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Sammanfattning
Denna undersökning har innefattat en granskning av logghanteringen som exi-
sterar hos företaget Telia och en jämförelse av två logghanteringssystem: 
Splunk och ELK. Undersökningen visar att loggmeddelanden hos företaget har 
olika format och lagras i filer på en hårddisk som nås genom nätverket. Både 
ELK och Splunk kan hantera loggmeddelanden med olika format. ELK kan läsa
in loggmeddelanden av olika format samtidigt, men detta är inte möjligt i 
Splunk då inläsningsprocessen måste repeteras för loggmeddelanden som har 
olika format. Båda systemen lagrar loggmeddelanden genom ett filsystem på en
servers hårddisk där systemen är installerad. I nätverk som involverar flera 
servrar arbetar ELK distributivt genom att distribuera loggmeddelanden mellan 
dessa servrar. Följder av distribuering av loggmeddelanden ger en lägre arbets-
börda för varje server i nätverket. I nätverk där Splunk används kan forwarders 
användas som skickar vidare loggmeddelanden till en eller flera central server 
som lagrar loggmeddelanden, därmed kan arbetsbördan för sökningar och in-
dexering av data minskas. Sökningar av loggmeddelanden i Splunk utförs ge-
nom att använda ett grafiskt gränssnitt. Sökningar i ELK sker genom att använ-
da ett REST-API som finns i systemet som även används av externa system för 
att hämta sökresultat. Splunk har också ett REST-API inkluderat som kan an-
vändas för att exportera sökresultat. Undersökningen visade att ELK hade en 
lägre söktid än Splunk. För undersökningen fanns ingen metod att använda för 
att mäta indexeringstiden för ELK vilket innebar att ingen jämförelse kunde gö-
ras med avseende på indexeringstid. För framtida arbete rekommenderas bland 
annat att undersöka om det finns någon möjlighet att mäta indexeringstiden för 
ELK. En annan rekommendation är att låta fler logghanteringssystem ingå i un-
dersökningen för att förbättra resultatet som kan vara lämpliga kandidater för 
företaget Telia. Ett förbättringsförslag är att utföra prestandatester för ett nät-
verk med flera servrar för att därmed dra slutsatser för hur prestandan är i prak-
tiken. 

Nyckelord: Logg, logghantering, Splunk, ELK, Telia 
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Abstract
This research includes a review of the log management of the company Telia. 
The research has also included a comparison of the two log management sys-
tems Splunk and ELK. The review of the company’s log management shows 
that log messages are being stored in files on a hard drive that can be accessed 
through the network. The log messages are system-specific. ELK is able to 
fetch log messages of different formats simultaneously, but this feature is not 
possible in Splunk where the process of uploading log messages has to be re-
peated for log messages that have different formats. Both systems store log 
messages through a file system on a hard drive, where the systems are installed.
In networks that involve multiple servers, ELK is distributing the log messages 
between the servers. Thus, the workload to perform searches and storing large 
amounts of data is reduced. Using Splunk in networks can also reduce the 
workload. This is done by using forwarders that send the log messages to one or
multiple central servers which stores the messages. Searches of log messages in
Splunk are performed by using a graphical interface. Searches in ELK is done 
by using a REST-API which can be used by external systems as well, to retrieve
search results. Splunk also has a REST-API that can be used by external sys-
tems to receive search results. The research revealed that ELK had a lower 
search time than Splunk. However, no method was found that could be used to 
measure the indexing time of ELK, which meant that no comparison could be 
made with respect to the indexing time for Splunk. For future work there should
be an investigation whether there is any possibility to measure the indexing 
time of ELK. Another recommendation is to include more log management sys-
tem in the research to improve the results that may be suitable candidates for 
the company Telia. An improvement suggestion as well, is to do performance 
tests in a network with multiple servers and thereby draw conclusions how the 
performance is in practice.

Keywords: Log, log management, Splunk, ELK, Telia
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1 Inledning
Detta kapitel ger en inledning till undersökningen som har genomförts. Inled-
ningen beskriver det problemområde som undersökningen har baserats på (1.1) 
och undersökningens syfte (1.2). Kapitlet beskriver vilka avgränsningar som 
har gjorts i undersökningen och dess inverkan (1.3) och redogör de konkreta 
mål som satts upp för projektet (1.4). Slutligen ges en överblick över rapportens
resterande kapitel och struktur (1.5).

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Att samla information om vad som sker i ett system är vanligt idag hos företag 
och organisationer. Denna insamling kan ge företag/organisationer ökad kon-
troll över deras webbtjänster gällande vad som sker i bakomliggande processer. 
Dessa tjänster kan exponeras med hjälp av olika typer av API:er (application 
programming interface) genom olika tekniker så som REST (representational 
state transfer). Dessa API:er kommunicerar med varandra genom förfrågningar 
och när detta sker så genereras loggmeddelanden. Dessa meddelanden kan sam-
manställas för att sedan analyseras av företaget eller organisationen. Analys av 
loggar kan ske genom att exempelvis visualisera grafer över tjänsters använd-
ning under ett tidsintervall. För detta ändamål krävs ett logghanteringssystem 
som kan sammanställa loggmeddelanden, lagra dessa och ha stöd för analys.

Loggmeddelanden kan ha olika format och utseende beroende på vad som öns-
kas loggas i tjänsten. Loggmeddelanden kan exempelvis bestå av vem/vad som 
använt tjänsten, vad som gjorts, om det uppstått något fel och en tidsstämpel 
som i sin tur kan ha olika format, se figur 1 nedan.
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Figur 1: Loggmeddelanden som är av olika format.
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Med många webbtjänster och många förfrågningar till dessa så genereras där-
med många meddelanden som kan vara av olika format. Problem uppstår då
dessa meddelanden ska sammanställas i ett logghanteringssystem. Detta beror
dels på att meddelanden har olika format men också på hur och var meddelan-
den lagras för att sedan kunna analyseras. Loggmeddelanden kan lagras exem-
pelvis i en databas på en server eller i en fil på en hårddisk. I sammanhang där
det finns många servrar i  ett nätverk som genererar meddelanden så uppstår
nästa problem: Hur ska analyser kunna göras på alla loggmeddelanden som ge-
nereras i nätverket på olika servrar? För att hitta specifika meddelanden så be-
höver det finnas kännedom om var dessa loggmeddelanden finns, det vill säga
vilken server som lagrar datan. Det skulle därför behövas något system som gör
det möjligt  att  söka efter loggmeddelanden som genereras i  hela nätverket -
oavsett var i nätverket förfrågan utförs ifrån. Då det finns många loggmeddelan-
den så kan tidsåtgången bli hög för att först leta åt specifika loggmeddelanden
för att sedan analysera dessa. Det är därför viktigt att prestandan för sökningar
är hög, det vill säga tidsåtgången för sökningar bör vara låg för att därmed ef-
fektivisera företagets verksamhet.

Teleoperatören Telia är ett exempel på ett företag som har de ovannämnda pro-
blemen gällande logghantering. Telia distribuerar lösningar inom bland annat 
telefoni, internet och digital-TV till sina kunder. För dessa lösningar finns 
många webbtjänster som exponeras med API:er på olika servrar i nätverket som
genererar loggmeddelanden. Telia önskar att förbättra förståelsen kring använd-
ningen av dessa tjänster och har därför behov av ett logghanterings- och analys-
system som kan lösa problemen som finns. Dessa problem är att sammanställa 
loggmeddelanden av olika format, lagra dessa på något vis som gör det möjligt 
att analysera datan genom att utföra sökningar. Då det finns många tjänster som 
är lagrade på olika servrar i företaget så är ett problem också att samla in logg-
datan från dessa servrar och göra datan åtkomstbar för anställda. Då det finns 
väldigt många servrar som genererar loggmeddelanden så krävs det också att 
lagring och sökningar av meddelanden kan göras snabbt. Med detta menas att 
systemet måste ha en hög prestanda som innefattar en låg tidsåtgång för att lag-
ra och ge svar för sökningar av loggmeddelanden.

1.2 Övergripande syfte

Detta arbete kommer innefatta en undersökning av logghantering- och analys-
system som idag finns på marknaden och som kan användas för att förenkla 
hantering av loggmeddelanden. Syftet med undersökningen är att redogöra om 
det finns produkter på marknaden som kan lösa problemet som finns hos företa-
get idag. Undersökningen syftar till att företaget kan välja ett av dessa system så
att de anställda i framtiden med enkelhet och med snabbhet ska kunna se över 
loggmeddelanden som härstammar från olika servrar i nätverket som finns inom
företaget. 
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1.3 Avgränsningar

På grund av den tidsram som projektet förhåller sig till så har vissa avgräns-
ningar gjorts. Endast ett urval av logghanteringssystem som finns på marknaden
har valts ut som verktyg till undersökningen. Detta urval har grundat sig på öns-
kemål från Telia och består av två logghanterings- och analyssystem: ELK 
(System som består av logstash, elasticsearch och kibana) och Splunk. Det kan 
finnas andra produkter på marknaden som hade behövt ingå i urvalet för att där-
med ge ett bredare resultat av undersökning av logghanterings- och analyssys-
tem.

Jämförelsen avgränsar sig till att utvärdera systemens möjlighet till att samman-
ställa loggmeddelanden av olika format, hur lagring av meddelanden sker och
hur sökningar sker samt hur dess resultat exporteras. Jämförelsen avgränsar sig
också till att endast utföra tester för prestanda, det vill säga tidmätningar för att
lagra respektive söka meddelanden. Dessa aspekter som utvärderas är önskemål
från Telia om vad företaget anser är önskvärt. Undersökningen avgränsar sig till
att inte utvärdera användbarheten i systemen. Detta är dels på grund av att an-
vändbarhet inte är något önskemål från företaget samt på grund av tidsramen
som undersökningen förhålls till. Därmed kommer inte användbarheten utvär-
deras och inga slutsatser kommer kunna kopplas till detta.

Undersökningen har också avgränsat sig till att inte granska företagets alla 
tjänster och dess loggar, utan endast ett urval. Denna avgränsning baseras på 
den tidsram som undersökningen förhåller sig till. Detta urval grundar sig på 
Telias önskemål och består av fyra loggfiler från två olika system. Telia har för 
närvarande ingen standard för hur formatet av loggmeddelanden ska vara. Där-
med så kan meddelandeformatet för resterande loggmeddelanden i tjänster som 
inte innefattas i undersökningen komma att skilja sig i praktiken.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

De konkreta och verifierbara målen som ska uppnås i undersökningen består av 
två huvudsakliga delar, första delen är att granska företagets tjänster för att sva-
ra på:

• Vilket format webbtjänsternas loggmeddelanden använder.

• Hur loggmeddelanden lagras hos företaget och om detta sker centralt el-
ler lokalt hos varje server i nätverket.
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Den andra delen av de konkreta och verifierbara målen är att genom undersök-
ningen av logghanterings- och analyssystemen Splunk och ELK svara på:

• Hur loggmeddelanden med olika format kan sammanställas för en ana-
lys.

• Hur loggmeddelanden lagras i nätverk där det kan finnas flera servrar.

• Hur sökningar i meddelanden kan göras för ett visst sökkriterium och
hur detta resultat kan hämtas från andra system.

Det kommer även ingå i undersökningen att jämföra prestandan i systemen vid
lagring av loggmeddelanden samt sökning i dessa loggmeddelanden. 

1.5 Översikt

Kapitel 2 ger läsaren den teoretiska grund som krävs för den undersökningen 
som utförts mellan ELK och Splunk. I kapitel 3 beskrivs den metod som an-
vänds för att nå målen som finns för undersökningen. I kapitel 4 redovisas det 
resultat som uppnåtts i undersökningen. I kapitel 5 diskuteras resultatet och om 
det finns några förbättringsförslag som kan implementeras för framtida under-
sökningar av liknande karaktär.
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2 Bakgrundsmaterial
Detta kapitel ger läsaren den teoretiska grund som krävs för vidare förståelse i 
undersökningen som genomförts. Kapitlet inleder med en redogörelse vad ett 
API och webbtjänst är för något (2.1). Vidare redovisas begreppet REST i del-
kapitel 2.2, som följs av förklaring av vad loggmeddelande är (2.3). Därefter re-
dovisas alternativ för lagring av loggmeddelanden (2.4). Därefter följer en in-
troduktion till de två system som undersökningen baseras på: Splunk (2.5) och 
ELK (2.6). Slutligen ges en beskrivning om vad verktyget “Curl” är och vad det
används till (2.7).

2.1 API och webbtjänst

Ett API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) är ett gränssnitt för att definie-
ra ett meddelandesystem för förfrågningar och svar mellan system. API:er an-
vänds för att utveckla mjukvaruprogram där bakomliggande komponenter kom-
municerar med varandra. Ett API är ett gränssnitt mellan system som består av
en mängd regler.  Dessa regler  beskriver  hur  information  som sänds och tas
emot mellan komponenter ska gå till. Ett API tar emot förfrågningar från ett
system, skickar dessa vidare till ett annat system och skickar sedan tillbaka sva-
ret. I kontexten av webbutveckling så är en webbtjänst en typ av API.[1][2][3]
[4] 

2.2 REST

REST står för “Representational state transfer” och är en teknik som kan använ-
das för att få åtkomst till webbtjänster och data. REST baseras på HTTP-proto-
kollet där det finns olika metoder (verb) som talar om för servern vilken opera-
tion som ska användas vid förfrågningar. Tillsammans med verbet används en
URL som definierar källan som operationen ska utföras på. De verb som an-
vänds i REST är följande[5][6][7][8]:

• GET - Hämtar datan från den specificerade källan identifierad av URL:en till
klienten.

• PUT - Skapar eller uppdaterar källan från den specificerade URL:en.

• DELETE - Tar bort den specificerade källan identifierad av URL:en.

• POST - Används för att lägga till data till den specificerade källan iden-tifie-
rad av URL:en.

REST använder dessa verb för att låta oberoende webbtjänster kommunicera
med varandra.[5][6][7] 
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2.3 Loggmeddelande

Loggdata består av loggmeddelanden (även kallade loggar) som exempelvis en
dator,  mjukvara eller  en webbtjänst genererar i samband med en interaktion.
Loggdata kan skilja sig åt beroende på anledningen till det genererade medde-
landet. Vid en inloggning i ett operativsystem så kan användarnamnet som an-
vänds vid inloggningen loggas. Ett system kan också generera ett loggmedde-
lande då ett fel sker vid skrivande till en hårddisk exempelvis. Loggdata inne-
fattar informationen som kan hämtas ur ett meddelande som talar om anled-
ningen till det genererade loggmeddelandet.[9] 

Loggmeddelanden består vanligtvis av en tidstämpel, data och källan. Tidstäm-
peln indikerar när loggmeddelandet genererades. Data är den centrala delen som
beskriver själva meddelandet. Källan innefattas av det system som genererade
meddelandet och kan bestå av en IP-adress. Det finns inget standardformat för
representation av data i ett loggmeddelande, formatet av data bestäms av syste-
met som genererar loggmeddelandet.[9] 

2.4 Lagring av loggmeddelanden

Då loggar genereras krävs någon form av lagring av den genererade datan. Plat-
sen där datan lagras brukar kallas för en ”loghost” och består oftast av en server
där loggmeddelanden samlas in och lagras centralt. Därmed kan meddelanden
lagras från flera olika källor och där kan även analysering av den insamlade da-
tan ske.[9]

Loggmeddelanden brukar generellt lagras genom antingen en databas eller en
textfil. Databas är en lagringsyta som kan användas för lagra data som exempel-
vis loggmeddelanden där datan lagras i tabeller. För att modifiera datan eller
hämta ut data används kommandon.[10] Att skriva loggmeddelanden till en da-
tabas tar längre tid än att skriva loggmeddelanden till en textfil på en hårddisk.
Detta beror på fördröjningar i nätverket, tolkning av kommando och uppdate-
ring av index.[9] 

En textfil som innehåller loggmeddelanden brukar kallas för loggfil. Det är det
vanligast förekommande sättet att lagra meddelanden på. Det krävs få resurser
av systemets processor att skriva till en textbaserad loggfil vilket är en anled-
ning till att det är ett vanlig förekommande sätt att lagra loggmeddelanden.[9] 

2.5 ELK (Logstash, Elasticsearch och Kibana)

ELK-stacken (alternativt ELK) är en samling av tre projekt som används för att
möjliggöra  sammanställning  av  loggmeddelanden  och  analysering  av  dessa.
Dessa tre projekt kan beskrivas som lager som interagerar med varandra och be-
står av Logstash, Elasticsearch och Kibana.[11][12][13] 
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2.5.1 Logstash

Logstash är det underliggande lagret som tar emot loggmeddelanden. Den fun-
gerar som en pipeline som kan samla ihop data från en eller flera olika källor,
filtrera datan och som sedan skickar datan till ett eller flera mål, exempelvis
elasticsearch.[14][15] 

2.5.2 Elasticsearch

Elasticsearch är det mellanliggande lagret som finns mellan logstash och kiba-
na. Detta lager fungerar som en typ av sökmotor som används för att lagra, söka
och analysera loggmeddelanden som lagras i detta lager.[16] 

Data som lagras i elasticsearch beskrivs som dokument. Ett dokument är av for-
matet JSON som består av fält som innefattar nycklar och värden.[17][18] Se 
figur 2 nedan. 

Figur 2 visar ett dokument som är av JSON-format som innehåller nycklarna 
“name”, “age” och “confirmed” med värdena “John Smith”, “42” och “true”. 
En samling av dokument av liknande struktur definieras som en typ som defini-
erar hur fälten i ett dokument analyseras.  Dessa dokument lagras i systemet och
platsen de lagras på kallas för index, då data lagras kallas detta för indexering.
[18][19][20] 

Dokument, typer och index kan liknas med en relationsdatabas. Ett index är i
detta sammanhang en databas, en typ är en databastabell och ett dokument är en
rad i en databastabell.[18] Till exempel om Telia har loggmeddelanden som be-
skriver inloggning i ett system x så kan index vara “telia-inloggningar”, med en
typ “inloggning-x” och därefter ett dokument som beskriver en viss inloggning.

Det finns ett underliggande system i elasticsearch som heter Apache Lucene,
som används för att indexera och utföra sökningar av data.[21 Apache Lucene
är ett javabaserat bibliotek som gör det möjligt att lägga till sökfunktionalitet till
en applikation eller webbsida.[22] Sökningar och lagring av data i elasticsearch
sker via ett REST-API.[23] 

7
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2.5.3 Kibana

Kibana är det översta lagret som används för att analysera loggmeddelanden
som hämtas från elasticsearch. Loggmeddelanden kan visualiseras genom att
skapa grafer för att användaren enklare ska kunna förstå loggmeddelanden, ex-
empelvis så kan en graf visa antalet anrop som skett under ett tidsintervall.[11]
[24] 

I kibana så kan sökningar ske genom att skriva fritext i ett fält, kibana matchar
sedan sökkriterierna med elasticsearch och försöker hitta ett resultat. Användare
kan söka efter exempelvis ett visst fält i ett dokument som finns lagrad i ett in-
dex. 

2.6 Splunk

Splunk är en plattform som förenklar hantering av loggmeddelanden genom att
låta  användare  skicka  in  loggdata  för  att  sedan  analysera  meddelanden.[25]
Data som kommer in till Splunk går igenom en pipeline som är indelad i två
processer: Tolkning och indexering. Tolkningsprocessen innefattar bland annat
identifiering av tidsstämplingar - alternativt så skapas dessa om de inte finns.
[26] 

Det sker även en konfigurering av den teckenkodning som ska användas för da-
tan. När Splunk indexerar data så delas denna data in i event som baseras på
tidsstämpeln i meddelanden. Tolkningsprocessen delar in datan i event som se-
dan ges till indexeringsprocessen.[27]

I indexeringsprocessen så sker en indelning av alla event i segment, vilket se-
dan kan sökas efter av en användare.  Strukturen av indexerade datan byggs
även i denna process. I denna process så sker lagringen av loggmeddelanden
som skickats in.[27] 

Splunk används genom ett grafiskt användargränssnitt i en webbläsare, som kal-
las “splunk web”.[28] Detta webbgränssnitt används sedan för att analysera och
visualisera den insamlade datan genom att utföra sökningar eller skapa grafer.
[25][29] 

2.7 Curl

Curl är ett verktyg som består av ett bibliotek och används för dataöverföringar
från och till en URL (det vill säga webbplats). Med verktyget kan http-förfråg-
ningar göras för att hämta data eller skicka data.[30] 
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3 Metod
Detta kapitel ger en beskrivning av den metod som använts i projektet för att nå
målen som definierats i kapitel 1. Metoden som kommer användas består av två
faser: Inledningsfas 3.1 och jämförelse- och undersökningsfas 3.2.

3.1 Inledningsfas

Projektet kommer att inledas med en undersökning av företags nuvarande logg-
hantering. I denna del kommer loggmeddelanden för de tjänster som valts ut för
undersökningen att granskas. På grund av att det inte finns någon standard för
hur formatet för loggmeddelanden ska se ut hos företaget så kan därför formatet
på loggmeddelanden skilja sig mellan tjänsterna. Av den anledningen så är en
del av denna fas att få en insikt för hur dessa meddelandeformat skiljer sig mel-
lan tjänster. Denna information utvinns genom intervju och i samband med att
granska ett urval av loggfiler som finns hos företaget. Denna fas kommer också
innefatta en granskning av hur loggar lagras (exempelvis databas eller fil) och
om det finns en central loghost för att lagra loggmeddelanden. Informationen
om hur loggningarna lagras utvinns genom intervju.

3.2 Jämförelse- och undersökningsfas

Efter den inledande fasen i projektet kommer nästa del i undersökningen vilket
innebär att jämföra de två produkterna Splunk och ELK. Undersökningen kom-
mer att innefatta att granska produkternas stöd för att sammanställa loggmedde-
landen av olika format. I jämförelsen kommer produkternas tillvägagångssätt
för att lagra loggmeddelanden även att ingå samt hur lagringen av loggmedde-
landen sker i nätverk där det finns flera servrar som generar loggmeddelanden.
Undersökningen omfattar också att ta reda på om det finns något stöd för att
söka efter vissa meddelanden och få utdata från sammanställda loggar för ett
visst kriterium. Det kommer också ingå i undersökningen att ta reda på om ut-
data från systemen kan hämtas av andra system. Genom undersökningen kom-
mer loggmeddelanden från ett fakturasystem användas.
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Prestandan i systemen kommer att undersökas genom att utföra tidmätningar i
två delar. Det ena som kommer att mätas är indexeringstid, det vill säga den tid
det tar att ladda in loggmeddelanden i systemen. Det andra som kommer att mä-
tas är tiden det tar att få svar för en sökning med ett visst kriterium i systemet,
det vill säga söktiden. Anledningen till att dessa två tidmätningar har valts ut för
att granska prestandan är för att det är dessa två processer som har den huvud-
sakliga  påverkan för  prestandan i  systemen vid användning.  Användning av
systemen innefattar att lagra meddelanden och att söka efter specifik data i des-
sa därefter. Då meddelanden ska lagras i systemen sker en fördröjning från att
loggmeddelanden skickas in till systemen till att dessa loggmeddelanden finns
lagrade. Det sker också en fördröjning då loggmeddelanden ska analyseras ge-
nom sökningar sker, från att sökningen gjorts till att svaret erhålls. Av denna an-
ledning är det dessa ändamål som kommer tidmätas, det vill säga indexeringstid
(lagringstid) samt söktid. För dessa tester kommer en loggfil från ett fakturasys-
tem användas som innehåller 1430405 loggmeddelanden. 

3.2.1 Söktid

För  logghanteringssystemet  Splunk  som  används  genom  ett  webbgränssnitt
kommer tiden för sökningar fås av systemets verktyg “job inspector”. Genom
att detta verktyg används kan information om sökningen utvinnas, vilket inklu-
derar tidsåtgången för att genomföra sökningen och att ge tillbaka svaret.[31] 

För logghanteringssystemet ELK är det mellanliggande lagret “elasticsearch”
som indexerar loggmeddelanden och det är till detta lager som sökningar skick-
as till. För att mäta tiden för en sökning kommer verktyget Curl användas för att
skicka en http-förfrågan för sökning. Genom att använda kommandot “curl -w
%{time_total} -s URL” fås en utskrift om hur lång tid det tog att få svaret av
förfrågan där URL är webbadressen där datan från sökningen ska hämtas ifrån.
Flaggan “-w” som följs av “%{time_total} innebär att den totala tiden det tog
för förfrågan att genomföras skrivs ut. Flaggan “-s” innebär att inga felmedde-
landen skrivs ut. Tiden som kommer skrivas ut är tiden det tog att skicka sök-
ningen och få svaret från elasticsearch.[32] 

Som nämnt i kapitel 1 är Telias behov att förbättra förståelsen för användningen
av tjänster. Anställda kan komma att vilja se hur användningen av en tjänst sett
ut under en viss tid. För att efterlikna denna användning kommer sökningar gö-
ras i de båda systemen för att hitta loggmeddelanden som genererats år 2016 för
att mäta tiden för att få svaret. Mätningarna för söktiden kommer att utföras 10
gånger för varje system för att därmed kunna beräkna ut medelvärdet för sökti-
den och få ett rättvist resultat.

10



Logghantering – En undersökning av logghantering och logghanteringssystem
Anton Flodin 2016-06-15

3.2.2 Indexeringstid

Då en  användare  interagerar  med  Splunk  genom exempelvis  att  lagra  data,
skrivs  loggmeddelanden  angående  interaktionen  till  loggfilen  “splunkd_ac-
cess”. För att utvinna tiden det tar för systemet att indexera loggmeddelanden
kommer detta hämtas från denna loggfil.[33] Indexeringen kommer göras 10
gånger för att därmed kunna beräkna medelvärdet för indexeringstiden för logg-
meddelanden och få ett rättvist resultat.

När loggmeddelanden skickas in till ELK för att lagras tas detta först emot av
det underliggande lagret logstash som tolkar datan och som därefter skickar det-
ta vidare till elasticsearch som indexerar datan (se kapitel 2). I elasticsearch är
det möjligt att göra en återindexering vilket innebär att data som lagras i ett in-
dex kopieras och åter indexeras men till ett annat index. Genom att använda
verktyget Curl kan tiden för denna återindexering erhållas på liknande sätt som
för söktiden.[34] Följder av detta blir att denna tid då skulle inkludera tiden för
både kopiering och indexering av datan. Det kommer därför inte att vara möj-
ligt att varken ta fram ett resultat eller att dra någon slutsats om hur prestandan
för logghanterings- och analyssystemet ELK i form av indexeringstid skiljer sig
emot systemet Splunk. Detta beror på att det skulle bli ett orimligt antagande att
tiden för att indexera data i Splunk skulle vara likgiltig med tiden att kopiera
och indexera data i ELK. 
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4 Resultat
Detta kapitel redovisar det resultat som uppnåtts i undersökningen. Delkapitel 
4.1 redovisar det resultat som tagits fram i inledningsfasen där företagets nuva-
rande logghantering granskats. Delkapitel 4.2 redovisar det resultat som erhål-
lits genom undersökningen där produkterna ELK och Splunk har jämförts.

4.1 Inledningsfas

I detta delkapitel redovisas resultatet som erhållits genom granskning av företa-
gets nuvarande logghantering och loggar. I delkapitel 4.1.1 redovisas resultat
för hur företaget lagrar loggmeddelanden. I delkapitel 4.1.2 redovisas resultatet
för hur formatet på företagets genererade loggmeddelanden ser ut för det urval
som valts ut.

4.1.1 Lagring av loggmeddelanden

I de tjänster som Telia innehar skrivs loggmeddelanden till filer som sedan spa-
ras i ett  bibliotek på en nätverkshårddisk. Hårddisken som loggmeddelanden
skrivs till finns i den servern som tjänsten ligger lagrad hos. En nätverksdisk är
en lagringsenhet som finns på en server i ett nätverk som kan tas åtkomst till
genom detta nätverk.[35] För att loggfilen ska sparas en längre tid komprimeras
filen för att spara utrymme på disken, detta sker någon vecka efter att filen har
skrivits till disken. Det finns alltså ingen central loghost där loggfiler lagras, för
varje tjänst lagras loggfilen på serverns egen nätverksdisk.[36] 

4.1.2 Format av loggmeddelanden

Företaget Telia har ingen standard för hur meddelandeformatet ska se ut för
loggning i tjänster. Beroende på vilken tjänst som loggfiler tillhör skiljer det sig
vad som loggas för respektive tjänst således att varje loggfil är systemspecifik.
[37] Se figur 3 nedan.
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Figur  3 ovan visar  hur  loggmeddelande ser  ut  i  fyra  olika  loggfiler,  de två
översta  loggmeddelanden  är  överföringar/transaktioner  som skett  mellan  två
olika system. De två nedersta loggmeddelanden är från fakturasystem för att
hantera betalningar för abonnemang. Viss information har gjorts otydlig och det
är på grund av sekretesskäl.

Som figuren ovan visar finns det diverse skillnader mellan loggfilerna med av-
seende på formatet på meddelanden. Till exempel så är tidsstämplarna i de två
översta loggmeddelanden på formen “2016-03-30; 07:01.05” det vill säga år,
månad och dag separerade med bindestreck följt av klockslaget. I de två neders-
ta loggmeddelanden är tidsstämpeln ihopskriven utan bindestreck. Loggmedde-
landen skiljer sig också med avseende på läsbarhet, det vill säga hur lätt det är
för en användare att tolka loggmeddelanden och förstå dess innebörd. I de två
översta loggmeddelandena som är från transaktion mellan två system är väldigt
systemspecifik och har ingen tydlig förklaring av vad varje loggmeddelande in-
nebär. I de nedersta loggmeddelandena som är från fakturasystemet, finns en
beskrivning av loggmeddelandet i slutet.[37]  

Loggmeddelanden i figuren ovan skiljer sig också med avseende på separator
mellan varje del i meddelandet, det vill säga det tecken som identifierar att nu-
varande del av meddelandet är slut och nästa del tar vid. I loggmeddelanden
som härstammar från transaktioner mellan system är detta tecken ett semikolon.
Loggmeddelanden från  fakturasystemet  har  ett  mellanslag  som detta  tecken,
men detta tecken finns också i beskrivningen av varje loggning. De flesta for-
maten för loggmeddelanden som lagras hos företaget är generellt systemberoen-
de och loggmeddelandens format skiljer sig därför mellan tjänsterna.[37]
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4.2 Jämförelse- och undersökningsfas

I detta delkapitel redovisas resultatet av undersökningen av de två produkterna
ELK och Splunk. Delkapitel 4.2.1 redovisar systemens stöd för att hantera logg-
meddelanden av olika format. Delkapitel 4.2.2 beskriver hur loggmeddelanden
lagras i systemen och hur loggmeddelanden lagras och hanteras i ett nätverk
med flera servrar. Delkapitel 4.2.3 beskriver hur sökning av lagrad data sker i
systemen och även möjlighet till exportering av datan till andra system. Slutli-
gen redovisas resultatet  av prestandatesten som utförts för att mäta tiden för
systemen att indexera data och att utföra sökningar på datan 4.2.4.

4.2.1 Stöd för olika meddelandeformat

Detta delkapitel beskriver om det för systemen ELK och Splunk finns något
stöd för att ta emot loggmeddelanden som är av olika format och i så fall hur
detta sker.

4.2.1.1 Stöd för olika meddelandeformat – ELK

Det nedersta lagret i ELK-stacken är logstash och är den del som tar emot logg-
meddelanden. Denna pipeline kan ha flera olika inputs, filter och outputs som
definieras i en konfigureringsfil som är uppdelad i tre delar: Input, output och
filter. I input definieras var datan ska hämtas ifrån, exempelvis en fil eller om
det ska hämtas via något protokoll. I output definieras var datan ska skickas ef-
ter den blivit sammanställd, exempelvis elasticsearch eller något annat system
eller fil.  I filter definieras hur datan ska filtreras, det vill säga hur datan ska
sammanställas och delas upp i fält.[14][15] Det är inte obligatoriskt att ange ett
filter för loggmeddelanden, utan detta utförs för att fält ska kunna användas i
sökning.[38] 

Det filter som oftast används för att normalisera loggmeddelande av olika for-
mat kallas för “grok”. Det är genom detta filter som loggmeddelanden kan delas
upp i fält som sedan kan användas för att söka data ur elasticsearch som datan
skickats till. För att skapa dessa fält matchar grok olika mönster mot det som
står i ett loggmeddelande.[39][40] Se figur 4 nedan. 
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Syntaxen för att definiera ett mönster i grok är “%{SYNTAX:SEMANTIK}”
där syntax är namnet på mönstret som kommer att försöka matchas för en viss
del av loggmeddelandet. Semantik är det ord som kommer kunna användas i
sökningar  av  data.  Figur  4  ovan  visar  att  tidsstämpeln  som är  av  formatet
“ISO8601” (det vill säga på formen 2016-02-26 15:16:00) kommer att matchas
i texten och kommer associeras med namnet “timestamp”. Det kommer alltså
finnas en nyckel “timestamp” med ett värde som är en tidsstämpel för varje
loggmeddelande. Det finns över 120 mönster för detta filer som default, men
det är även möjligt att konfigurera egna mönster.[40] 

Då det finns loggmeddelanden som är av olika format (som företagets situation)
är det även möjligt att definiera en typ för varje fil med loggmeddelanden som
ska hämtas in till logstash. Om det finns flera loggfiler med loggmeddelanden
som är av olika format så kan dessa loggmeddelanden sammanställas i logstash
genom att definiera typer.[41] Se figur 5 nedan.

Figur 5 ovan visar att i inputdelen av konfigureringsfilen för logstash kan filer 
definieras som innehåller loggmeddelanden. För varje fil definieras sökvägen 
och det är även möjligt att definiera en typ som kan användas för att identifiera 
filen. Detta med hjälp av nyckelordet “type”. I figuren ovan definieras typen 
“invoice-system” som kan användas för att filtrera datan på ett visst sätt.[41] Se
figur 6 nedan.
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Figur 5: Hur typer kan definieras för en viss loggfil.
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Figur 6 ovan visar att loggfilen som tidigare definierades med typen “Invoice-
system” filtreras specifikt med avseende på dess typ. Detta görs med hjälp av 
att använda if-satser för att definiera beteendet för hur en loggfil med en viss 
typ ska filtreras. Denna metod kan alltså användas då flera loggfiler ska inklu-
deras till ELK.[41] Efter loggmeddelanden tolkats av logstash med hjälp av filt-
ret “grok” kan dessa sedan skickas vidare till exempelvis elasticsearch för lag-
ring i ett specifikt index, se figur 7 nedan.

Figuren ovan visar hur loggmeddelanden kan lagras i olika index beroende på 
vilken typ som definierats för loggmeddelanden då dessa tolkats av logstash. Fi-
guren ovan definierar att loggmeddelanden med typen “Invoice-system” ska in-
dexeras till ett index “logstash-telia-invoicesystem” i elasticsearch. På liknande 
sätt kan konfigureringsfilen utformas då loggmeddelanden av olika format ska 
skickas in till ELK.[42] 
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Figur 6: Hur typer kan användas för att filtrera loggmeddelanden från
en viss loggfil. 

Figur 7: Hur typer kan användas för att definiera var loggmeddelanden ska
skickas efter filtrering.
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4.2.1.2 Stöd för olika meddelandeformat – Splunk

När data skickas in till Splunk så indexeras datan för att loggmeddelanden ska
kunna sökas efter vid ett senare tillfälle. Detta innebär att datan omvandlas till
en samling av event som senare är sökbar.[43] 

När datan ska laddas upp genom det grafiska användargränssnittet Splunk Web
måste en källtyp väljas för datan. En källtyp definierar strukturen för datan och
hur den kommer indexeras, det vill säga hur datan delas upp i event.[44] När en
loggfil laddas in i systemet så försöker systemet att matcha innehållet med för-
definierade källtyper som finns inlagt i systemet.[45] Se figur 8 nedan.

Om Splunk inte känner igen formatet på meddelanden, skapas en ny källtyp
som kan korrigeras genom avancerade inställningar som finns på vänster sida i
figuren ovan. Det som kan ändras i källtypen är hur Splunk ska upptäcka event-
brytningar och tidsstämplingar. Med eventbrytningar menas hur datan ska delas
in i enskilda event. På höger sida i figuren ovan finns en förhandsgranskning för
hur källtypen kommer användas för att indexera datan korrekt. För varje loggfil
med loggmeddelanden måste denna process upprepas.[44][45] 

Det är  även möjligt  att  lägga till  egendefinierade fält  som ska indexeras för
loggmeddelanden för ett visst index. Att lägga till fält gör en nyckel och dess
värde sökbar då loggmeddelanden har indexerats. För att lägga in användardefi-
nierade fält måste konfigureringsfiler redigeras för att Splunk ska kunna tolka
datan och lägga till detta fält. Att lägga till användardefinierade fält för ett index
kan ge en negativ inverkan på prestandan för sökningar eftersom varje fält ökar
storleken av indexet.[46] 

4.2.2 Lagring av data i nätverk

Detta delkapitel beskriver hur lagringen av loggmeddelanden i systemen ELK
och Splunk går till. Delkapitlet visar också hur lagringen sker i nätverk då det
finns flera servrar som genererar loggmeddelanden.
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Figur 8: Loggmeddelanden har laddats upp och en källtyp ska väljas för loggmeddelanden.
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4.2.2.1 Lagring av data i nätverk – ELK 

ELK lagrar data genom filer på en lagringsenhet (det vill säga en hårddisk) där
systemet installeras, det är genom det mellanliggande lagret elasticsearch som
loggmeddelanden sparas. När elasticsearch installeras på en server skapas en in-
stallationsmapp som innehåller katalogen “data” på serverns hårddisk som se-
dan används för att indexera och att söka i loggmeddelanden. Vid indexering av
data skrivs filer till denna mapp och när sökningar sker används dessa filer. Fi-
lerna i denna mapp skrivs av elasticsearch och det underliggande biblioteket
Lucene. Elasticsearch skriver metadata som beskriver egenskaperna för Lucene,
som innefattas av indexinställning och sammankopplingar mellan fält i doku-
ment. Lucene skriver och hanterar indexfiler.[47] 

Data lagras i elasticsearch genom fyra nivåer: Kluster, noder, index och skärvor.
Kluster består av en eller flera noder som tillsammans förvarar datan som skick-
ats in i systemet. För varje kluster finns ett unikt namn som klustret identifieras
med, som default är detta namn “elasticsearch”. En instans av elasticsearch som
körs på en server kallas för nod, vilket är en server som tillhör klustret. Klustret
gör det möjligt att söka och indexera data för alla noder i klustret.[18][48][49] 

I en nod finns ett eller flera index som lagrar en samling av dokument. När do-
kument lagras i ett index i elasticsearch kallas detta för att indexera. Ett index
kan innehålla miljontals dokument och därmed ta upp väldigt mycket utrymme
för noden som lagrar datan.  Av den anledningen delas datan i indexet upp i
mindre delar som kallas för skärvor, detta för att bördan inte ska bli stor hos no-
den att lagra en stor fil. Det finns möjlighet att skapa kopior av dessa skärvor,
dessa kallas för repliker. Antalet skärvor och repliker kan bestämmas av använ-
daren men är som default fem skärvor och en replik.[20][49][50] 

Dessa nivåer finns även i filsystemet för katalogen data. Figur 9 nedan beskri-
ver innehållet och strukturen hos katalogen data i form av en trädstruktur. 
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Figur 9 visar att katalogen “data” innehåller katalogen “elasticsearch” som är
det kluster som servern ingår i. I “elasticsearch” finns en katalog “nodes” som
innehåller en katalog som definierar noden (det vill säga servern) som finns i
klustret.[21][49] Figur 10 nedan beskriver en trädstrukturen av noderna som
finns i klustret “elasticsearch”.
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Figur 9: Trädstruktur över innehållet i katalogen data.
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Figur 10 visar att det finns en nod (0) som i sin tur innehåller katalogerna “_sta-
te” och “indices”. Katalogen “_state” innehåller metadata som beskriver till-
ståndet för klustret. I katalogen “indices” finns katalogen “logstash-telia-invoi-
cesystem” vilket är en katalog som representerar det index som används för att
ladda in loggmeddelanden som genererats från fakturasystemet.[21] 

I indexet “logstash-telia-invoicesystem” finns sex stycken underkataloger. Un-
derkatalogen “_state” innehåller metadata som beskriver indexet “logstash-te-
lia-invoicesystem”. Denna metadata består bland annat av en tidsstämpel då in-
dexet skapades och ett unikt id för indexet. Förutom underkatalogen “_state”
finns det också andra kataloger som är numrerade från 0 till 4. Dessa kataloger
betecknar de skärvor som skapats för datan i indexet.[21] 

Som figur 10 visar finns det för varje katalog som betecknar en skärva, en kata-
log “_state” som innehåller metadata som beskriver den specifika skärvan. Den-
na information beskriver om skärvan är en primär skärva eller om det är en re-
plik (det vill säga kopia av skärvan). I katalogen för en skärva finns det också
en underkatalog “index” och “translog” som innehåller filer som används av det
underliggande biblioteket för elasticsearch, Lucene.[21] 
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Figur 10: Trädstruktur över innehållet i katalogen elasticsearch, det vill
säga klustret som innehåller noder.
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I det fall då det finns ett flertal servrar i ett nätverk kan ett kluster skapas för
nätverket, i klustret finns noder vilket innefattas av varje server. Som default
när elasticsearch installeras är varje nod inställd på att ansluta till  ett kluster
“elasticsearch” vilket innebär att noderna som skapas i klustret (nätverket) kom-
mer upptäcka varandra. Elasticsearch är distributiv vilket innebär att noderna i
klustret delar data och arbetsmängd då indexering av data eller sökning efter
data sker.[49] 

Varje dokument som indexeras lagras i en skärva som kan ha en eller flera kopi-
or (som kallas replik). För att fördela arbetsbördan i ett distribuerat system för-
delas dessa skärvor i de noder som finns i klustret. De repliker som skapas lag-
ras inte på samma nod som skärvan utan denna lagras på en annan nod i nätver-
ket, detta för att förhindra att data kan gå förlorad.[18][51] Alla noder i nätver-
ket kommunicerar med varandra då sökningar sker för att ge tillbaka utdata för
sökningar.[52] Se figur 11. 

Figur 11 beskriver processen för att indexera, skapa eller ta bort ett dokument
som finns i ett kluster som innehåller tre noder och består av tre steg[53]:

1. En förfrågan skickas till nod 1 för att antingen ta bort, skapa eller index-
era ett dokument.

2. Dokumentet som ska skapas, tas bort eller indexeras har ett id som an-
vänds av nod 1 för att bestämma vilken skärva som lagrar dokumentet. I
detta fall är det skärva 0 som lagrar dokumentet, vilket innebär att för-
frågan skickas vidare till nod 3 som håller denna skärva (P0).

3. Beroende på om förfrågan är att ta bort, indexera eller skapa dokumentet
utförs respektive operation för detta i  nod 3 för den primära skärvan
(P0). Därefter skickas förfrågan vidare till de andra noderna i klustret
för att utföra respektive operation för förfrågan för kopiorna som finns
lagrad i noderna (R0).
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Figur 11: Processen då ett dokument ska indexeras, skapas eller tas bort.[53]
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Som nämnt delas arbetsbördan inte bara för borttagning, indexering och ska-
pande av dokument utan också för att hämta ett dokument som finns lagrad. Se
figur 12.

Figur 12 visar hur processen går till för att hämta ett dokument, vilket också be-
står av 3 steg[54]:

1. En förfrågan skickas till nod 1 för att hämta ett dokument.

2. Dokumentet som ska hämtas har ett id som används av nod 1 för att be-
stämma vilken skärva som lagrar dokumentet. I detta fall är det skärva 0
som lagrar dokumentet. I detta fall finns en kopia av denna skärva i nod
2 och 1 (R0) och den primära skärvan (P0) finns i nod 3. Därmed finns
detta dokument att hämta av alla noder i klustret. I detta fall skickas för-
frågan till nod 2.

3. Dokumentet som finns lagrad som kopia (R0) i nod 2, returneras till nod
1 som i sin tur returneras till den som skickas förfrågan.

För dessa förfrågningar väljer noden som tar emot förfrågan vilken nod som do-
kumentet ska hämtas ifrån. Den nod som ska returnera dokumentet är olika för
varje förfrågan för att  jämna ut arbetsbördan för noderna.  Metoden som an-
vänds för  att  välja  nod kallas  för “round robin” vilket  innebär  att  förfrågan
skickas runt som i en ring.[55] Detta innebär att för utseendet i figuren ovan
skulle först nod 2 ta emot förfrågan, vid nästa gång skulle nod 3 ta emot förfrå-
gan och därefter nod 1.
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Figur 12: Processen för att hämta ett dokument med ett kluster som består av tre noder.
[54] 
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4.2.2.2 Lagring av data i nätverk – Splunk 

Data som Splunk indexerar, lagras genom filer på en lagringsenhet (det vill säga
hårddisk)  där  Splunk installerats.  Varje  index representeras  genom kataloger
som kallas för spann, antalet spann som skapas för ett index beror på mängden
data som lagras. Varje spann utgörs av två typer av filer: Rådata och Indexfiler.
Rådata innehåller komprimerad eventdata, vilket är datan som lagrats i systemet
och även information som kan användas för att rekonstruera indexfilerna för det
specifika indexet.[56][57] Indexfiler innehåller metadata som används för att
söka i den lagrade datan i systemet.[58][59] 

Dessa spann organiseras genom ålder, det vill säga hur länge datan har lagrats i
systemet. Det finns fyra olika steg som ett spann går igenom när den åldras.
Den tid som spannet är i varje stadie i åldrandet bestäms av en konfigurerings-
fil.

De fyra stegen som varje spann går igenom är följande[59]:

• “Hot” - Data som indexeras skrivs först till detta spann. Denna data kan
sedan användas i systemet för att utföra sökningar.

• “Warm” - När antalet spann som är "hot" når en viss storlek övergår
dessa till att vara "warm" och ett nytt spann skapas som är "hot". Antalet
spann som är "hot" är som default tre.[60] Data som är lagrad i detta
spann är också sökbara i systemet men ingen ny data skrivs till dessa
spann.

• “Cold” - När maximalt antal spann som är "warm" har skapats övergår
dessa  spann till  att  vara  "cold".  Det  maximala  antalet  spann som är
"warm" samtidigt är 300.[60] Det är alltid det spann som är äldst som
först övergår till  detta stadie. Även i detta stadie är datan fortfarande
sökbar i systemet. 

• “Frozen” - Efter en längre tid övergår spann som är "cold" till detta sta-
die. Denna tid är som default sex år.[60] I detta stadie blir spannen an-
tingen arkiverade eller borttagna. Om spannen önskas att arkiveras mås-
te katalog för detta anges i den specifika konfigureringsfilen för indexet.
För detta stadie är inte sökning möjligt, även om spannen är arkiverade.

Varje index utgörs av en katalog med samma namn som indexnamnet. I katalo-
gen för ett index finns underliggande kataloger som kategoriserar spannen för
indexet  efter  status  ("hot",  "warm",  "cold"  eller  "frozen").  I  dessa kataloger
finns underliggande kataloger för spann av den specifika kategorin.[61] Se figur
13.
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Figur 13 visar katalogstrukturen för indexet “telia-invoicesystem” som lagrar
loggmeddelanden som genererats från fakturasystemet. I katalogen för detta in-
dex  finns  fyra  underkataloger:  “colddb”,  “datamodel_summary”,  “db”  och
“thaweddb”. Spann som är av kategorin "warm" och "hot" finns i  katalogen
“db”. Spann som är av kategorin "cold" finns i katalogen “colddb”. För spann
som är av kategori “frozen” tas dessa bort men de kan även arkiveras och om
detta har angetts i konfigureringsfilen för indexet. Om detta är fallet lagras des-
sa spann i katalogen “thaweddb”. De spann som skapats för datan representeras
genom underliggande kataloger.[61] 

Som figur 13 visar är katalogerna “colddb” och “thaweddb” tom, vilket beror 
på att datan nyligen indexerats. Av den anledningen är “thaweddb” tom efter-
som ingen data har arkiverats. Katalogen “datamodel_summary” är också tom, 
vilket beror på att det inte skapats någon datamodell för detta index. I katalogen
“db” finns underkatalogen “hot_v1_0” vilket innefattar det skapade spannet. 
Detta indikerar att det är data som lagts till nyligen i det aktuella indexet. Det 
skapade spannet “hot_v1_0” innehåller rådata och indexfiler.[61] 

I de fall då det finns flera servrar i ett nätverk som genererar loggmeddelanden
är det möjligt att låta dessa kommunicera med varandra för att tillsammans han-
tera och lagra loggmeddelanden. Det finns instanser av Splunk som kallas för
forwarders som kan installeras på servrar i ett nätverk för att konsumera data
och därefter skicka vidare datan till en central loghost för att lagra dessa centralt
i nätverket. Även den centrala loghosten har en instans av Splunk installerad,
som transformerar den inkommande datan till event och indexerar dessa.[62] Se
figur 14. 
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Figur  13:  Trädstruktur över innehållet  i  katalogen “telia-invoicesystem” som visar de
spann som finns.
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I figur 14 visas tillvägagångssättet för att använda forwarders. Dessa forwarders
kan hantera samma typer av data som den centrala loghosten och konsumerar 
data på samma sätt som den centrala instansen av Splunk. Den enda skillnaden 
är att dessa forwarders inte indexerar data på egen hand utan tar bara datan och 
vidareförmedlar till loghosten. I ett nätverk med många servrar kan en server 
agera loghost och de andra agera som forwarders.[62][63] 

Det är även möjligt att den instans som tar emot loggmeddelanden är en forwar-
der men även indexerar datan för att möjliggöra lokal sökning av data.[64]   

Det finns tre olika typer av forwarders[65]:

• Universal - Innehåller bara de viktigaste komponenterna för att kunna 
skicka vidare data till en annan instans av Splunk. Denna instans kan 
inte användas för att indexera data eller för att söka efter data. Instansen 
tolkar heller inte datan utan konsumerar datan och skickare denna vida-
re. Därmed tar denna typ av forwarder inte upp lika mycket minnesut-
rymme som en fullt stor instans av Splunk. Detta är det vanligaste sättet 
att skicka vidare data till en central loghost.

• “Heavy” - Är en komplett instans av Splunk med vissa egenskaper som 
är inaktiverade. Denna typ av forwarder tolkar datat innan det skickas 
vidare och den kan även skicka datat till olika destinationer som baseras 
på en viss källa eller typ av event. 

• “Light” - Är också en komplett instans av Splunk med fler egenskaper 
inaktiverade än “heavy”. Tolkar ej data utan skickar endast vidare datan.
Den enda skillnaden mellan denna typ och den universella är att “light” 
innehåller stöd för programmeringsspråket python. Således tar denna 
typ av forwarder upp lite minnesutrymme.
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Figur  14:  Ett  nätverk med tre  forwarders  och  en  loghost  som tar
emot datan som skickas.[63] 
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Det är även möjligt att ha olika typer av topologier: “Data consolidation” och
“load balancing”. Topologin “data consolidation” beskrivs i figur 14 ovan. För
topologin finns det flera forwarders som endast skickar vidare datan till  den
centrala instansen av Splunk som indexerar data.[66] 

Topologin “load balancing” distribuerar data till flera centrala loghost som har
en instans av Splunk.[66] Se figur 15. 

Figur 15 visar topologin “load balancing” med två centrala loghost som indexe-
rar data som erhålls av flera forwarders i nätverket. Data fördelas mellan de
centrala instanserna av Splunk genom tidsintervall för att jämna ut arbetsbör-
dan. Topologin är lämplig i sammanhang där det genereras en stor mängd logg-
meddelanden som ska indexeras och sedan utföras sökningar på. Med denna to-
pologi förbättras prestandan för sökningar och indexeringar eftersom arbetsbör-
dan fördelas mellan de centrala loghost som finns i nätverket.[66] 

Det är även möjligt att i topologier låta en forward skicka vidare data till en
specifik central loghost beroende på ett visst kriterium. Detta kriterium kan vara
exempelvis hur mönstret av loggmeddelanden ser ut, vilken källtyp loggmedde-
landen har eller från vilken tjänst som loggmeddelanden härstammar ifrån.[66] 

4.2.3 Sökning och exportering av data

Detta delkapitel beskriver hur sökning i loggmeddelanden sker i systemen ELK
och splunk. Delkapitlet visar också hur resultat kan hämtas från andra system.
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Figur 15: Topologin “load balancing” som har två centrala loghost som
tar emot data av tre forwarders.[66]
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4.2.3.1 Sökning och exportering av data – ELK 

Elasticsearch exponeras med ett REST-API som används för att kommunicera
med systemet. Det är med detta REST-API som sökningar utförs genom http-
förfrågningar.[22][67]

Som nämnt i kapitel 2 lagras data i ELK som dokument, vilket är strukturerad
data som är av JSON format med fält. Varje fält indexeras då data tas emot och
dessa fält är därefter sökbara i ett eller flera index. Det finns tre sätt att utforma
en sökning på[68]:

• Strukturerad fråga med fält som finns i lagrade dokument. Exempelvis
“GET /_all/_search?q=field:word”  som söker  i  alla  index  efter  ordet
“word” i fältet “field”.[69]

• Fråga som innehåller sökord. Resultatet som returneras är en matchning
av alla dokument som innehåller sökordet/sökorden som sorteras efter
relevans. Exempelvis “GET /_all/_search?q=word” som söker i alla in-
dex efter ordet “word”.[69] 

• En kombination av alternativ 2 och 3, det vill säga en kombination av en
strukturerad fråga och en fråga som innehåller sökord.

När en sökning sker returneras ett resultat av sökningen som består av ett doku-
ment som är av JSON-format. Detta dokument innehåller fälten “hits”, “took”,
“shards” och “timeout” [70]:

• “Hits” - Sektion som innehåller antalet dokument som matchade sök-
ningen och består av en array som innehåller varje dokument som mat-
chades  i  sökningen.  För  dessa  dokument  finns  fälten  “index”,  “typ”,
“id” och “source”, det vill säga hela dokumentet är tillgängligt i respon-
sen.

• “Took” - Sektion som innehåller ett värde som redovisar millisekunder
som sökningen tog att genomföra.

• “Shards” (Skärvor) - Sektion som talar om totala antalet skärvor som
var involverade för att returnera resultatet samt hur många av dom som
lyckades och inte. Ett exempel på när en skärva misslyckas är då både
skärvan och dess kopia (replik) går förlorad.

• “Timeout” - Sektion som talar om ifall en sökning har avbrutits på grund
av time-out, det vill säga en sökning har tagit för lång tid att genomföra.
Denna tid kan konfigureras för de fall prestandan är av högt intresse för
användaren  och  skrivs  med  i  sökningen  som  exempelvis  “GET
/_search=timeout=XXms”, där XX är tiden i millisekunder för time-out.
När en time-out sker avbryts inte sökningen utan det resultat som hittills
har erhållits returneras.
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Utomstående system kan använda detta REST-API som ELK exponeras genom
för att därmed få åtkomst till utdata från systemet.

4.2.3.2 Sökning och exportering av data – Splunk 

För att utföra sökningar i Splunk kan antingen ett REST-API eller det grafiska
användargränssnittet “splunk web” (se kapitel 2) användas.[71] 

För det grafiska gränssnittet “splunk web” finns ett sökfält som används där
sökningar skrivs in.[72] Sökningar kan utföras genom att antingen ange fritext,
fält och värden eller använda en kombination av de båda.[72] Se figur 16.

Figur 16 visar en sökning av loggmeddelanden som har källtypen “billing”, som
kommer från loggfilen “invoicesystem.log” och som lagras i indexet “telia-in-
voicesystem”. Sökningen har utöver dessa parametrar en fritext “INFO” och
fält med värde “paid=null”. Detta innebär att Splunk returnerar de loggmedde-
landen som innehåller fältet och värdet “paid=null” samt ordet “INFO” som lis-
tas nedanför sökrutan.

Det är även möjligt att ange användardefinierade fält för ett visst index som se-
dan kan användas i sökningar. Dessa fält måste då skrivas in i en konfigure-
ringsfil för att fungera vid sökningar.[73]

Det finns tre olika inställningar som kan användas vid sökningar som påverkar
resultatet och prestandan av sökningen i form av hur mycket data som visas
[74][75]:

• “Verbose” - Splunk analyserar loggmeddelanden och försöker upptäcka
alla fält som finns för varje event. Dessa fält som inte ingått i söktexten
kan granskas efter sökningen är gjord.

• “Fast” (snabb) - Med denna inställningar aktiv prioriteras prestandan vid
sökningen och resultatet visar endast de loggmeddelanden som matchat
sökningen. För denna inställning utför splunk ingen analysering av fält
som för inställningen “verbose”.
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Figur 16: Hur sökningar kan utföras i Splunk genom grafiska gränssnittet.
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• “Smart” - Beroende på hur sökningen är utformad väljs “fast” eller “ver-
bose” som inställning för sökningen. Om sökningen innehåller transfor-
merande kommandon uppför sig sökningen som om inställningen “fast”
var  aktiv.  Om sökningen inte  innehåller  något  transformerande kom-
mando används inställningen “verbose” för sökningen. Med transforme-
rande kommandon menas kommandon som gör att resultatet returneras
som en tabell.[76] Exempelvis kan de 20 mest förekommande värdena
för ett visst fält returneras med kommandot “top” i sökfältet vilket är en
transformerande kommando.[77]

För varje sökning då sökresultat visas, byggs även en tidslinje som ger en visu-
ell beskrivning av distributionen av event över tid. Med detta menas att Splunk
läser av varje tidsstämpel för loggmeddelanden som ingår i resultatet och byg-
ger en tidslinje. Detta innebär att söktiden för Splunk inkluderar tiden för att
bygga denna tidslinje.[31][78]

Det  finns  olika  alternativ  för  att  exportera  sökresultat  från  splunk.  Förutom
webbgränssnittet för att utföra sökningar kan forwarders (det vill säga splunk
instanser som vidareförmedlar data, se kapitel 4.2.2.2) skicka vidare data till
andra system.[79] Det är även möjligt att använda REST-API som finns för att
hämta sökresultat.[80]

Sökningar genom REST-API sker genom att först skapa en sökning genom http-
förfrågan. När förfrågan gjorts, utförs sökningen och ett meddelande returneras
med ett sökid då sökningen är klar. Detta id kan därefter användas för att erhålla
resultatet av sökningen då den är klar genom att göra en ny http-förfrågan.[71]

4.2.4 Prestandatester

Detta delkapitel redovisar resultatet från de prestandatester som utförts i logg-
hanteringssystemen ELK och Splunk. Se tabell 1 och tabell 2 nedan som redo-
visar indexeringstid respektive söktid för systemen angivet i sekunder.
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Tabell 1: Tidmätning för indexering i ELK och Splunk

Mätning ELK (s) Splunk (s)

1 Kunde ej utmätas1 0,683

2 Kunde ej utmätas1 0,499

3 Kunde ej utmätas1 0,429

4 Kunde ej utmätas1 0,507

5 Kunde ej utmätas1 0,558

6 Kunde ej utmätas1 0,931

7 Kunde ej utmätas1 0,557

8 Kunde ej utmätas1 0,513

9 Kunde ej utmätas1 1,030

10 Kunde ej utmätas1 1,045

Medelvärde Kunde ej utmätas1 0,675

1 Undersökningen  har  inte  någon  metod  för  att  kunna  erhålla  ett  resultat  som  endast
inkluderar indexeringstiden. Se kapitel 3.2 för vidare information.
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Tabell 2: Tidmätning för sökning i ELK och Splunk

Mätning ELK (s) Splunk (s)

1 0,032 30,933

2 0,031 31,541

3 0,047 31,231

4 0,031 31,901

5 0,015 30,286

6 0,031 30,568

7 0,032 31,808

8 0,031 30,675

9 0,031 31,143

10 0,031 30,782

Medelvärde 0,031 31,087
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5 Diskussion
I detta kapitel följer reflektioner över det resultatet som undersökningen har gi-
vit, huruvida målen uppnåtts, samt ger ett subjektivt perspektiv på undersök-
ningen. Slutligen ges förslag till vidare arbete för undersökningen som kan för-
bättra resultatet och därmed eventuellt ge en förbättrad lösning för problemet 
som företaget Telia har. I föregående kapitel (kapitel 4) redovisades det resultat 
som undersökningen av företaget Telias nuvarande logghantering gav samt vad 
jämförelse av logghanteringssystemen ELK och Splunk gav. 

5.1 Telias nuvarande logghantering

Inledningsfasen svarade på vilket format webbtjänsternas loggmeddelanden an-
vänder och även hur loggmeddelanden lagras. Fasen visade att Telia för närva-
rande inte har någon specifik central lagring av loggmeddelanden som genere-
ras i nätverket av webbtjänster. Lagringen sker för tillfället lokalt på varje ser-
ver som genererar loggmeddelanden - men på en nätverksdisk. Detta innebär
alltså att det i praktiken är möjligt för anställda hos företaget att ta åtkomst till
loggmeddelanden som finns i nätverket. Att ta åtkomst och utföra sökningar för
dessa loggmeddelanden blir  dock opraktiskt  eftersom de ligger  spridda över
nätverket.  Undersökningen visade också att  Telia  har ingen standard för hur
loggmeddelanden skrivs. Detta förvärrar problemet med logghantering ytterli-
gare eftersom det blir svårt för anställda att kunna tyda och förstå loggmedde-
landen. Detta eftersom det kan vara en stor skillnad mellan meddelandens for-
mat som finns bland tjänster. Denna fas visade att problemet som introducera-
des i kapitel 1 bekräftades gällande logghantering.

5.2 Jämförelse av ELK och Splunk

5.2.1 Stöd för olika meddelandeformat

Jämförelse-  och  undersökningsfasen  av  logghanteringssystemen  ELK  och
Splunk visade att de båda systemen har stöd för att hantera loggmeddelanden
med olika format. I ELK kan en konfigureringsfil modifieras för att definiera
hur loggmeddelanden ska tas emot och eventuellt delas upp i fält. Efter logg-
meddelanden har indexerats kan dessa fält användas i sökningar. 

Undersökningen visade att i Splunk används ett grafiskt gränssnitt för att ladda
in loggmeddelanden i systemet. För varje loggfil måste en källtyp väljas som
definierar strukturen för varje loggmeddelande. Det finns inget stöd för att mata
in flera loggfiler samtidigt som i ELK. Men likt ELK finns det stöd för att skapa
fält bestående av en nyckel och värde.
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Genom att kunna skapa användardefinierade fält för indexerade loggmeddelan-
den ökar effektiviteten eftersom anställda inte behöver veta vad varje del i ett
loggmeddelande symboliserar, utan kan istället se vad dess nyckel är för något.
Ett exempel kan vara överföringar/transaktioner som skett mellan system som
visas i figur 3 i resultatkapitlet. Dessa loggmeddelanden är i nuläget problema-
tisk att utläsa vad de egentligen betyder. Genom att använda ELK eller Splunk
kan därmed varje del i dessa meddelanden tolkas och omvandlas till fält som
gör värdet beskrivande av dess nyckel. Exempelvis kan ett loggmeddelande be-
stå av ett id som identifierar det system som överföringen skedde från. Detta id
kan då tydliggöras i ELK genom att ange en nyckel som beskriver detta värde i
form av “SystemIDSending”. På vis blir det lättare för en anställd att granska
loggmeddelanden som är av olika format - men som ändå kan utläsa vad varje
del motsvarar. 

5.2.2 Lagring av loggmeddelanden

Vidare i undersökningen jämfördes systemens lagring av loggmeddelanden och
hur denna lagring sker i nätverk där det finns flera servrar som genererar logg-
meddelanden. Resultatet visar att båda systemen lagrar loggmeddelanden ge-
nom filsystem på en hårddisk på den server som har systemet installerat. I ELK
kallas ett nätverk för kluster och varje server som har ELK installerat kallas för
nod. Dessa noder kan sedan kommunicera med varandra och utbyta data efter
att förfrågningar kommit till en av dessa noder. Med detta menas att noder i ett
kluster arbetar distributivt genom att dela arbetsbördan med att indexera data
och ge tillbaka resultat för sökningar. En anställd behöver alltså inte bry sig om
var i nätverket loggmeddelanden befinner sig utan loggmeddelanden i nätverket
som matchar en sökning returneras automatiskt. Detta gör det alltså enkelt och
effektivt för anställda att använda ELK. 

Varje index i ELK delas upp i mindre delar som kallas skärvor för att enklare
kunna lagra stora mängder data, för dessa skärvor skapas det som default kopior
som kallas repliker. Dessa skärvor och repliker sprids sedan över de noder som
finns i nätverket dock förvaras ej kopia och den riktiga skärvan i samma nod.
Detta är en viktig egenskap för systemet eftersom det gör det enklare att erhålla
förlorad data då exempelvis en server kraschar av någon anledning. Datan finns
då hos någon annan nod i form av en replik och kan granskas som tidigare. 
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I Splunk däremot sker ingen uppdelning av data till skärvor som för ELK utan
varje index utgörs av ett spann som i sin tur innehåller ett flertal indexfiler. Des-
sa spann går igenom olika steg när spannet åldras, det vill säga då loggmedde-
landen varit lagrade under en viss tid. Sex år efter att loggmeddelanden har in-
dexerats blir detta spann “cold” vilket innebär att data automatiskt tas bort, al-
ternativt arkiveras till en annan katalog. Denna automatiska borttagning/arkive-
ring kan ha både sina för- och nackdelar. Data som inte används tas bort vilket
frigör utrymme hos servern som indexerat dessa loggmeddelanden och ny data
kan indexeras utan att riskera att lagringsutrymmet blir fullt. För att viktig data
inte ska raderas krävs att denna data arkiveras, vilket innebär att detta bör tas
hänsyn till vid installation av Splunk. Har detta inte tagits hänsyn till vid instal-
lationen kan problem uppstå senare då anställda senare behöver göra sökningar
i denna data och ingen backup längre finns. En rekommendation är att också
göra kopior på data för att förhindra att data går förlorad om en server som lag-
rar datan kraschar. 

I Splunk arbetar servrar i ett nätverk inte distributivt som för ELK där data de-
las mellan noder.  I  Splunk definieras istället  “forwarders” för detta  ändamål
som kan vidareförmedla data till en eller flera centrala loghost beroende på vil-
ken topologi som valts. Dessa “forwarders” kan vara av olika typer vilket inne-
bär att vissa servrar i ett nätverk kan fungera som både “forwarder” men kan
också tolka data. Detta innebär att arbetsbördan för de centrala loghost minskar.
För vissa typer av “forwarder” är det inte en komplett instans av Splunk som
behövs installeras. Därmed tas inte lika mycket minnesutrymme upp av denna
instans. I jämförelse med ELK måste en hel instans av ELK installeras för att
logghanteringen ska fungera korrekt i nätverket.

I ett nätverk kan olika topologier väljas mellan för Splunk. Antingen kan topo-
login “data consolidation” väljas. Detta betyder att det finns en central loghost
som indexerar data. I topologin kan det finnas ett flertal “forwarders” som en-
dast skickar vidare data till denna centrala loghost. Genom denna topologi lag-
ras loggmeddelanden på en och samma plats i nätverket, vilket betyder att an-
ställda vet var datan finns att hämta ifrån. I jämförelse med ELK finns inte den-
na möjlighet eftersom datan distribueras mellan noderna i nätverket. Nackdelen
med denna topologi i Splunk är om denna server som indexerar all data av nå-
gon anledning kraschar, vilket betyder att data går förlorad. En annan nackdel
med denna topologi är att arbetsbördan för denna centrala loghost blir stor och
prestandan för logghanteringen påverkas negativt. 

En annan topologi som finns i Splunk är “load balancing” vilket innebär att det
finns flera centrala loghost som tar emot data från “forwarders”. Detta kan ge
en högre prestanda i nätverket eftersom arbetsbördan för sökningar och indexe-
ring av loggmeddelanden jämnas ut på de centrala instanserna av Splunk. 
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5.2.3 Sökning och exportering av loggmeddelanden

Undersökningen jämförde även de två systemens tillvägagångssätt för att söka
data och även hur detta resultat kan exporteras och hämtas av andra system.
ELK har ett REST-API vilket används för sökningar och som med lätthet även
kan användas av andra system för att hämta data från en sökning. Även Splunk
exponeras med ett REST-API men har en annan funktion och tillvägagångssätt
för  användning.  Det  vanligaste  tillvägagångssättet  för  att  utföra  sökningar  i
Splunk är att använda det grafiska gränssnittet “splunk web” i en webbläsare
och använda sökfältet som finns. Det är även möjligt att för Splunk använda
REST-API för att skapa sökningar. Då returneras ett id för sökningen och efter
sökningen har genomförts kan resultatet av sökningen hämtas genom en annan
http-förfrågan. 

Andra system kan hämta sökresultatet i Splunk genom att med sökid göra http-
förfrågan för att erhålla resultatet. Det är även möjligt i nätverk där det finns
“forwarders” att exportera datat till andra system förutom den centrala loghos-
ten som indexerar datan. 

För Splunk är det möjligt att använda olika inställningar för sökningar i “splunk
web”. Splunk kan analysera event i sökresultatet och upptäcker fält i dessa som
inte har sökts efter i söktexten. Detta innebär att prestandan för sökningen på-
verkas men det ger däremot den som utfört sökningen mer data att använda som
kan komma att  vara  intressant.  I  de fall  då  en anställd  vill  ha sökresultatet
snabbt som möjligt finns det en inställning för att förbättra prestandan. Splunk
gör då ingen analys för att upptäcka fält utan returnerar endast de event som
matchat sökningen. Detta är en viktig egenskap då sökningar därmed kan an-
passas efter önskat ändamål av den anställda, vilket inte är möjligt för ELK. 

5.2.4 Prestanda

I  prestandatesterna som utfördes innefattade tidmätningar för indexering och
sökningar av 1430405 loggmeddelanden. Tidmätningarna visade att det finns en
tydlig skillnad i prestandan mellan systemen med avseende på söktid. ELK gav
tillbaka resultatet för sökningen i genomsnitt på 0,031 sekunder, det vill säga 31
millisekunder. Splunk däremot gav tillbaka resultatet av sökningen i genomsnitt
på 31,087 sekunder. Verktyget “job inspector” visade att en stor del av denna tid
att ge tillbaka resultatet av sökningen består av att skapa tidslinjen för eventen.
Slutsatsen som kan dras av denna tidmätning är att om prestanda för sökning är
av signifikant betydelse för Telia, råds företaget till att använda ELK. Däremot
om företaget önskar att få sökresultat som är av beskrivande karaktär, i form av
tidslinje för att visa spridningen av event över tid samt få förslag på fält som
kan  komma att  vara  intressant  för  resultatet,  råds  företaget  till  att  använda
Splunk. 
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Som nämnt i metodkapitlet var tidmätning för indexering i ELK ej möjligt. Det-
ta betyder att inga slutsatser är möjliga att dra för prestanda gällande indexering
i detta system. Tidmätning för att indexera loggmeddelanden i Splunk gav me-
delvärdet 0,675, det vill säga det tar mindre än en sekund att indexera denna
stora mängd av loggmeddelanden. 

5.3 Fortsatt arbete

Då undersökningen uppnådde  målen  (förutom prestandatest  för  indexering  i
ELK), har företaget Telia genom denna undersökning underlag för att i framti-
den välja ett av dessa system som logghanteringssystem. På grund av tidsramen
som undersökningen har förhållit sig till gjordes särskilda avgränsningar för att
därmed kunna uppnå målen. Då resultatet visade att det fanns vissa brister i
logghanteringssystemen som undersökningen behandlat, ges förslag för framti-
da arbete för att därmed förbättra undersökningen. Förslaget innefattar att fler
logghanteringssystem ska  ingå  i  undersökningen  för  att  eventuellt  hitta  fler
lämpliga kandidater för företaget att använda för att hantera loggmeddelanden.

För att förbättra undersökningen ytterligare rekommenderas även att utföra pre-
standatester för ett helt nätverk. Då prestandatesterna som utförts endast gjorts
lokalt på en dator kan inga slutsatser göras för hur prestandan påverkas av sök-
ningar och indexering i nätverk med ett flertal servrar som genererar loggmed-
delanden. Därmed behövs prestandatester göras för ett helt nätverk för att vida-
re slutsatser för hur logghanteringssystemen skulle prestera i praktiken ska kun-
na dras.

Något som också kan göras i framtida arbete är att låta användbarhet ingå i un-
dersökningen. Användbarhet har inte ingått i undersökningen som utförts och
det har därför inte dragits några som helst slutsatser kring hur användbarheten
är i dessa system. Användbarhet är en viktig del att uppmärksamma för att för-
bättra undersökningen och kunna uppnå det syfte som undersökningen har.

5.4 Etiska aspekter

Om företaget Telia väljer att implementera ett av dessa system i organisationen
för att hantera loggmeddelanden så kan företagets problem lösas och dess be-
hov uppfyllas. De anställda kan komma att kunna arbeta effektivare med att se
över tjänsternas användning. Tjänster som inte används över huvud taget kan
komma att tas bort och servrar som exponerar/lagrar dessa som drar energi kan
istället användas som lagringsutrymme för loggmeddelanden eller stängas ner.
På så vis  kan användning av ett  logghanteringssystem innebära att  företaget
drar ner på utgifter för elförbrukning och det kan även vara en investering för
miljön. 
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Men det är inte bara Telia som företag som kan använda logghanteringssystem,
även andra företag och organisationer som gör detta kan på så vis spara in re-
surser och kostnader i form av exempelvis personal som idag arbetar med un-
derhåll av tjänster och logghantering. Denna personal kan istället exempelvis
placeras ut på andra utvecklingsprojekt eller liknande för att därmed öka effek-
tiviteten. Negativa påföljder är att denna personal kan komma att bli varslad då
loggmeddelanden istället hanteras av ett system. Det kan även ha negativa på-
följder i långa loppet att använda ett logghanteringssystem. Företaget kan idag
tänkas ha en hög säkerhet över känslig data så som personnummer och annan
personlig information. Denna säkerheten kan äventyras då företaget implemen-
terar ett nytt system. Om inte människor som använder sig av systemet tar sitt
ansvar kan  känslig data exponeras och dataintrång kan ske så att obehöriga får
åtkomst till känslig data. Detta är inte bara negativt för företaget utan också för
människors integritet. Av denna anledning krävs det att människor som använ-
der sig av system tar ansvar och har den kunskapen som krävs för garantera
människors säkerhet. 
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