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5.4 Skalbarhet

I den teoristudie som genomförts har det fastställts att lagring via Hadoop har
nära på en linjär skalbarhet. Då varje server som adderas till lösningen används
distribuerat så ökar kapaciteten på lösningen linjärt med både lagringsplats och
processorkapacitet.

5.5 Hantering av data

En viktig skillnad som finns mellan att lagra data i dagens lösning och lagra 
data i den nya lösningen och Hadoop är hanteringen utav data. Dagens lösning 
bygger på så kallat ”schema on write” medan Hadoop bygger på ”schema on 
read”. Dagens lösning med relationsdatabaser kräver att data hanteras och tvät-
tas innan den kan sparas ner, det största arbetet görs innan data skrivs till lag-
ring. I den nya lösningen sker det hela tvärtom. All data kan lagras precis som 
den är och behöver inte tvättas eller hanteras innan. Däremot när data ska häm-
tas och användas på något vis krävs att man strukturerar och hämtar data på rätt 
sätt.
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6 Slutsatser
Utifrån den teoristudie som gjorts kombinerat med det proof of concept som ge-
nomförts så identifieras inga definitiva problem i att lagra data i Hadoop. Trots 
att proof of concept bara är genomfört på ett fåtal Mb av data så finns stöd i de 
studier som gjorts för lagring på mycket större skala, framförallt hos andra stora
företag och organisationer. Därför identifieras heller inga problem att lagra den 
enorma mängd data Försäkringskassan samlat och också samlar på sig dagligen.
Inte heller så kallad ostrukturerad data har uppvisat några komplikationer vid 
lagring. Bilder, ljud och video sparas enkelt ner via samma flöde som resterande
data och kan läsas och hämtas utan några problem. Detta innebär att ingen data 
behöver kastas bort innan lagring och kan användas om inte idag så framöver i 
tiden när den blir aktuell.

Gällande presentation utav data så erbjuder denna rapport inte mer än en teore-
tisk inblick i två av de många system Försäkringskassan använder för att hante-
ra sin data i dagsläget. De båda systemen som undersökts, SAS och Neo4j, ska 
utan problem kunna integrera mot Hadoop. Det är dock här ett stort vidare arbe-
te identifieras för Försäkringskassan. Hadoop i sin grund är bara lagring i 
HDFS samt möjligheten att genomföra långsamma uträkningar på stora mäng-
der data med hjälp av MapReduce. Detta är inte tillräckligt för att agera som en 
ersättare till dagens lösning för lagring i relationsdatabaser. Detta är också var-
för så många projekt existerar runt omkring Hadoop, projekt vars uppkomst och
existens bygger på att förenkla interaktionen med data efter det blivit lagrat i 
HDFS. I Försäkringskassans fall så har man valt att jobba med en lösning för 
detta från Hortonworks. Största delen av de programvaror och system som leve-
reras utav Hortonworks är öppen källkod och utvecklas utav Apache. Lösningen
Hortonworks levererar innehåller en stor mängd system och program som borde
tillåta Försäkringskassan att arbeta med data i den nya lösningen och Hadoop på
samma sätt som man gör idag. Här måste Försäkringskassan göra ett vidare ar-
bete och sammanställa alla dagens behov för att kunna identifiera vilket system 
och program som kan vara dem behjälpliga.

I detta vidare arbete är det också viktigt att fokusera på det skifte i kompetens 
som förmodligen kommer att krävas. Idag lagrar man sin data i relationsdataba-
ser. Tvättning och hantering utav denna data görs därför i SQL eller liknande 
språk. Detta är kunskap som är vitt spritt på marknaden och funnits inom de 
flesta företag och organisationer i årtionden. Att flytta ifrån detta och istället 
lagra data i Hadoop skulle innebära att kunskap att tvätta och hantera data före 
lagring behöver flyttas till desamma fast efter lagring. Hadoop är bara en felto-
lerant och säker lagring i sin grund och för att kunna arbeta med data så krävs 
kunskap inom de programmeringsspråk och programvaror som existerar runt-
omkring Hadoop.

33



Big Data och Hadoop – Nästa generation av lagring
Johan Lindberg 2017-06-12

Då mängden data som genereras och behöver sparas ner ökar lavinartat så blir 
fokus på skalbarhet viktigt. Dagens lösning lider utav prestandaproblem och så 
fort någon uppgradering installeras så slukas den utav redan existerande system 
och program. Uppgraderingar är dessutom kostsamma för de stora servrar som 
används idag. Hadoop beskrivs som och bevisats vara näst intill linjärt skalbar. 
När ett nytt kluster läggs till så gör den distribuerade lagringen och hanteringen 
så att prestandan ökar med lika mycket som det nya klustret har att till förfogan-
de. 

Då fler och fler företag och organisationer har valt att adaptera Hadoop för lag-
ring utav data anser jag att plattformen kan ses som skalbar, flexibel, framtids-
säker och stabil. Det största arbetet kommer inte ligga i hur data lagras utan hur 
man hanterar den. Inte bara för att genomföra samma arbete med den som man 
gör idag utan också för framtida användningsområden.

6.1 Etiska aspekter

När det gäller att reflektera över de etiska aspekter som kan vara aktuella för
denna rapport är det framförallt hanteringen utav data och den nya kompetensen
som sticker ut mest. Data som sparas ner hos Försäkringskassan är väldigt käns-
lig och innehåller personuppgifter, sjukjournaler med mera. Det har därför varit
viktigt i projektet att i största möjliga mån inte använda någon känslig informa-
tion i de tester som genomförts. Ingen känslig data har heller någonsin lämnat
Försäkringskassans lokaler. Säkerhet och känslighet av data är viktiga aspekter
att ha i åtanke när det gäller lagring utav data och information.

Då arbetet identifierat ett behov av ny kompetens är detta också något att vara 
försiktig med och hantera på rätt sätt. Många som arbetar med dagens lösning 
för lagring idag kan känna sig hotad utav ny teknik och vara rädda för att bli ut-
bytta mot nya anställda som besitter den nya efterfrågade kompetensen. Det 
finns då en risk att personen ifråga inte är så hjälpsam och istället motsträvig till
det nya arbetet som undersöks och testas. Nu är det inget som jag stött på i mitt 
arbete men ser det ändå som en viktig aspekt.
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