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Abstract 
 

Purpose – The purpose of this study is to recommend a database and its belonging database 

model which is optimized for a sensor system. There is a lack of comparisons for databases 

and data models for bigger sensor systems. The study also brings scientific support for whom 

wishes to build a sensor system like the one which is included in this paper. 

 

Method – This paper starts with a literature study, which purpose is to choose the databases 

and the database models to be included in the comparison. To achieve the purpose of the 

study, a quantitative approach has been chosen. The study follows the steps that defines an 

experimental study within software development according to Shari Lawrence Pfleeger. Four 

predefined cases are used to compare the databases and the different database models which 

has been obtained in the literature study. 

 

Findings – The literature study shows that Time Series DBMS is the recommended database 

model to use for implementing sensor systems. The findings of the study also show that 

TimescaleDB is the preferable database over InfluxDB in four of four predefined cases. The 

null hypothesis which has been admitted is rejected and the alternative hypothesis is accepted 

at 1% significance level.  

 

Implications – The implications of the paper is to enhance the knowledge about Time Series 

DBMS, specifically of TimescaleDB and InfluxDB for sensor systems. The result can be 

implemented and used when resembling sensor systems are created. According to the result of 

the experiment it is shown that TimescaleDB is better than InfluxDB for sensor systems with 

similar datastructure. 

 

Limitations – Two Time Series DBMS (TimescaleDB and InfluxDB) were used in the 

experiments in this paper. The experiments was is carried out in Azure and is limited to 10 

vCPU:s that a standard account have access to. There were not many beacons available to use 

for creating testdata. Files with corresponding data that the beacon sends out was created to 

simulate beacons.  

 

Keywords – Time Series DBMS, NoSQL, RDBMS, TimescaleDB, InfluxDB, Sensor 

systems 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syfte – I problembeskrivningen framgår att det finns brist på vetenskapligt underlag för vilken 

sorts databas som är optimal att använda för ett sensorsystem. Det saknas jämförelser av 

prestanda mellan olika databaser och datamodeller i större sensorsystem. Studiens syfte är: ”Att 

rekommendera en databas och tillhörande databasmodell som är optimerad för ett 

sensorsystem” 

Metod – Studien inleds med en litteraturstudie för att genom teorin välja databas och 

databasmodeller som ska ingå i studien. För att uppnå syftet har en kvantitativ ansats valts. 

Studien följer de steg som Shari Lawrence Pfleeger definierar som en experimentell studie inom 

mjukvaruutveckling. Fyra fördefinierade fall används för att jämföra databaserna med olika 

databasmodeller som erhållits i litteraturstudien.  

Resultat - Litteraturstudien visar att Time Series DBMS är den databasmodell som 

rekommenderas att användas i ett sensorsystem. Studiens resultat visar att TimescaleDB 

presterar bättre än InfluxDB i fyra av fyra fördefinierade fall. Nollhypotesen som har ställts upp 

förkastas och en mothypotes antas vid 1% signifikansnivå.  

Implikationer - Studiens implikationer är att öka och fylla vissa kunskapshål kring Time 

Series DBMS, specifikt TimescaleDB och InfluxDB för sensorsystem. Resultatet kan 

tillämpas och användas när liknande sensorsystem skall implementeras. Enligt experimentets 

resultat visar det att TimescaleDB är bättre än InfluxDB för sensorsystem med liknande 

struktur. 

Begränsningar – Två Time Series DBMS (TimescaleDB och InfluxDB) ingår i denna studie 

som experimenten utfördes på. Experimenten utföres i Azure och var begränsade av de 10 

vCPU:erna ett standardkonto har tillgång till att använda. Det fanns inte tillgång till ett stort 

antal beacons för att generera data till experimenten, så filer med motsvarande data skapades 

för att simulera beacons.   

 

Nyckelord - Time Series DBMS, NoSQL, RDBMS, TimescaleDB, InfluxDB, Sensorsystem 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Internet Of Things (förkortning IoT) har blivit mer populärt de senaste åren och det innebär 

att fysiska produkter kopplas upp mot Internet. IoT berör de öppna 

kommunikationsprotokollet Bluetooth. Protokollet används av bland annat smartphones, 

surfplattor och datorer för att kunna kommunicera med produkter i sin närhet [1]. Fysiska 

sensorer som använder sig av Bluetooth kan kommunicera med t.ex. en smartphone och 

identifiera sig med ett ID samt skicka över annan relevant data (som t.ex. temperatur, 

acceleration). Bluetooth Low Energy Beacons (fortsättningsvis beacons) är små sändare som 

fungerar som en fyr och skickar ut data över radiosignaler med hjälp av Bluetooth. De skickar 

ut ett unikt ID över radiosignaler för att enheter i närheten ska kunna identifiera vilken beacon 

som finns nära. Ytterligare sensorer kan vara installerade på en beacon för att skicka ut data 

om omgivningen, till exempel accelerometer, termometer, magnetometer, luxmätare etc. 

Sensorerna kan skicka ut data varje sekund upp till flera hundra gånger per sekund. (se 3.4 

Bluetooth Low Energy Beacon).  

Data ackumuleras snabbt på grund av den snabba hastigheten som beacons skickar ut 

sensordata. Av endast en beacon som skickar ut sensordata 4 gånger per sekund blir det 345 

600 gånger under ett dygn. Vid större sammansättningar av sensorsystem där flera tusen 

beacons används kan det uppstå problem när informationen ska sparas och hanteras. Om 12 

000 beacons skickar ut data 4 gånger per sekund genererar de 4 miljarder sensorpaket per 

dygn, detta måste ett sensorsystem behandla. Till exempel en Estimote Proximity Beacon, 

som har 13 sensorvärden, skulle generera 52 miljarder värden som ska sparas per dygn.  

För att kunna hantera stora mängder sensordata som skrivs till databasen i hög frekvens, bör 

ytterligare undersökning utföras. Framförallt för hur data ska struktureras och vad för databas 

eller databashanteringssystem (Database Management System, härefter kallat DBMS) som 

bör användas. Ett DBMS är ett program som hjälper användare att lagra och sköta innehåll i 

databasen. Exempel på några olika DBMS som är inom ramen för Relationsdatabaser 

(RDBMS) är Microsoft SQL Server, PostgreSQL och MySQL. NoSQL databaser är ett annat 

alternativ med annan databasmodell än RDBMS som också bör undersökas för att hantera 

data för ett sensorsystem.   

Ett sensorsystem innefattar flera tusen beacons som enskilt skickar sensordata flera gånger per 

sekund till en databas. När sensorsystem nämns vidare i studien syftar detta till denna 

definition.  

 

1.2 Problembeskrivning 

 

 

Det specifika problemet är att det finns brist på vetenskapligt underlag på vad för sorts av 

databas som är optimal att använda för ett större sensorsystem. 

 

Sensorsystemet kräver att data kan skrivas in i databasen i snabbare takt än vad sensorerna 

skickar ut data. Om databasen inte kan göra insättningar snabbare än data genereras fylls en 

buffer upp som tillslut kommer krascha databasen eller aldrig kommer kunna hinna ikapp. 

Data sätts in kontinuerligt i sensorsystemet och samtidigt ska användare kunna läsa data från 



 

databasen för att få ut information om sensorerna. Vid uppbyggnad av ett sådant sensorsystem 

är det kritiskt att rätt databas väljs för att systemet ska fungera. Utan djupare kunskap 

försvåras valet av databas vid skapande av ett nytt sensorsystem. Det finns många olika 

databaser som använder sig av olika databasmodeller för att spara data, som bland annat 

Relationsdatabaser eller NoSQL.  

 

Generellt är NoSQL databaser optimerade för key-value data och RDBMS är inte det. Av 

flera testade NoSQL databaser presterade inte alla bättre tidsmässigt än RDBMS i läs- och 

skrivoperationer. Av de testade NoSQL databaserna (MongoDB, RavenDB, CouchDB, 

Cassandra, Hypertable) är det stor skillnad i hur lång tid motsvarande operationer tog att 

exekvera (läs, skriv och radera) [2]. 

 

En jämförelse mellan RDBMS och NoSQL för lagring av sensordata visar att ingen av 

databaserna Cassandra, MongoDB eller PostgreSQL är den optimala databasen för 

sensordata. De lyfter fram att ingen av databaserna presterar bättre än motparterna i både läs- 

och skrivoperationer [3].  

 

För prestanda vid insättning av sensordata mellan RDBMS, NoSQL och NewSQL visar också 

på att varje databas har sina olika fördelar i jämförelse med varandra. När datamängden och 

klienter som läser från databasen ständigt ökar visar NoSQL ett bättre resultat tidsmässigt än 

RDBMS. För skrivoperationer presterar NoSQL mycket bättre än RDBMS i det experiment 

som utförts [4].    

 

Av den tidigare forskningen som tagits upp i problembeskrivningen kan inte ett svar 

formuleras om vilken databas och databasmodell som är effektiv (tidsmässigt) för ett 

sensorsystem. Problemet kan formuleras: vilken databas med vilken databasmodell som 

lämpar sig bäst för sensorsystem med kraven:  
 

● Flera tusen sensorer där sensordata måste sparas flera gånger per sekund.  

● Frågor mot databasen ska kunna ställas inom rimlig tid mot en tabell med 

tiotals miljoner datapunkter. Där rimlig tid anses som ett intervall på ett fåtal 

minuter eller sekunder, inte flera timmar eller dagar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Problembeskrivningen framhäver att det finns brist på vetenskapligt underlag för vilken sorts 

databas som är optimal att använda för ett sensorsystem. Framförallt saknas jämförelser för 

prestanda mellan olika databaser och databasmodeller för större sensorsystem. Med 

svårigheter att hitta rekommenderade databaser och datamodeller för sensorsystem är syftet 

med denna studie: 

 

”Att rekommendera en databas och tillhörande databasmodell som är optimerad för 

ett sensorsystem” 

  

För att uppnå detta syfte utförs en litteraturstudie för att klargöra vilka olika typer av 

databasmodeller som är möjligt att använda till ett sensorsystem. 

  

Därav är första frågeställningen: 



 

● “Vilka olika typer av databasmodeller rekommenderas för sensorsystem med flera 

tusen sensorer där sensordata måste sparas flera gånger per sekund?” 

För att utvärdera prestandaskillnader i uppladdning/nedladdning för databaser med olika 

databasmodeller. Databaserna som ska utvärderas erhålls i litteraturstudien. 

 

Därav är den andra och tredje frågeställningen: 

● “I vilka fördefinierade fall uppstår skillnader i prestanda vid uppladdning av data till 

två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för sensorsystem?” 

 

● “Vilka skillnader i prestanda uppstår vid frågor för att hämta motsvarande data från 

två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för sensorsystem?” 

1.4 Omfång och avgränsningar 

 

Studien avser att ta fram information om databaser och databasmodeller som är optimerade för 

sensorsystem. En jämförelse kommer genomföras på två representativa databaser med olika 

databasmodeller för att kunna uppnå studiens syfte. Med representativa databaser menas de 

ledande inom respektive databasmodell.  

 

De databaser som kommer ingå i studien kommer att konfigureras med hjälp av den 

dokumentation som finns tillgänglig hos utgivarna. Detta gäller även insättningar och frågor 

som hanteras av databasen. Denna avgränsningen genomsyrar även de experiment som 

kommer utföras i studien.  

 

För att kunna testa databaserna utan att ha tillgång till ett stort antal beacons kommer dessa 

simuleras med testdata, som sparas med samma struktur i filer. Experimenten kommer utföras 

på virtuella maskiner på Microsoft Azure för att få tillgång till den hårdvara som krävs. Ett 

standardkonto på Azure med en “Pay-as-you-go” kontoplan går det att använda maximalt 10 

vCPUs. För att vara kostnadseffektiv så valdes klassen DS12 i storleksklassen “small” som 

VM. Detta kan också ses som en begränsning för den hårdvara som används i experimentet. 

 

1.5 Disposition 
 

Introduktionen - inledning av studien ger en överblick av det problem som studien innefattar. 

Syftet och frågeställningar lyfts fram för att definiera vad exakt som ska undersökas och hur 

frågeställningarna skall besvaras. Sedan diskuteras omfång och avgränsningar för studien. 

 

Metod och genomförande - ger en överblick av hur studien är tänkt att utföras och vad för 

metoder som ska användas för att kunna svara på frågeställningarna.  

 

Teoretiskt ramverk - berör teorier om databaser, databasmodeller och sensorsystem som är 

relevanta för att ge en kunskapsgrund i de ämnen som studien undersöker. Här kommer två 

databaser med olika strukturer väljas för att kunna utföra experiment delen i studien som 

svarar på andra och tredje frågeställningen. 

 

Experiment - kommer ta hänsyn till de databaser som valts ut och dess dokumentation för att 

sätta upp ett experiment med en rättvis jämförelse av prestanda i olika fördefinierade fall. 

 

Empiri - Visar resultat för de fördefinierade fall som databaserna testats i under experimentet.  



 

 

Analys - Tar upp och analyserar empirin för respektive frågeställning.   

 

Diskussion och slutsatser - Här diskuteras resultatet och hur studien kom fram till de 

slutsatserna.  

  

 

 

 

 



 

2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 

besvara studiens frågeställningar. 

 

 
 

Figur 1 - Visar koppling mellan frågeställning och metod. 

 

Den första frågeställningen: “Vilka olika typer av databasmodeller rekommenderas för 

sensorsystem med flera tusen sensorer där sensordata måste sparas flera gånger per 

sekund?” besvaras genom en litteraturstudie som utförs under arbetsprocessen.  

 

Den andra frågeställningen: “I vilka fördefinierade fall uppstår skillnader i prestanda vid 

uppladdning av data till två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för 

sensorsystem?” besvaras genom experiment som genererar data, vilket sedan analyseras 

kvantitativt med statistiska metoder. 

 

Den tredje frågeställningen: “Vilka skillnader i prestanda uppstår vid frågor för att hämta 

motsvarande data från två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för 

sensorsystem?” besvaras genom experiment som genererar data, vilket sedan analyseras 

kvantitativt och jämförs i relation till prestation. 

 

 

2.2 Arbetsprocessen 

 

 
Figur 2 - Studiens arbetsprocess. 



 

 

Första delen i arbetsprocessen är till för att identifiera ett problem och bestämma 

frågeställningar och syfte för studien. För att kunna tillföra kritisk kunskap om databaser och 

sensorsystem utförs en litteraturstudie. En nollhypotes ställas upp inför hypotesprövningen 

som sker efter datainsamlingen. Scenarion med datamängderna anger den storlek som 

kommer användas till experimenten. Miljön för experimentets utförande konstrueras och 

verifieras så att de är lämpliga och utgör en rättvis grund för båda databaserna. Därefter  

kommer experimenten genomföras och studiens empiri kommer samlas in. Empirin 

analyseras för att förstå och kunna verifiera vad resultatet blev.  

 

Hypotesprövning används som statistisk metod för att anta eller förkasta en nollhypotes 

baserat på data som experimentet genererar. Med resultaten och vad hypotesprövningen visar 

kan slutsatser dras och en diskussion föras (se figur 2 nedan).  

 

2.3 Ansats 

 

För att uppnå syftet kommer en kvantitativ studie att genomföras med hjälp av experiment. En 

kvantitativ studie innebär att data samlas in genom till exempel en enkät eller experiment som 

sedan omvandlas till numeriska värden. Den data som samlas in under studiens experiment 

kallas primärdata och data från andra publikationer kallas sekundärdata [5], vilket också kan 

vara kvalitativt. När primärdata samlats in kommer dessa analyseras med statistiska metoder. 

Fördelen med kvantitativa studier är att de kan ge en god översikt av ett fenomen [5]. 
 
För den första frågeställningen används en kvalitativ ansats för att svara på den genom att 

utföra en litteraturstudie. Studien tar en kvantitativ ansats tas för att svara på andra och tredje 

frågeställningen med hjälp av analyserad data som genererats från experimenten.  

 

2.4 Design 

2.4.1 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien genomförs genom att välja ut forskningsdatabaser inom datavetenskap och 

använda fördefinierade sökord för att hitta publikationer. Av resultaten kommer titeln och 

sammanfattningen/abstract läsas igenom för att avgöra om publikationen är relevant. De 

publikationer som är relevanta kommer granskas och aktuella teorier i publikationerna 

kommer sammanfattas. De databaser som används är: IEEE Xplore Digital Library, ACM 

Digital Library, DiVA och Primo. För att hämta information om databaser som erhålls i 

litteraturstudien kommer utgivarnas dokumentationer för databaserna användas för den 

versionen som används i studien. 

 

2.4.2 Metod för studien 

 

För att uppnå syftet med studien och kunna jämföra databasmodellerna så har metoden 

experiment valts. Scenarion för olika datamängder har konstruerats för att skapa en relevant 

jämförelse mellan databasmodellerna, vilket de steg som ett experiment består av kan 

användas för att generera empiri för studien. Experiment har valts som metod för tidigare 



 

studier med liknande utgångspunkt med jämförelser av tekniker har valt att använda 

experiment som metod [2,3,4].      

 

Experimentet som utförs i denna studie följer Shari Lawrence Pfleeger metod, som anser att 

en experimentell studie inom mjukvaruutveckling består av några steg som utgör betydelsen 

av ett experiment [6]: 

1. Uppfattning 

 

Första steget är att bestämma vad som ska genomföras och vad för kunskap som genereras 

genom experimentet. Även tydligt definiera vad målet är med experimentet och den 

avsikt som slutsatsen skall bevisa, till exempel som att ett annat verktyg är bättre än de 

andra. Anledningen till att definiera det tydligt är för att kunna evaluera resultaten i 

slutet av experimentet. Ett sätt att göra det är att först ställa sig en fråga som man vill 

ha svar på, sedan utforma ett experiment som kommer svara på den frågan. 

 

 

2. Design 

 

När målet med studien är tydligt måste en formell hypotes ställas upp. Det finns generellt 

två olika hypoteser som kan ställas: Nollhypotesen eller den experimentella/alternativa 

hypotesen. Nollhypotesen antar att det inte finns någon skillnad mellan de två olika 

teknikerna (även metoderna, verktyg, miljöer eller andra mätbara punkter.) med 

hänsyn till den beroende variabeln som mäts (ofta prestanda). Den hypotesen anses 

vara sann tills motsatsen kan bevisas av den data som samlas in. Om nollhypotesen 

inte är sann tas den alternativa hypotesen fram som föreslår att det finns en större 

skillnad mellan de två teknikerna. 

 

3. Förberedelse 

 

Alla förberedelser för att kunna genomföra experimentet ingår i steget förberedelser. Detta 

innefattar moment som konfigurering av hårdvara, producera testprogram och skapa 

scenarier för de experiment som skall utföras. I denna fas är det också viktigt att skapa 

dokumentation för hur experimentets förberedelser sker och skall utföras. Om det är 

möjligt ska en testkörning av experimentet genomföras för att säkerställa att planen 

fungerar och dokumentationen är förståelig.  

 

4. Genomförande 

 

I genomförande steget utförs experimentet. Den dokumentation som skapades i 

föregående steg följs sedan i denna fas. Genomförandet ska även utföras i identiska 

miljöer och ha samma förutsättningar för att jämförelsen av resultaten ska vara giltig. 

 

5. Analys 

 

Analysfasen består av två delar. I första delen granskas data som genererats från 

experimentet för att garantera att datan är korrekt. Sedan struktureras den data som en 



 

del av processen för att testa hypotesen. I andra fasen analyseras data för att kunna 

förkasta eller acceptera nollhypotesen med hjälp av statistiska metoder. 

6. Spridning och beslutsfattande 

 

När analysfasen avlsutats kan en slutsats kring hur resultatet kan ha påverkats av olika 

faktorer. Dokumentation förs hur experimentet har genomförts för att kunna återskapa 

det. Programmen som använts under studien noteras version, plattform och 

försäljare/företag av mjukvaran. 

2.4.3 Design för experiment 

2.4.3.1 Scenarion för datamängd 

 
Vid användning av beacons som skickar ut sensordata flera gånger per sekund blir det mycket 

data snabbt (se Tabell 1). Med endast en beacon som skickar ut sensordata 4 gånger per sekund 

blir det 345 600 rader under ett dygn. Vid större sammansättningar av sensor system där flera 

tusen beacons/sensorer används måste infrastrukturen väljas noggrant för att stödja exemplet i 

Tabell 1 med 12 000 beacons som genererar ca 4 Miljarder rader per dygn. 
 

Beacons 1 1 000 4 000 12 000 

Rader/s 4 4 000 16 000 48 000 

Rader/h 14 400 14 400 000 57 600 000 172 800 000 

Rader/dygn 345 600 345 600 000 1 382 400 000 4 147 200 000 

Tabell 1 - Visar hur antalet rader ökar med antalet beacons, som samlar in sensorvärden fyra 

gånger per sekund. 
 

En beacon kan ha flera sensorer som skickar ut data i ett gemensamt sensorpaket. Estimote 

Proximity Beacon (se teoretiskt ramverk 3.4) som använts i denna studie, har 13 sensorvärden 

som kan skickas ut. I databaserna läggs en tidsstämpel och en identifierare till (för att veta 

vilken beacon som sensor värdena tillhör och tiden de togs) som blir 15 värden totalt. För endast 

en beacon blir det 60 värden per sekund som ska sparas i databasen. Med samma exempel som 

i Tabell 1 visar Tabell 2 hur många värden som sparas i databasen varje sekund, timme och 

dygn:  
 

Beacons 1 1 000 4 000 12 000 

Värden/s 60 60 000 240 000 720 000 

Värden/h 216 000 216 000 000 864 000 000 2 592 000 000 

Värden/dygn 5 184 000 5 184 000 000 20 736 000 000 62 208 000 000 

Tabell 2 - Visar hur antalet värden databasen behöver hantera ökas med antalet beacons, som 

genererar 15 värden fyra gånger per sekund. 
 

Genom exemplet i tabell 1 och 2 har tre stycken scenarier tagits fram för att bestämma den 

mängd av data som används i denna studie:  

 



 

● Scenario 1: En Miljon rader (15 miljoner värden) 

o Motsvarar ca 70 beacons som skickar sensordata 4 gånger/sekund i en timme 

 
● Scenario 2: Tio Miljoner rader (150 miljoner värden) 

o Motsvarar ca 700 beacons som skickar sensordata 4 gånger/sekund i en timme 

 
● Scenario 3: 57 Miljoner rader (855 miljoner värden) 

o Motsvarar ca 4000 beacons som skickar sensordata 4 gånger/sekund i en 

timme 

 

De bygger på hur många rader data som databasen kan ta emot och hur effektivt den sparar 

data på kortast tid. Antalet rader bestämdes genom att stegvis öka antal miljoner rader som 

sätts in för att kunna se om det finns ett linjärt sammanband på de två scenarierna. Det sista 

scenariot bygger på ungefär hur många rader 4000 beacons genererar på en timme. Följande 

beskrivning resulterade i dessa scenarion:    
 

2.4.3.2 Fall 

 

För att kunna utföra och jämföra databaserna kvantitativt så har fyra fall tagits fram för att 

kunna besvara den andra och tredje frågeställningen.  

 

Vilken databas av X eller Y presterar bäst av dessa fyra fall: 

 

1. Insättning av 1 miljon rader sensordata med 15 värden per rad.  

a. Kortast tid. 

b. Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

c. Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 

2. Insättning av 10 miljon rader sensordata med 15 värden per rad. 

a. Kortast tid. 

b. Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

c. Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 

3. Insättning av 57 miljon rader sensordata med 15 värden per rad. 

a. Kortast tid. 

b. Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

c. Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 

4. Prestanda vid att returnera resultat snabbast för motsvarande förfrågningar mot 

databaserna med 57 miljoner rader i testmängd. 

 

Alla fall kommer genomföras 3 gånger för att säkerställa ett icke temporärt resultat. Fall 1-3 

syftar till att besvara den andra frågeställningen och för de fallen ställs en hypotes upp efter 

rekommendation från litteraturstudien (se Hypotesprövning 4.4) och antas vara sann tills 

motsatsen kan bevisas. Om hypotesen kan antas eller förkastas beror på hur resultatet blir i 

fall 1-3 som definierats. Fall 4 tillhör den tredje frågeställningen och resultatet kommer 

redovisas med den procentuella skillnaden av medelvärdet för totaltiden mellan motsvarande 

frågor.  



 

2.4.3.3 Design för experimentets infrastruktur 

 

Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft som består av olika on-demand tjänster 

som möjliggör att använda resurser när man behöver de (t.ex. en virtuell maskin). Testerna 

utförs på virtuella maskiner på Microsoft Azure för att få tillgång till den hårdvara som krävs. 

Med ett standardkonto på Azure med en “Pay-as-you-go” kontoplan går det att använda 

maximalt 10 vCPUs. Med hänsyn till den ekonomiska aspekten för att skapa en VM så valdes 

klassen DS12 i storleksklassen “small”. Med de två begränsningarna bedömdes det att den 

virtuella maskinen DS12_v2 skulle användas för den har stöd för 12800 IOPS (Input/output 

operationer per sekund) och hade högt antal på både vCPUs samt RAM.   
 

VM SIZE FAMILY VCPUS RAM 
(GB) 

DATA 
DISKS 

MAX IOPS TEMPORARY 
STORAGE 

PREMIUM DISK 
SUPPORT 

DS12_v2 Memory 

optimize

d 

4 28 16 12800 56 GB Yes 

Tabell 3 - Specifikation på Virtuella maskinen DS12_v2 som använts under testerna. 

 
De virtuella maskinerna skapas på samma datacenter under samma nätverk vilket minskar 

fördröjningen och påverkar experimentets utfall i minsta möjliga mån. För att utesluta detta 

problem gjordes ett ping test mellan maskinerna på datacentret som visade en svarstid på 

mindre än 0.05 ms. Det är en godtagbar svarstid med god marginal som inte kan påverka 

experimentet. 

      Tre stycken VM skapades för att utföra testerna. En maskin används för att agera klient 

till de två databasservrar för databas X och Y (gröna boxen i figur 3). Vardera databasserver 

fick tre stycken 1 TB premium SSD diskar som konfigurerades till raid0. En premium SSD 

klarar 5000 IOPS som möjliggjorde den valda virtuella maskinen DS12_v2 kunde komma 

upp i sin maxgräns på 12 800 IOPS.     

 

Figur 3 - Infrastrukturen för experimenten i Microsoft Azure. 

 

Alla virtuella maskiner har Ubuntu Server 18.04 LTS som operativsystem som är installerat 

på en separat OS-disk skiljt från raid0 diskarna. Vid skapandet av virtuella maskinerna valdes 

accelererat nätverk och nätverksinställningarna sattes till öppet för att IP och portar (VM 

kommer endast vara igång under de perioder databaserna testas). 

 



 

2.4.3.4 Formler för hypotestest 

 

Statistik delas in i Beskrivande statistik och Analytisk statistik, då denna studie syftar till att 

jämföra två databasmodeller innefattas detta av analytisk statistik. Inom analytisk statistik 

finns sambandsanalys och jämföranden. Då dessa populationer är framtagna under samma 

experiment med identisk miljö kan dessa jämföras med hjälp av signifikansanalys. 

Populationerna visar sig vara normalfördelade, därför används ett parametriskt test, därav 

kommer följande formler att användas för signifikansanalys (hypotestest) [7]: 

 

 
Figur 4 - Nollhypotes 

 

Nollhypotesen är ett antagande om den oberoende variabeln. Enligt figur 4 visar 

nollhypotesen (𝐻0) detta antagande genom att µ är ekvivalent med µ0. Nollhypotesen antar att 

det inte finns någon skillnad mellan de två olika variabler som jämförs. Denna hypotes antas 

sann tills motsatsen kan bevisas genom den data som genereras via t.ex. ett experiment. Om 

nollhypotesen inte är sann antas mothypotesen som föreslår att det finns en skillnad mellan 

variablerna vid en viss signifikansnivå (säkerhet). Mothypotesen kan beskrivas på olika sätt 

beroende på resultatet, vilket visas i figur 5. 

 

   
Figur 5 – Mothypoteser 

 

 

 
 

Figur 6 - Formelblad Matematisk Statistik, Hypotestest - Parametriska metoder 

 

Figur 6 visar formeln för en parametrisk metod då standardavvikelsen är känd vilket 

representeras med 𝜎, och de populationer som jämförs är normalfördelade. Tabellvärdet som 

motsvarar signifikansnivån som hypotesen antas för har variabeln 𝑧0. 𝑥 är medelvärdet för 

den population som testas. µ0 är i detta fall den oberoende variabeln som testet utförs med 

hjälp av och 𝑛 är populationens storlek. 

 

   
Figur 7 & 8 - Härleda formeler för testvariabeln 

 



 

Formeln som används för att utföra det parametriska testet beskrivs i figur 7 och 8. Notera att 

populationerna som jämförs har unika värden för medelvärde (𝑦, 𝑥) och standardavvikelse 

(𝜎). Populationerna har samma storlek (𝑛) vid jämförelse.  

 

 
Figur 9 - Normalfördelningens kvantiler för olika signifikansnivåer. 

 

Ur empirin från experimentet kan medelvärde (𝑦, 𝑥), standardavvikelse (𝜎) och populationens 

storlek (𝑛) beräknas för de olika populationerna. Värdena kan sättas in i formeln (figur 7 & 8) 

med tabellvärdet för vald signifikansnivå (figur 9). Vid ett jämförande från resultatet och 

nollhypotesen kan det avgöras om den ska antas eller förkastas.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien sker genom att granska och analysera forskningsdatabaser, studielitteratur 

och relevant dokumentation från företag. Forskningsdatabaserna som har använts är: IEEE, 

ACM Digital library, Primo. I de databaserna, med hjälp av sökord, har vetenskapliga 

publikationer valts ut som är relevanta till studien. Sökorden har använts med AND/OR 

operator mellan de för att få fram relevanta träffar. De sökord som använts är: 

 

Relationsdatabaser NoSQL Time Series Database IoT Övrigt 

RDBMS NoSQL-DBMS TSDB IoT Bluetooth 

SQL Normalization Normalization Sensor BLE Beacons 

Normalization Data modelling … Storage Database testing 

… NoSQL … Database Databasmodell 

Tabell 4 - Visar sökord som använts för att hitta publikationer. 

 

Information om databaser med olika databasmodeller som ska ingå i studien hämtas från 

tillverkarens dokumentation. Databaserna som information hämtas om erhålls i 

litteraturstudien. 

 

2.5.2 Experiment 

 

I denna studie så har en Estimote Proximity Beacon använts för att bestämma storleken på den 

sensordata som ska sparas (se Teoretisk ramverk 3.4). Det finns olika protokoll som kan 

skickas ut från denna beacon men Estimote Telemetry valdes då den skickar ut alla 

sensorvärden samlat från beaconen: 

 



 

Nummer Namn Värde Förklaring 

1 motionState 0 eller 1 (true/false) Om sensorn är i rörelse eller ej 

2 currentMotionStateDurationInSeconds Heltal Hur länge sensorn varit i rörelse 

3 previousMotionStateDurationInSeconds Heltal Hur länge den senaste rörelsen varade  

4 temperatureInCelsius Flyttal +/- Temperatur i Celsius med decimaler 

5 accelerationX Flyttal +/- Acceleration i X-led 

6 accelerationY Flyttal +/- Acceleration i Y-led 

7 accelerationZ Flyttal +/- Acceleration i Z-led 

8 normalizedMagneticFieldX Flyttal +/- Magnetiska fält rotationen X-led 

9 normalizedMagneticFieldY Flyttal +/- Magnetiska fält rotationen Y-led 

10 normalizedMagneticFieldZ Flyttal +/- Magnetiska fält rotationen Z-led 

11 batteryVoltageInMillivolts Heltal Batterikapacitet i mV 

12 uptimeInSeconds Heltal Sekunder från start av beacon 

13 ambientLightLevelInLux Heltal Ljus mätt i Lux 

Tabell 5 - Sensorvärden från en Estimote Proximity Beacon med Estimote Telemetry 

protokollet. 

 

För att kunna testa databaserna utan att ha tillgång till ett stort antal beacons kommer dessa 

simuleras med testdata av samma struktur i filer. Av den sensordata i tabell 5 ska ett script 

skapas för att generera motsvarande data i den mängd som behövs för att utföra de olika fall 

som ställts upp (1/10/57 miljoner rader sensorvärden). De olika filtyperna som används för att 

ladda upp data i batcher har valts baserat på utgivarens dokumentation och 

rekommendationer. 

 

 
Figur 10 - Visar tillvägagångssättet att generera testdata till experimenten. 

 

En fil med all testdata skapas först för att bara behöva generera den en gång. Det är inte 

effektivt att skicka över en så stor fil på flera GB direkt till en databas. För att skicka större 

mängder data till en databas delar man upp det och skickar det i batcher. Batchstorleken som 

används i denna studie är 10000 rader per fil. De mindre filerna skapas med ett bash-script 

som läser in 10000 rader i taget från den större filen och skapade en ny mindre fil av de (se 



 

figur 10). Bash-scriptet görs i de varianter som behövs för att de valda databasernas 

rekommenderade filtyp skapas på rätt sätt. 

      

För att testa databasen exekveras bash-scripts för att kunna skicka in filer med sensordata. 

Scriptet ska läsa in namnet på en fil i taget och skickar den till databasen. Tidtagning sker 

innan och efter varje batch insättning av sensordata till databasen. 

 

Testningen med frågor mot databasen sker med frågor som är anpassade för de båda 

databaserna. Frågorna är konstruerade för att vara mindre komplexa samt att liknande frågor 

kan förekomma vid användning av ett sensorsystem. Datamängden som ska finnas i databasen 

vid testningen är 57 Miljoner (fall 3, se Fall 2.4.3.2). För att ta hänsyn till om databasen 

cachar data så skickas samma fråga två gånger i rad, som kommer kallas COLD & HOT i 

denna studie. Då tre test ska utföras kommer det generera två resultat per test. Tidtagning 

startar när en request skickas iväg och stoppas när ett resultat har returneras. 

 

2.6 Dataanalys 

 

Studiens analys kommer delvis grundas i kvalitativ undersökning för första frågeställningen. 

För att besvara första frågeställningen “Vilka olika typer av databasmodeller rekommenderas 

för sensorsystem med flera tusen sensorer där sensordata måste sparas flera gånger per 

sekund?” presenteras kvalitativa data från litteraturstudien presenteras i teoretiskt ramverk 

och resultatet sammanfattas i analysen samt resultat. 

 

Studiens analys kommer att grundas i kvantitativa undersökningar på den data som genererats 

av experimenten som utförts. För att besvara andra frågeställningen “I vilka fördefinierade fall 

uppstår skillnader i prestanda vid uppladdning av data till två databaser med olika 

databasmodeller som är optimerade för sensorsystem?” kommer den data som genererats via 

fall 1,2,3 analyseras statistiskt. Data kommer efter att ha sammanställts att presenteras med 

tabeller och grafer som tydligt visar du de båda databaserna har presterat.  

 

För att besvara tredje frågeställningen “Vilka skillnader i prestanda uppstår vid frågor för att 

hämta motsvarande data från två databaser med olika databasmodeller som är optimerade 

för sensorsystem?” kommer resultatet i fall 5 analyseras med att räkna på medelvärdet för alla 

testers total tid. Sedan kommer den procentuella skillnaden av medeltiden jämföras mellan 

databaserna. Data som analysen får fram kommer presenteras med diagram.  

 

2.7 Trovärdighet 

Trovärdighet för studien uppnås genom att bygga upp validitet och reliabilitet [5]. Validiteten 

uppnås genom att litteraturstudien, datainsamlingsmetoden stämmer överens med de 

ämnesområden som problematiseringen, syftet och frågeställningarna anger. Teoriavsnittet 

används för att analysera empirin och diskussionen innefattar det syftet implicerar: att 

frågorna besvaras. Reliabiliteten bygger på att validiteten är hög, vilket resulterar i en hög 

reliabilitet.  

 

 

 



 

3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

 
Figur 11 - beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori. 

 

För att ge en teoretisk grund till frågeställningarna:  

1. “Vilka olika typer av databasmodeller rekommenderas för sensorsystem med flera 

tusen sensorer där sensordata måste sparas flera gånger per sekund?” 

 

2. “I vilka fördefinierade fall uppstår skillnader i prestanda vid uppladdning av data till 

två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för sensorsystem?” 

 

3. “Vilka skillnader i prestanda uppstår vid frågor för att hämta motsvarande data från 

två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för sensorsystem?” 

 

Alla frågeställningar är relaterade till följande områden i det teoretiska ramverket: Internet Of 

Things, Bluetooth, Bluetooth Low Energy Beacons, DBMS, Relationsdatabaser (RDBMS), 

NoSQL databaser, Time Series Databaser, TimescaleDB och InfluxDB. Samtliga behandlas 

för att förstå hur sensorerna och databaser fungerar. Hur olika databasmodeller som finns och 

databaser som är gjorda för tidsserier med sensordata fungerar.  
 

3.2 Internet Of Things 

 

Internet Of Things är en fras som myntades av Kevin Ashton år 1999, definitionen av det 

ursprungliga konceptet har ändrats mycket fram tills idag. Internet Of Things handlar om att 

fysiska produkter som är uppkopplade mot internet [8]. Data som finns tillgänglig på internet 

idag är framförallt genererad av människor. Ideén bakom Internet Of Things är att data skall 

genereras av saker istället för människor och på så sätt ge fördelar av olika slag.  

 



 

Fler tekniker omfamnas av konceptet Internet Of Things, några av dem är NFC, Bluetooth, 

Wifi, QR-koder och RFID. NFC, QR-koder samt RFID kräver någon form av fysisk produkt 

för att fungera. Medan Bluetooth och Wifi inte kräver någon fysisk koppling för att skapa en 

länk mellan internet och en fysisk “thing”. 

3.3 Bluetooth 

 

Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation över radiosignaler. Signalerna skickas i 

det olicensierade frekvensområdet 2.4 GHz - 2.5 GHz, vilket är det samma som till exempel. 

WiFi, trådlösa telefoner och mikrovågsugnar [1]. Bluetooths tänkta lösning är att undvika 

onödigt kablage mellan enheter som vill kommunicera, framförallt med bärbara enheter som 

mobiltelefoner [1]. Bluetooth SIG är den officiella organisationen som ansvarar för att driva 

utvecklingen av Bluetooth framåt. Den första specifikationen av Bluetooth (1.0) släpptes 1999 

och året efter kom första mobiltelefonen och headset m.m. med stöd för Bluetooth. Med 

Bluetooth 4.0 specifikationen kom Bluetooth Low Energy (även kallat Bluetooth Smart, BLE 

och Bluetooth LE) vilket erbjuder något under prestandan som Bluetooth “Classic” har men 

var mycket energieffektivare. Det har gjort att mindre trådlösa enheter till exempel beacons 

får längre batteritid då BLE tekniken används. 

3.4 Bluetooth Low Energy Beacons 

 

Det finns många olika varianter av beacons, nedan visas en bild på en variant. . En beacon 

består av ett batteri, kretskort och ett skyddande hölje (se Bild 1). 

 

  

 
Bild 1 - Estimote Proximity Beacons delar [9].  

  

En Bluetooth beacon utnyttjar envägskommunikation och skickar ut paket med information 

med jämna tidsintervall till enheter i närheten som stödjer Bluetooth. Detta innebär att en 

beacon inte känner till enheter i närheten utan endast skickar ut data. Accelerometer och 

termometer är exempel på sensorer som implementerats av tillverkarna Estimote och Ruuvi 

[9]. Det utökar användningsområdet och de lösningar som de kan användas till. 

 

 

 

 



 

3.5 DBMS 

 

Databashanteringssystem (Database Management System, härefter kallat DBMS) tillåter 

slutanvändare att hantera samtlig funktionalitet för en databas. DBMS fungerar som ett 

gränssnitt mellan databasen och användaren vilket underlättar arbetet med databaser genom 

ökad användarvänlighet. Exempel på funktionalitet en DBMS hanterar är att lägga till, 

uppdatera, radera data i databasen [10].  

 

Figur 12 - Bild som visar vilka förhållanden en applikation, DBMS och en databas har med 

en användare.  

Exempel på några olika DBMS är Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL Database. De 

är tre varianter av databaser som denna studie innefattar: Relationsdatabaser (RDBMS), 

NoSQL-DBMS och Time Series DBMS. De principer/garantier som RDBMS, NoSQL 

databaser och TS-DBMS strävar efter att följa är CAP-teorin, som står för [11]: 

● Consistency (Överensstämmande) - Alla som använder databasen ser samma data vid 

en given tidpunkt. 

● Availability (Tillgänglig) - Data ska kunna skrivas och hämtas obehindrat från 

databasen. 

● Partition tolerance (Partitionstolerans) - Om en del av systemet kraschar ska det inte 

påverka resten av systemet. 

Cap-teorin anger också att vilken tidpunkt som helst så ska bara ett distribuerat system 

uppleva två av de tre punkterna som teorin innehåller.  

● Consistency och Availability upplever till exempel RDBMS. 

● Availability och Partition Tolerance upplever till exempel DynamoDB, CouchDB och 

Cassandra. 

● Partition Tolerance och Consistency upplever till exempel MongoDB, HBase och 

Redis.  

 

3.6 Relationsdatabaser (RDBMS) 

 

Relationsdatabaser (RDBMS) bygger på databasmodeller med objekt som har 

relationer/förhållanden mellan varandra. Det gör att det går att hantera allt från enkla till 

väldigt komplexa datamodeller med speciella relationer mellan de objekt/tabeller som skapas. 

Edgar Codd skapade Relationsdatabasmodellen på 1960-talet, vilket han introducerade i en 



 

vetenskaplig skrift 1970. Efter publikationen har olika relationsdatabaser växt fram och blivit 

det mest populära och vanligaste varianter av DBMS. Utöver CAP teorin (som nämns i 3.2 

DBMS) följer RDBMS de principer som finns i ACID [11]: 

 

● Atomic (Atomisk) - Först när alla operationer i en transaktion är klara räknas den som 

klar, annars sker en rollback. 

● Consistent (Konsistent) - En transaktion kan inte krascha en databas, om operationen 

inte är tillåten sker en rollback. 

● Isolated (Isolerad) - Alla transaktioner är självständiga och kan inte påverka varandra. 

● Durable (Hållbar) - Under tiden en commit utförs kan ingen transaktion göra en 

rollback. 

 

Relationsdatamodellen består av tabeller med kolumner och rader. Kolumner i en tabell 

representerar en kategori av värden av en specifik datatyp. I figur 13 nedan har kolumnen 

AnställdID i Anställda en motsvarande kolumn AnställdID i Lön, med samma datatyp och 

värde. Genom att jämföra två olika tabeller som har en relation med samma ID, skapas en 

relation mellan de raderna. Det gör de möjligt att ställa en fråga mot databasen och få fram 

data som hör till en viss person från olika tabeller. Ett exempel på detta är tabellerna Anställda 

och Lön i figur 13 nedanför.    

 

 
Figur 13 - Exempel på relationsmodellen  

 

För att hämta data från en databas skickas en förfrågan som definierar de svar som skall 

returneras. För RDBMS används programspråket Structured Query Language (SQL) som är 

standard. En fråga för att hämta data i SQL kan byggas upp på många olika sätt och bli väldigt 

komplex. Ett exempel på en fråga kan vara att hämta alla rader i en tabell “Anställda” (Figur 

13): SELECT * FROM Anställda. Där stjärnan i detta fallet betyder hämta alla kolumner. Vill 

man bara hämta en anställds för- och efternamn kan frågas se ut såhär: SELECT Förnamn, 

Efternamn FROM Anställda.  

 



 

Normalisering är en teori för relationsdatabaser som används för att undvika att information 

dubbel lagras på olika ställen i databasen. Det görs i främst i de tre första normalformerna: 

1NF, 2NF, 3NF som motverkar redundans för de tabellerna som skapats [12].  

 

● 1NF (första normalformen) - En tabell som är i NF1 får bara innehålla atomära 

värden. De värden som finns ska delas upp i kolumner i det format/kategorier som 

värdena representerar (till exempel. Namn, ålder och adress) med ett värde i varje cell. 

● 2NF (andra normalformen) - En tabell som är i 2NF ska först vara i 1NF, sedan ska 

varje icke-nyckelattribut vara fullständigt funktionellt beroende av alla 

kandidatnycklar. Till exempel. Om det är en sammansatt nyckel i tabellen men en 

kolumn är endast beroende av en del av den nyckeln, då uppfylls ej 2NF 

● 3NF (tredje normalformen) - En tabell som är i 3NF ska först vara i 2NF, sedan får 

inget icke-nyckelattribut vara fullständigt funktionellt beroende av något annat icke-

nyckelattribut. Utan måste endast vara beroende av primärnyckeln eller en del av den.  

 

I vissa fall  är det inte fördelaktigt att normalisera till en för hög normalform då det kan 

påverka prestandan, eftersom det normalt tar längre tid att hämta från flera tabeller än vad det 

gör att hämta från en. Ett exempel är ett adressregister där man vill ha två värden i samma 

tabell (postnummer och ort), som strider mot 3NF men denna struktur gynnar prestandan [12].   

3.7 NoSQL databaser 

 

NoSQL har inte en formell definition utan är en term som används för att referera till icke-

relationsdatabaser (se kapitel 3.6 RDBMS). Termen innefattar också att de inte är baserade på 

någon relationsdatabas samt har möjlighet att hantera stora mängder data [13]. NoSQL 

databaser etablerades när relationsdatabaser inte kunde tillföra en lösning för problem med 

stora mängder data, Big Data (Definition av data när en viss mängd är ackumulerad, vanligen 

terabyte eller petabyte). Det behov av databaser som klarar av större mängder data grundas i 

att sociala medier och sökmotorer blivit stora och har fått ett behov av andra lösningar. Även 

för andra affärsområden till exempel sensordata för stora produktionslinjer i industrier, där en 

lösning för att snabbt se vad och var fel uppstår behövts för att snabbt kunna åtgärda detta. 

Det har resulterat i att många nya kategorier av databaser har växt fram och anges under 

samlingsnamnet: NoSQL [13]. 

 

Relationsdatabaser följer principen ACID vilket är svår att upprätthålla i NoSQL. Därav följer 

NoSQL BASE principerna som fortfarande följer CAP teorin men har följande basis [11]: 

 

● Basically Available (i princip tillgänglig) - Samtlig data är distribuerad, då ett fel 

inträffar kan systemet fortsätta operera.  

● Soft state (mjukt tillstånd) - Det finns ingen garanti för överensstämmande i systemet 

● Eventually consistent (eventuellt konsekvent) - När data inte är konsekvent så 

garanterar systemet att det tillslut kommer bli det.  

 

 



 

 

Det finns flera strukturer av NoSQL, de vanligaste är [13, 14]: 

 

● Grafdatabas 

● Key-Value lagring 

● Dokumentdatabas 

● Kolumnlagring 
  

Grafdatabas är en form av databasmodell som baseras på en graf modell. Ett exempel på en 

grafdatabas är Neo4j som använder sig av noder som ett huvudelement. Dessa noder har en 

relation till andra noder, noderna kan ha en eller flera egenskaper. Noderna har även en etikett 

som beskriver rollen för den specifika noden, till exempel “människa”, “djur”, eller “bil” [13]. 

  

Key-Value lagring är en form av databasmodell som liknar en “dictonary” eller ett “hash 

table” som är kända datastrukturer idag. Jämfört med en relationsdatabas med fördefinierade 

relationer och strukturer behandlar key-value databaser data som en enda samling som har ett 

fält för varje datapunkt. Vissa grafdatabaser använder key-value lagring som en del av den 

redan befintliga modellen. Strukturen för detta ser ut på liknande vis: (<nyckel>, <värde>) där 

nyckeln är unik och kan vara av alla olika datatyper så länge den kan testas likhet. [14] 

  

Dokumentdatabas är en form av databasmodell som använder sig av en dokument liknande 

struktur. MongoDB är ett exempel som använder sig av denna databasmodell, specifikt så 

liknar det ett JSON dokument. Detta gör att fälten inom strukturen kan variera från instans till 

instans. Dokument modellen gör även att de är enkelt att hantera data då objekt i en viss 

applikation också är kopplade till data i databasen [14]. 

  

Kolumn-familj databasmodell baseras på kolumner istället för rader, vilket liknar traditionella 

relationsdatabaser. Till exempel kan en kolumn bestå av alla namn på ett företag och när 

hämtning för denna kolumn sker hämtas alla namn i denna kolumn. Fördelen med detta är att 

det kräver mindre tillgång till själva data och framförallt sökningen för en specifik datapunkt. 

Googles BigTable var en av de första kolumn-familj databaserna som släpptes 2006 [10]. 

 

Inom NoSQL finns det inga krav på en datamodell/normalisering för databasen utan data kan 

sparas hur som helst i en stor tabell. Men vanligast är att man sparar data i det format som 

applikationen som använder databasen vill komma åt data eller den data som används mest 

frekvent [13].   

 

Det finns några för- och nackdelar med NoSQL databaser som är värda att nämna [13].  

Fördelar: 

● Hög skalbarhet: När skalan uppåt vertikalt (bättre processor och mer minne) inte är så 

effektivt längre, vilket är vanligt att göra med RDBMS, så har NoSQL databaser 

designats för att skala horisontellt och använda sig av mindre och billigare servrar.  

● Hanterbarhet och administration:  NoSQL uppnår detta genom att ha automatiska 

reparationer, distribuerad data och lättare datamodeller. 



 

● Låg kostnad: Databasen är designad för att fungera med ett kluster av lågprisservrar 

vilket möjliggör användare att spara och hantera större mängder data vid en låg 

kostnad.   

● Flexibla datamodeller: NoSQL har en väldigt flexibel datamodell som gör att den kan 

hantera många olika kombinationer av data. De stödjer inte RDBMS datamodeller 

fullt ut vilket möjliggör att göra ändringar i datamodellen lätt i efterhand.  

Nackdelar: 

● Mogenhet: Många av NoSQL databaser som finns tillgängliga är ej produktions 

versioner med fundamentala funktioner som saknas. Vilket är viktigt att säkerställa vid 

val av databas.  

● Support: Det är många NoSQL databaser som är gjorda av start-ups och är open 

source, som medföljer begränsad support. 

● Begränsning vid frågor mot databas: För att följa kravet för skalning horisontellt kan 

det finnas begränsningar i strukturen för förfrågningarna mot databasen.  

● Administration: Även om NoSQL är utvecklat för att inte behöva någon administratör, 

krävs det mycket kunskap för att installera och underhålla en NoSQL server. 

Expertis: NoSQL utvecklas kontinuerligt vilket gör att det finns begränsad kunskap inom 

området i forum. 

3.8 Time Series DBMS 

 

Time Series DBMS är databaser som sparar data i tidsserier. Time Series data är användbart i 

de områden där man vill hitta användningsmönster eller en trend hos data som sparas under 

ett tidsintervall. Det finns varianter som är grundade i både RDBMS (TimescaleDB byggt på 

PostgreSQL) och NoSQL (InfluxDB). 

 

 
Graf 1 - Visar ett exempel av Time Series data över hur CO2 nivån har ökat under en 

tidsperiod. 

 

Time Series data är data som kollektivt representerar hur ett system, process eller beteende 

förändras över tid. Karaktärsdrag som Time Series data har är [15]:  

 

● Tid centrerad -  Dataposter har alltid en tidsstämpel. 

● Endast skrivoperationer - Stora majoriteten av operationer mot databasen är 

skrivoperationer. 



 

● Senaste data - Ny data som skrivs till databasen är troligast inom de senaste 

tidsintervallen. Väldigt sällan görs uppdateringar av tidigare insatt data i gamla 

intervall. 

 

Ett exempel på vad Time Series data kan vara är olika mätvärden som man sparar över tid, 

prestanda för en applikation, nätverksdata, sensordata, klick, transaktioner på marknaden och 

egentligen vad som helst som har mätvärden. Några specifika egenskaper för Time Series data 

är livscykelhanteringen, sammanfattning och omfattande skanningar av många dataposter 

[12].  

 

Hur stora de intervallerna är som data kan sparas i är sekundärt: det kan vara varje 

millisekund eller varje timme. Data behöver inte sparas regelbundet utan kan sparas 

oregelbundet, som till exempel när en speciell händelse sker. Ett exempel på en skillnad 

mellan relationsdatabaser och Time Series databaser är att uppdatering av befintlig data 

nästan aldrig sker med Time Series data. Istället för att skriva över data sker en helt ny 

insättning av data. När förfrågningar till databasen utförs är det alltid relaterat till att se 

förändringar över tid (för ett eller flera mätvärden). Det kan vara en krävande fråga som kan 

ta flera minuter för en relations- eller NoSQL-DBMS att få fram ett resultat för: t.ex. sex 

månaders sensordata och hitta skillnader för ett mätvärde mellan två olika klockslag och 

summera detta per månad. Detta är vad TSDB är optimerat för att hantera och besvara på 

millisekunders nivå [16].    

 

En speciell egenskap med Time Series DBMS är livscykeln för dataposter. Data med hög 

precision brukar endast sparas under en kort period för att sedan behandlas ner till data som 

kan sparas för längre perioder. Här kan trender och de viktigaste mätvärdena och 

summeringarna läsas utifrån. När livscykeln för en datapost löper ut raderas den från 

databasen [16]. 

3.8.1 TimescaleDB 

 

TimescaleDB är en open-source Time Series DBMS (under licensen Apache 2.0) optimerad 

för att klara en stor mängd skrivoperationer och komplicerade förfrågningar. Den första 

versionen av TimescaleDB släpptes 2017 och är utvecklat av företaget Timescale, Inc. Den 

första produktions klara versionen av TimescaleDB släpptes 30 oktober 2018. Den stödjer full 

PostgreSQL SQL syntax eftersom den är byggd på PostgreSQL som är en relationsdatabas 

[17]. TimescaleDB är rankad högst av Time Series DBMS som har byggts på RDBMS och 

ligger nuvarande på 8:e plats av alla Time Series DBMS, från statistik av DB-Engines. I 

denna studie är det v1.0 för TimescaleDB som dokumentation och experiment utförs på. 

Företaget TimescaleDB beskriver databasen som lätt att använda, skalbar och pålitlig, med de 

orden menar de [17]: 

 

● Lätt att använda 

○ Full support för PostgreSQL SQL syntax. 

○ Anslutningar fungerar mot alla verktyg eller klienter som PostgreSQL stödjer. 

○ Tidsorienterade funktioner, API funktioner och optimeringar 

● Skalbarhet 

○ Kan skala upp och skala upp (skala upp är satt som “Kommande” funktion) 



 

○ Klarar högt antal skrivoperationer 

● Pålitlig 

○ Vidare påbyggd från PostgreSQL paketerad som ett tillägg. 

○ Baseras på över 20 års PostgreSQL forskning. 

○ Kompatibel med det befintliga ekosystem PostgreSQL erbjuder med verktyg. 

 

3.8.1.1 TimescaleDB datamodeller 

 

Det finns två tillvägagångssätt som data sparas i TimescaleDB, antingen i en bred-tabell eller 

en smal-tabell (wide-table and narrow-table). Narrow-table modellen innebär en kolumn 

innehåller alla värden och en med den kontext som värdet befinner sig i. För narrow-tabellen 

så skalas databasen med krossprodukten av varje tag/attribut. t.ex. (#namn) X (# enhets ID:n) 

X (Positions ID:n) X (enhetstyper...). Time Series databaser kan påverkas negativt för en 

narrow-table när antalet attribut ökar. Det kan påverka hur många enheter som kan vara 

kopplade mot en databas. TimescaleDB stödjer narrow-table modellen och påstår att de 

hanterar den komplexitet som kan påverka andra Time Series databaser när antal 

attribut/taggar ökar. Ett användningsområde för narrow-table modellen är om det förväntas tas 

bort/läggas till nya varianter av sensorvärden under tidens gång. 

 

 
 

Figur 14 - Visar narrow-table till vänster och wide-table till höger.  

 

Wide-table modellen visar varje variabel värde i en ny separat kolumn. Det motsvara och 

passar bra för t.ex. sensordata som samlar in flera sensorvärden samtidigt. Data samlas för 

varje tidsstämpel och skillnader för olika sensorvärden kan jämföras lättare. Eftersom det 

följer relationsdatabas modellen så kan relationen sättas upp mellan olika tabeller för att ställa 

mer relevanta frågor mot databasen. TimescaleDB stödjer JOINs vilket möjliggör att data från 

flera tabeller kan hämtas och sättas ihop vid en förfrågning. Utan JOINs skulle man vara 

tvungen att denormalisera data och spara alla metadata i varje mätvärdesrad. Att ha det i en 

separat tabell gör det lätt att uppdatera metadata då det inte krävs att uppdatera varje värde i 

tabellen som har metadatafältet.  

 

TimescaleDB låter en användare skapa en enkel databastabell, kallat hypertabell som är en 

abstraktion eller en virtuell vy av många individuella tabeller som håller data, kallat 

“Chunks”. Chunks skapas genom att partitionera en hypertabell data in i flera dimensioner. 

Alla hypertabeller är partitionerade efter tidsintervall och kan ytterligare partitioneras efter en 

nyckel som till exempel: sensor-id, postkod, användar-id m.m. Partitioneringen är till för att 

sortera data i databasen så hämtning/uppdatering/radering av data sker så snabbt som möjligt.   



 

 

 
Figur 15 - Visar relationen mellan en hypertabell och en bit [17] 

 

3.8.1.2 Hypertabeller 

 

Interaktionen för en användare med data i TimescaleDB sker via ett interface som stödjer 

PostgreSQL där hypertabellen är det som exponeras. När tabeller skapas, indexeras, 

uppdaterat, insättning och hämtning av data ska alla exekveras mot en hypertabell. Data 

schemat för en hypertabell definieras med kolumnnamn och typer. Minst en kolumn som 

specificerar tid och en (valfri) kolumn med en nyckel som hypertabellen kan partitioneras 

efter. En Timescale instans kan hantera flera hypertabeller med olika data scheman. Index på 

tid och partitions nyckeln skapas automatiskt på en ny hypertabell, men finns även stöd för att 

skapa partition nycklar för alla index typer som PostgreSQL stödjer [17]. 

 

3.8.1.3 Chunks 

 

Inom en hypertabell delar TimescaleDB tabellen i chunks (se bild 7), där varje chunk 

representerar ett specifikt tidsintervall och en region i partitions nyckeln (med hjälp av 

hashning). Partitionerna är disjunkta och överlappar ej varandra, det hjälper databasen att 

minimera den del av chunks som behöver hanteras för att lösa en fråga. Varje chunk är 

implementerad med en standard PostgreSQL tabell som i TimescaleDB expansionen skapas 

som en underliggande tabell till huvudtabellen. Genom att skapa chunks i rätt storlek säkrar 

det att alla B-träd för en tabells index kan ligga i minnet under insättning av data. Detta 

undviker “Thrashing” när man ändrar godtyckliga platser i träden. När för stora chunks 

undviks så slipper databasen hantera långsamma “damsugnings” operationer på databasen för 

att ta bort raderade data enligt automatiserade retention principer. Databasen radera hela 

chunks/interna tabeller direkt under körning istället för att radera enskilda rader i tabellen 

[17]. 

3.8.1.4 Enskilda instanser & partitionering 

 

TimescaleDB utför omfattande partitionering, som traditionellt bara används för att skala upp 

utöver flera maskiner. Det möjliggör även att en enskild instans prestanda ökar för stora 

insättningar av data och exekverar parallella förfrågningar till databasen. Den senaste 

versionen av TimescaleDB stödjer endast distribution av enskilda instanser av databasen. 

Timescale hänvisar till benchmark tester som har gjorts för en distribution av en enskild 

instans, där databasen hanterar över 10 miljarder rader i hypertabell på tillgängliga 

kommersiella maskiner utan att tappa prestanda i insättning av data till databasen [17]. 

3.8.2 InfluxDB 

 



 

InfluxDB är en open-source Time Series DBMS (under MIT-licens) utvecklad av InfluxData 

[18]. Den bygger på NoSQL principer, är schemafri och är designad för att hantera skriv 

operationer och förfrågningar mot databasen. InfluxDB är till för all backend lagring som 

behöver effektiv tids stämplade data, som DevOps övervakning, applikations statistik, IoT 

sensordata och annan analytiska data. Första versionen av databasen lanserades 2013 och tagit 

förstaplatsen för Time Series DBMS sedan början på 2016, från statistik av DB-Engines. 

Open-source versionen stödjer enskilda distribuerade instanser av InfluxDB. För att få 

tillgång till klustrade distribuerade instanser måste InfluxDB Enterprise Edition köpas. I 

denna studie är det v1.7 av InfluxDB som dokumentation och experiment utförs på. Några av 

funktionerna som InfluxData lyfter fram som gör InfluxDB till en bra Time Series DBMS är 

[18]:       

 

● Specialgjord högpresterande datalagring skriven för Time Series data.  

● Databasen är skriven i språket Go, vilket gör att den kompileras ner till en binär fil utan 

externa beroenden.  

● Enkel och högpresterande skriv- och förfrågnings operationer mot HTTP API:n 

● Plugin support för andra protokoll för dataintagning som Graphite, collectd och 

OpenTSDB. 

● Beskrivande SQL-liknande syntax för att på ett lätt sätt ställa frågor mot aggregerade 

data. 

● Taggar tillåter serier att bli indexerade för snabb och effektiv förfrågning.  

● Retention policy för att automatisk ta bort utgången gamla data effektivt.  

● Automatiska förfrågningar beräknar aggregerade data för att göra ofta förekommande 

förfrågningar mer effektiva. 

3.8.2.1 Field 

 

Ett Field är ett key-value par i InfluxDBs datastruktur som sparar metadata och det aktuella 

mätvärdet. Fields är ett måste i datastrukturen och de är inte indexerade. Det gör att 

förfrågningar mot värden i Fields kommer gå igenom alla värden som matchar den specifika 

tidsperioden, vilket inte går att jämföra med prestandan för Tags (Se nedan). Ett Field består 

av tre delar [18]: 

 

● Field Key - är nyckeln i key-value paret, det måste vara en sträng av karaktärer och 

sparar metadata. 

● Field Value - är värdet i key-value paret, som kan vara en sträng av karaktärer, flyttal, 

heltal och sant/falskt.   

● Field Set - Är samlingen av field keys och field values på en Point (Se Point nedan).    

3.8.2.2 Tag 

 

En Tag är ett key-value par i InfluxDBs datastruktur som sparar metadata. Tags är valfria att 

lägga till i datastrukturen men de har en viktig roll i att spara ofta förfrågade metadata. De är 

indexerade för att förfrågningar mot taggar ska ske snabbt. En Tag består av tre delar [18]: 

 

● Tag Key - är nyckeln i key-value paret, som måste vara en sträng av karaktärer och 

sparar metadata. Nyckeln är indexerad så förfrågningar går snabbt att ställa mot de.  

● Tag Value - är värdet i key-value paret, som måste vara en sträng av karaktärer och 

sparar metadata. Värdet är indexerad så förfrågningar går snabbt att ställa mot de.  

● Tag Set - Är samlingen av tag keys och tag values på en Point (Se Point nedan).   

  



 

3.8.2.3 Point 

 

Den delen i InfluxDBs datastruktur som består av en samling av fält i en serie. Varje punkt är 

unik identifierbar genom sin serie och tidsstämpel. Det är inte möjligt att spara mer än en 

punkt med samma tidsstämpel i samma serie. Då detta inträffar så slås punkterna ihop och om 

något av punkternas värden skiljer sig så skriver den senare punkten över de specifika värden 

som ändrats på den befintliga punkten. För att undgå detta går det antingen att inkrementera 

med en nanosekund eller lägga till en ny tag som en andra identifierare för vilken ordning 

som punkterna skrevs till databasen [18]. 

 

3.8.2.4 Retention policy (RP) 

 

Beskriver hur lång tid InfluxDB ska behålla data som sparas i databasen. Varje databas har en 

unik RP följt av measurements och tag set definierade serierna [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Experiment 

4.1 Val av databas och databasmodell 

 

Det finns många olika versioner av Time Series DBMS som har dykt upp under de senaste 

åren som oftast baseras på RDBMS eller NoSQL. De databastyper som kommer att jämföras i 

denna studie är TimescaleDB och InfluxDB. TimescaleDB är baserat på RDBMS och 

InfluxDB är baserat på NoSQL [19]. Då TimescaleDB och InfluxDB anses som ledande i sin 

databasmodell som de grundar sig på har dessa två typer valts som testobjekt (se Graf 2) [19]. 

Specifikt är InfluxDB ledande av Time Series databaser som definieras som NoSQL, samt 

TimescaleDB för de som baserar sig på RDBMS (PostgreSQL).  

 

 
Graf 2 - Trend för populäraste Time Series databaserna sedan 2013. 

 Med statistik från DB-Engines [19].  

 

Grafen visar att InfluxDB toppar rankingen med databasmodellen NoSQL. Längst ner är 

TimescaleDB som är den nästkommande databas i graf 2 med annan databasmodell än 

InfluxDB. 

 

4.2 Inställningar för infrastruktur 

 

Inställningarna för databaser har följts enligt de riktlinjer som återfinns i vardera 

dokumentation. Influx rekommenderar olika nivåer av hårdvara för vad databasen ska klara av 

att hantera. Med det val av virtuell maskin som gjordes (se tabell 3, 2.4.3.3) så kommer 

databasen i denna studie upp i nivån “Moderate” som motsvarar: CPU 4-6 kärnor, RAM 8-32 

GB, 500-1000 IOPS [18]. Med nivån “Moderate” kan databasen enligt dokumentationen 

hantera runt 250 tusen field skrivningar per sekund. Andra inställningar som ändrades var 

öppna nätverksportar och antalet rader som kan finnas i en serie. cURL (Client URL) som 

användes har version 7.58.0 för Linux Ubuntu. 

 

Timescales dokumentation hänvisar till att använda PGTune [20]. PGTune är ett verktyg för 

att skriva in den hårdvara en PostgreSQL server har (som Timescale är en extension på) och 

visar vilka inställningar som ska ställas in i konfigurationsfilen för databasen. Detta görs för 

att utnyttja alla resurser databasen har tillgång till. Andra inställningar som gjordes var att 



 

aktivera Timescale extension och öppna nätverksportar. PostgreSQL 10 och psql 10.5 var de 

versioner som användes att installera TimescaleDB på.  

4.3 Datainsamling 

 

Den rekommenderade filtypen för att ladda upp större filer med data till databasen skiljer sig 

mellan tillverkarnas dokumentationer [17, 18]. TimescaleDB använder sig av PostgreSQL och 

dess psql interface vars rekommendation för COPY-kommandot är csv-filer. Influx använder 

sig av cURL (Client URL) mot deras HTTP API som kan ta emot textfiler (.txt) för större 

insättningar av data. Men hänsyn till detta så konstruerades två varianter av scriptet som 

genererar testdata, ett för csv-filer och ett för textfiler.  

 

Figur 16 - Visar tillvägagångssättet att generera testdata till experimenten. 

 

En fil med samtliga testdata skapades först för att bara behöva generera den en gång. Det är 

varken effektivt eller stöds av databaserna att skicka över en så stor fil på flera GB direkt till 

databasen. För att skicka större mängder data till en databas delas data in i batcher för att 

sedan åtföljas. Batch storleken som användes i denna studie är 10 000 rader per fil. De mindre 

filerna skapades med ett bash-script som läste in 10 000 rader i taget från den större filen och 

skapade en ny mindre fil av de (se figur 16). Bash-scriptet konstruerades i två varianter för att 

antingen skapa csv- eller textfiler. Strukturen för hur texten i filerna ska vara formaterat, 

avviker mellan databaserna. TimescaleDB använder csv-filer som är kommaseparerade med 

värdena i den ordningen kolumnerna är ordnade i databasen. För att sätta in värdena på detta 

sätt förutsätter att det fanns en databas och en hypertabell med en motsvarande datamodell (se 

Teoretiskt ramverk 3.8.1). Skillnaden med InfluxDB är att en textfil används istället och 

beskriver sensor parametrarnas namn som skickas in. Textfil används då InfluxDB:s HTTP 

API endast stödjer textfiler [18]. Det enda som kräver förberedelse för att kunna skicka data 

till InfluxDB är att skapa en databas. Tabeller skapas automatisk vid första insättning av data 

och den minimala struktur som finns i InfluxDB anges av det första värdet som skickas in. 

Först skickas tabellnamnet följt av de taggar som ska finnas för tabellen (“beaconID”, se bild 

2). Efter taggarna görs ett mellanrum för att markera att “Fields”-värden följer och till sist 

kommer tiden i epoch format med nanosekunder (se 3.8.2 i Teoretiskt Ramverk). Epoch 

format är definierat som antal sekunder som passerat sedan midnatt 1 januari 1970 i UTC 

(Koordinerad universell tid).       



 

 

  

 
Bild 2 - Hur samma sensorvärde formateras till TimescaleDB (csv-fil) respektive InfluxDB 

(textfil. Endast radbruten för att få plats i bild.) 
 

För att testa databasen har bash-scripts skapats för att kunna skicka in text och csv-filer. 

Scriptet läser in namnet på en fil och skickar den till databasen. TimescaleDB använder sig av 

psql som är ett kommandospråk som används som interface mot databasen. Vid en request så 

specificerar man auktoriserings uppgifter (användaruppgifter, ip, port) och vilket kommando 

som ska exekveras. För att sätta in informationen genom en csv-fil till en tabell används copy 

from-kommandot. Tidmätningen för en request sker innan och efter för att avgöra hur lång tid 

som passerat (se bild 3).          

 

 
Bild 3 - Bash-script för att ladda upp csv-filer i samma katalog till en remote TimescaleDB med tidtagning.  

 

InfluxDB använder sig av cURL där auktoriserings uppgifter, vilken fil och vart det ska 

skickas specificeras. Med kommandot -XPOST skickas textfilen med innehåll till InfluxDB 

(se bild 4). 

 

 
Bild 4 - Bash-script för att ladda upp txt-filer i samma katalog till en remote InfluxDB med tidtagning 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Hypotesprövning 

 

I teoriavsnittet framgår det att NoSQL generellt sett är snabbare vid skriv-operationer än 

RDBMS (se 3.7 NoSQL-DBMS). Det har tagits i åtanke och har resulterat i hypotesen: 

 

 “Time Series DBMS baserat på RDBMS är sämre än Time Series DBMS baserat på NoSQL 

för insättningar vid 1M, 10M och 57M av sensordata med 15 värden per rad (batchstorlek 10 

000)” 

 

Med de valda Time Series databaserna InfluxDB (NoSQL) och TimescaleDB (RDBMS) ger: 

● h0: ”TimescaleDB har samma prestanda vid insättningar av sensordata med 15 värden 

per rad (batchstorlek 10 000) som InfluxDB vid en total insättning mängd av 1M, 10M 

och 57M rader.”  

● h1: ”TimescaleDB har lika/mer/mindre prestanda vid insättningar av sensordata med 

15 värden per rad (batchstorlek 10 000) som InfluxDB vid en total insättning mängd 

av 1M, 10M och 57M rader.” 

 

 

 



 

5 Empiri 
 

Den empiri som samlats in visas i de fördefinierade fall som ställts upp för studien. Resultaten 

för TimescaleDB och InfluxDB kommer presenteras i följande ordning: 

 

1. Insättning av 1 miljon rader sensordata med 15 värden per rad.  

a. Kortast tid. 

b. Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

c. Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 

2. Insättning av 10 miljon rader sensordata med 15 värden per rad. 

a. Kortast tid. 

b. Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

c. Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 

3. Insättning av 57 miljon rader sensordata med 15 värden per rad. 

a. Kortast tid. 

b. Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

c. Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 

4. Prestanda vid att returnera resultat snabbast för motsvarande förfrågningar mot 

databaserna med 57 miljoner rader i testmängd. 

5.1 Empiri för experiment 

5.2 Fall 1 - insättning av 1 miljon rader sensordata med 15 värden per rad 

a) Kortast tid 

1 Miljon TimescaleDB InfluxDB 

Test 1 21.79 s 25.75 s 

Test 2 21.73 s 26.14 s 

Test 3 21.40 s 27.73 s 

Tabell 6 - Visar insättningstiden för 1miljon rader för TimescaleDB och InfluxDB. 

 

Tabellen visar total tid för insättning mängden 1 miljon rader. För varje batch som sätts in 

skrivs tiden ut i millisekunder, den totala tiden är en summering av dessa utskrifter. Testerna 

har separerats och representeras i en rad för sig. Varje databas tester representeras i dess 

enskilda kolumn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

 
Diagram 1 - Visar genomsnitt på rader/värden per sekund för datamängd 1 miljon. 

 

 
Diagram 2 - Visar genomsnitt på rader/värden per sekund för datamängd 1 miljon. 

 

Den data som diagrammen baseras på är den uppmätta tiden för varje insättning. För varje 

batch insättning skrivs tiden ut de tog för insättningen i millisekunder. Tiden för samtliga 

insättningar summeras sedan och delas med antal insatta rader som ger genomsnittlig 

skrivhastighet. Värden/s räknas ut genom att multiplicera den genomsnittliga skrivhastigheten 

med 15 som är antal värden för en rad vid insättningen. Data har separerats för de enskilda 

testerna, tre stycken. Diagrammen ovan visar en total insättning på 1 miljon rader. 

 

 



 

c) Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 
Spridningsdiagram 1 - Visar spridningen i tid på enskilda batcher för 1 miljon, en 

punkt motsvarar en batch på 10000 rader. 
 

 
Spridningsdiagram 2 - Visar spridningen i tid på enskilda batcher för 1 miljon, en 

punkt motsvarar en batch på 10000 rader. 
 

För varje batch insättning skrivs tiden ut i millisekunder. Varje punkt i diagrammet 

representerar tiden för en batch insättning i ms. De tre tester som har gjorts har separerats och 

representeras av tre olika färger. Y-axeln visar tiden och X-axeln visar antal insatta batcher (i 

detta fall 100 batcher). Standardavvikelsen för spridningen i tid har räknats ut med excels 

=STD() funktion.  Standardavvikelsen bidrar till ytterligare förståelse för spridningen rent 

numeriskt. 

 



 

5.3 Fall 2 – Insättning av 10 miljoner rader sensordata med 15 värden per rad 

 

a) Kortast tid 

10 Miljoner TimescaleDB InfluxDB 

Test 1 3 min 21 s 4 min 39.18 s 

Test 2 3 min 9.34 s 4 min 21.61 s 

Test 3 3 min 1.84 s 4 min 35.26 s 

Tabell 7 - Tid för insättning av 10 miljoner rader. 

 

Tabellen visar total tid för insättning mängden 10 miljoner rader. För varje batch som sätts in 

skrivs tiden ut i millisekunder, den totala tiden är en summering av dessa utskrifter. Testerna 

har separerats och representeras i en rad för sig. Varje databas tester representeras i dess 

enskilda kolumn. 

 

b) Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

 
Diagram 3 - Visar genomsnitt på rader/värden per sekund för datamängd 10M. 



 

 
Diagram 4 - Visar genomsnitt på rader/värden per sekund för datamängd 10 miljoner. 

 

Den data som diagrammen baseras på är den uppmätta tiden för varje insättning. För varje 

batch insättning skrivs tiden ut de tog för insättningen i millisekunder. Tiden för samtliga 

insättningar summeras sedan och delas med antal insatta rader som ger genomsnittlig 

skrivhastighet. Värden/s räknas ut genom att multiplicera den genomsnittliga skrivhastigheten 

med 15 som är antal värden för en rad vid insättningen. Data har separerats för de tre enskilda 

testerna. Diagrammen ovan visar en total insättning på 10 miljoner rader. 
 

c) Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 
Spridningsdiagram 3 - Visar spridningen i tid på enskilda batcher för 1 Miljon, en 

punkt motsvarar en batch på 10000 rader. 
 



 

 

Spridningsdiagram 4 - Visar spridningen i tid på enskilda batcher för 1 Miljon, en 

punkt motsvarar en batch på 10000 rader. 

 

För varje batch insättning skrivs tiden ut i millisekunder. Varje punkt i diagrammet 

representerar tiden för en batch insättning i ms. De tre tester som har gjorts har separerats och 

representeras av tre olika färger. Y-axeln visar tiden och X-axeln visar antal insatta batcher (i 

detta fall 1000 batcher).  Standardavvikelsen för spridningen i tid har räknats ut med excels 

=STD() funktion.  Standardavvikelsen bidrar till ytterligare förståelse för spridningen rent 

numeriskt. 

 

5.4 Fall 3 – Insättning av 57 Miljoner rader sensordata med 15 värden per rad 

a) Kortast tid 

 

57 Miljoner TimescaleDB InfluxDB 

Test 1 16m 54.96s 27m 3.75s 

Test 2 17m 58.69s 31m 12.38s 

Test 3 17m 14.28s 29m 32.16s 

Tabell 8 - beskriver insättningstiden för 57M rader för fall 3 

 

Tabellen visar total tid för insättningsmängden 57M. För varje batch som sätts in skrivs tiden 

ut i millisekunder, den totala tiden är en summering av dessa utskrifter. Testerna har 

separerats och representeras i en rad var för sig Varje databas tester representeras i dess 

enskilda kolumn. 

 

 

 

 

 



 

b) Högst genomsnitt på insatta rader/värden per sekund. 

 
Diagram 5 - Visar genomsnitt på rader/värden per sekund för datamängd 57M för 

TimescaleDB. 

 

 
Diagram 6 - Visar genomsnitt på rader/värden per sekund för datamängden 57 miljoner för 

InfluxDB. 

 
Den data som diagrammen baseras på är den uppmätta tiden för varje insättning. För varje 

batch insättning skrivs tiden ut de tog för insättningen i ms. Tiden för samtliga insättningar 

summeras sedan och delas med antal insatta rader som ger genomsnittlig skrivhastighet. 

Värden/s räknas ut genom att multiplicera den genomsnittliga skrivhastigheten med 15 som är 

antal värden för en rad vid insättningen. Data har separerats för de tre enskilda testerna. 

Diagrammen ovan visar en total insättning på 1 miljon rader. 

 

 

 

 



 

c) Minst spridning i tid på enskilda batch insättningar i millisekunder. 

 
Spridningsdiagram 5 - Beskriver spridningen för insättningar i tid, en punkt 

motsvarar en batch på 10000 rader. 

 

 
Spridningsdiagram 6 - Beskriver spridningen för insättningar i tid, en punkt motsvarar en 

batch på 10000 rader. 
 

För varje batch insättning skrivs tiden ut i ms. Varje punkt i diagrammet representerar tiden 

för en batch insättning i ms. De tre tester som har gjorts har separerats och representeras av tre 

olika färger. Y-axeln visar tiden och X-axeln visar antal insatta batcher (i detta fall 5700 

batcher).  Standardavvikelsen för spridningen i tid har räknats ut med excels =STD() funktion.  

Standardavvikelsen bidrar till ytterligare förståelse för spridningen rent numeriskt. 

 



 

5.5 Fall 4 – Prestanda vid att returnera resultat snabbast för förfrågningar mot databaserna 

med 57 miljoner rader i testmängd 

 

 
Diagram 7 - Visar resultat tider för fem olika frågor för TimescaleDB som testades med Cold 

& Hot frågor. Medeltiden för de 5 testen olika testen visas under pelarna. Se bilaga 1. 
 

 
Diagram 8 - Visar resultat tider för fem olika frågor för InfluxDB som testades med Cold & 

Hot frågor. Medeltiden för de 5 olika testen visas under pelarna. Se bilaga 2. 
 

Tre tester genomfördes med två av samma fråga direkt efter varandra, som kallas COLD & 

HOT i studien. Tidtagningen för frågorna startade när en fråga ställdes mot databasen och 

stoppades när hela resultatet kom tillbaka. Medelvärdet för alla sex resultat har räknats ut och 

presenteras på x-axeln i vardera diagram. Query 4 för TimescaleDB i 1 med medelvärdet 

56ms verifierades efter testerna utfördes, för att dubbelkolla att det var en korrekt tid.  

 

 

 

 



 

5.6 Data för hypotesprövning 

 

Variabel Värde (TimescaleDB) Värde (InfluxDB) 

Genomsnittlig skrivhastighet 
= 62313,52989 

 =  38142,8535 

 Standardavvikelse för stickprovet 
15374,65836 9368,45338 

 Stickprovets storlek 
20400 20400 

Tabell värde för 1% signifikansnivå 
2.3263 

 

2.3263 

Tabell 9 - Samlad data för TimescaleDB och InfluxDB som används i hypotesprövning 

 

Genomsnittlig skrivhastighet samlas för samtliga tester, standardavvikelsen för detta stickprov 

räknas ut med hjälp av excels =STD() funktion. Stickprovets storlek är en summering av alla 

batch insättingar i antal. Tabell värdet för 1% signifikansnivå hämtas från 

“Normalfördelningens kvantiler” för Matematisk statistik. 
 

 

 

 

 

 



 

6 Analys 
  

Den första frågeställningen: “Vilka olika typer av databasmodeller rekommenderas för 

sensorsystem med flera tusen sensorer där sensordata måste sparas flera gånger per 

sekund?” besvaras genom den litteratur och teori som samlats in under litteraturstudien.  

 

Den andra frågeställningen: “I vilka fördefinierade fall uppstår skillnader i prestanda vid 

uppladdning av data till två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för 

sensorsystem?” besvaras men den data som genererats via fall 1,2,3 analyseras statistiskt 

genom en hypotesprövning.  

 

Den tredje frågeställningen: “Vilka skillnader i prestanda uppstår vid frågor för att hämta 

motsvarande data från två databaser med olika databasmodeller som är optimerade för 

sensorsystem?” besvaras med empirin i fall 4 som analyseras med att räkna på medelvärdet 

för alla testers total tid. Sedan kommer den procentuella skillnaden av medeltiden jämföras 

mellan databaserna. 

6.1 Frågeställning 1 

 

För att ge svar på studiens första frågeställning bör de teoretiska ramverket betraktas. 

Specifikt kapitlet om Time Series databaser (kapitel 3.8 i Teoretiskt ramverk). Kapitlet berör 

den datamodell som är optimal för sensorsystem med flera tusen sensorer. Time Series 

databaser är designade för att hantera tid centrerad data där majoriteten av operationerna mot 

databasen är skriv operationer/insättningar. Det exakt den typ av databas som ett sensorsystem 

behöver. Stora skillnaden med andra databasmodeller och Time Series databaser är att data 

har en livscykelhantering som hjälper till i underhållandet av databasen. Den tid som 

livscykeln är inställd på bestämmer hur länge ett värde ska ligga kvar i databasen innan det 

raderas. Det ger att data som samlas in i Time Series databasen kan analyseras under en 

period innan värdena tas bort. Time Series databaser blir då en mellanlagring där data 

analyseras, sedan kan analyserad data sparas i en annan databas av annan datamodell för 

långtidslagring. Detta upplägg med livscykelhantering möjliggör att spara information från 

flera tusen sensorer varje dag utan att spara för mycket data under en längre tid. Att 

hastigheten för insättningar av data går snabbt är en annan positiv faktor som är bra för större 

sensorsystem. Frågor mot databasen baseras på att se förändringar över tid förstärker att Time 

Series databaser är rätt databastyp. 

6.2 Frågeställning 2 

 

För att ge stöd till svaret på studiens andra frågeställning bör tabell och graferna för fall 1-3 

betraktas i Empiri (kapitel 5) för de olika insättnings mängderna. Dessa visar hur lång tid det 

totalt tog att sätta in en viss mängd data i mängderna, 1, 10 och 57 miljoner. Vid en uträkning 

på procentuell skillnad mellan de olika datamängderna blev resultatet: 

 

● 1M: TimescaleDB överpresterar InfluxDB med 23% i snitt.  

● 10M: TimescaleDB överpresterar InfluxDB med 43% i snitt.  

● 57M: TimescaleDB överpresterar InfluxDB med 68% i snitt.  

 

Empirin för experimentet visar att TimescaleDB är snabbare i samtliga fall vid insättning av 

data. Eftersom TimescaleDB var snabbare att sätta in data går det att se visuellt hur stor 



 

skillnad det blir i rader/värden som sätts in i databasen (se Empiri 3.8, diagram 5 och 6). 

Diagrammen 5 och 6 för fall 3 med datamängd 57 miljoner där visar test 1: 

  

● TimescaleDB 

○ 63 422 rader/sekund 

○ 951 330 värden/sekund 

 

● InfluxDB 

○ 37 719 rader/sekund 

○ 565 785 värden/sekund 

 

Detta resultat visar en klar skillnad mellan prestanda för att sätta in data i de olika databaserna 

under dessa scenarion och fall som ställts upp. Graferna för hur spridningen är vid 

insättningarna ger en överblick av samma mått på spridning i standardavvikelsen för 

stickprovet. Graferna som visar spridningen visar om databasen presterar i en jämn nivå vid 

insättning av data.    

 

● H0: “TimescaleDB har samma prestanda vid insättningar av sensordata med 15 värden 

per rad (batchstorlek 10000) som InfluxDB vid en total insättning mängd av 1M, 10M 

och 57M rader.”  

 

● H1: “TimescaleDB har mer prestanda vid insättningar av sensordata med 15 värden 

per rad (batchstorlek 10000) som InfluxDB vid en total insättning mängd av 1M, 10M 

och 57M rader.” 

 

H0 kan enligt beräkningar med värdena från tabell 9 och formler från 2.4.3.4 förkastas. H1 

kan genom:  antas vid en signifikansnivå på 1%.  

 

6.3 Frågeställning 3 

 

För att ge stöd till svaret på studiens tredje frågeställning bör Diagram 7 och 8 betraktas för 

frågor mot databaserna (se kapitel 5 Empiri). Diagrammen visar hur lång tid varje fråga tog 

och vad medelvärdet är för de. Den procentuella skillnaden mellan frågorna blev: 

 

Fråga Tid TimescaleDB (ms) Tid InfluxDB (ms) 

1 4404 (ca 55% snabbare) 6840 

2 5034 (ca 151% snabbare) 12657 

3 5595 (ca 228% snabbare) 18331 

4 56     (ca 6443% snabbare) 3608 

5 8365 7737 (8% snabbare) 

Tabell 10 - Procentuell skillnad på olika frågor mot databasen. Se bilaga 1 och 2 för vilka 

frågor som användes.   
 



 

Den procentuella skillnaden i Tabell 10 visar på att TimescaleDB är betydligt snabbare vid 

motsvarande frågor mot databasen. Endast en fråga kom InfluxDB före TimescaleDB av fem 

stycken. 
 

 



 

7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Resultat 

7.1.1 Frågeställning 1 

 

“Vilka olika typer av databasmodeller rekommenderas för sensorsystem med flera tusen 

sensorer där sensordata måste sparas flera gånger per sekund?” 

 

Litteraturstudien visar på att Time Series databaser är den databasmodell som är 

rekommenderad att använda för ett sensorsystem med flera tusen sensorer där sensordata 

måste sparas flera gånger per sekund. Det beror på att databasmodellen är byggd efter de 

kriterier som ett sensorsystem drar till fördel av. Vilket är snabba insättningar av data, ställa 

frågor om hur data ändrats över tid och livscykelhantering som hjälper till att hålla endast 

aktuell data i databasen.  

 

7.1.2 Frågeställning 2 

 

“I vilka fördefinierade fall uppstår skillnader i prestanda vid uppladdning av data till två 

databaser med olika databasmodeller som är optimerade för sensorsystem?” 

 

TimescaleDB och InfluxDB är de två Time Series DBMS som användes i studien. 

TimescaleDB grundar sig på databasmodellen RDBMS och InfluxDB på NoSQL. Med två 

Time Series DBMS valda med olika databasmodell kunde experimenten genomföras. 

Experimenten följde de fördefinierade fyra fallen i metodkapitlet. Baserat på studiens analys 

visar resultaten på att de finns prestandaskillnader för de fördefinierade fallen. Denna 

prestandaskillnad pekar på att TimescaleDB är bättre givet de fördefinierade fall som 

presenterats. Nollhypotesen där InfluxDB skall prestera lika bra som TimescaleDB förkastas. 

Mothypotesen antas för en signifikansnivå på 1%. Resultaten visar att TimescaleDB är bättre 

på samtliga fördefinierade fall som använts i studien. De fall anses även som representativa 

för ett verkligt scenario vilket gör att en generell slutsats kan dras där TimescaleDB 

överpresterar InfluxDB för liknande sensorsystem (med flera tusen sensorer med sensordata 

som sparas flera gånger per sekund). 

7.1.3 Frågeställning 3 

 

“Vilka skillnader i prestanda uppstår vid frågor för att hämta motsvarande data från två 

databaser med olika databasmodeller som är optimerade för sensorsystem?” 

 

Med 57 miljoner rader i databasen gjordes fem motsvarande frågor som både TimescaleDB 

och InfluxDB kunde exekvera. Baserat på studiens analys visar resultaten på att de finns 

prestandaskillnader för det fördefinierade fallet. Denna prestandaskillnad pekar på att 

TimescaleDB är bättre givet fall 4 som presenterats i analysen. Diagrammen som visualiserar 

tiden frågorna tog (se diagram 7 och 8) visar tydligt att TimescaleDB presterar bättre än 

InfluxDB för de frågor som ställts. Detta fall anses även som representativt för ett verkligt 



 

scenario vilket gör att en generell slutsats kan dras där TimescaleDB överpresterar InfluxDB 

för frågor på samma datamängd. 

7.2 Implikationer 

 

Studiens implikationer är att öka och fylla vissa kunskapshål kring Time Series DBMS, 

specifikt TimescaleDB och InfluxDB för sensorsystem. Resultatet kan tillämpas och användas 

när liknande sensorsystem skall implementeras. Enligt experimentets resultat visar det att 

TimescaleDB är bättre än InfluxDB för sensorsystem med liknande struktur.  

7.3  Begränsningar 

 

De begränsningar som tidigare nämnts i rapporten är att endast en av varje Time Series 

DBMS kommer att jämföras och att dessa skall vara representativa för dess databasmodell 

(NoSQL & RDBMS). Det är orimligt att testa alla Time Series DBMS under perioden som 

studien genomförs. För att begränsa studien valdes InfluxDB och TimescaleDB som ansågs 

representativa för respektive databasmodell. Experimentet har utförts i ideala förhållanden 

vilket skulle kunna skilja sig i verkligheten. Ett exempel är att om den ena databasen i större 

utsträckning är beroende av datakraft skulle det inte visas i detta experiment. Eftersom det 

inte fanns tillgång till ett stort antal beacons för att generera testdata för studien gjordes det 

simulerat med filer. Data som skapades i filerna var motsvarade de datatyper och intervall på 

variablernas numeriska data.  

  

Experimenten kommer utföras på virtuella maskiner på Microsoft Azure för att få tillgång till 

den hårdvara som krävs. Med ett standardkonto på Azure med en “Pay-as-you-go” kontoplan 

går det att använda maximalt 10 vCPUs. På den ekonomiska aspekten för att hyra en VM så 

valdes klassen DS12 i storleksklassen “small”. Det är de två begränsningarna som bestämt vad 

för hårdvara som experimenten kan utföras på. 

 

7.4 Slutsatser och rekommendationer 

 

Syftet med studien var:  

 

”Att rekommendera en databas och tillhörande databasmodell som är optimerad för ett 

sensorsystem” 

 

En rekommendation kan göras med stöd av resultatet. Resultatet av studien visar att 

TimescaleDB överpresterar InfluxDB i 4 av 4 fördefinierade fall, för både läs och skriv-

operationer. Rekommendationen är att för liknande sensorsystem som genererar motsvarande 

typ av data med liknande frekvens, bör TimescaleDB användas. Den rekommenderade 

databasmodellen för sensorsystem är Time Series DBMS.  

 

 

7.5 Vidare forskning 

 

En möjlig vidareutveckling på den befintliga studien skulle kunna vara att hitta rätt 

batchstorlek för de enskilda databaserna (i experimenten har batchstorleken 10000 använts för 

insättning av sensordata).  



 

I dagsläget har endast InfluxDB stöd för att hantera kluster av databasen. Ytterligare 

forskning kring hur InfluxDB och TimescaleDB presterar i kluster skulle vara ytterst relevant. 

Då InfluxDB baseras på NoSQL som är designat för att fungera i kluster är det intressant om 

det blir en annan slutsats i en sådan undersökning.  

     Att använda mer eller mindre värden av sensordata som sätts in i databasen är något som 

skulle kunna undersökas. Studien undersökte Estimote Proximity Beacon och de 13 

sensorvärden som skickas med Estimote Telemetry protokollet. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 - TimescaleDB Queries använda i experiment  

 

1. SELECT COUNT(*) FROM sensor 

2. SELECT COUNT(*) FROM sensor where motionState = 1  

3. SELECT COUNT(*) FROM sensor where motionState = 1 and batteryVoltage > 4000 

4. SELECT beaconID,currMotion FROM sensor ORDER BY currMotion DESC LIMIT 

1 

5. SELECT COUNT(*) FROM sensor WHERE time < NOW() + interval '3 hours';  

** 1 ** SELECT COUNT(*) FROM sensor ** 

9.2 Bilaga 2 - InfluxDB Queries använda i experiment  

 

1. SELECT COUNT("motionState") FROM "sensor" 

2. SELECT COUNT("motionState") FROM "sensor" WHERE "motionState" = 1 

3. SELECT COUNT("motionState") FROM "sensor" WHERE "motionState" = 1 AND 

"batteryVoltage" > 4000 

4. SELECT "beaconID","currMotion" FROM "sensor" ORDER BY "currMotion" DESC 

LIMIT 1 

5. SELECT COUNT("currMotion") FROM "sensor" WHERE time < now() + 3h  
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